
Er hið opinbera tilbúið fyir

tæknibyltingu?
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Hvar erum við stödd?
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Sjálfvirknivæðing 

Mobile bylting



Panta ferð

Panta borð

Millifæra peninga 

Ná sér í far

Ná sér í vinnu

Ná sér í íbúð

Ná sér í kærasta/u





Hvað kemur næst?
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Internet hlutanna (IoT)

Þrívíddarprentun

Gagnagnótt (big data)

Sjálfkeyrandi bílar

Nanótækni

Allt er tengt

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-

fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-

how-to-respond/

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/


Sýndarveruleikinn



Sýndarveruleiki 
(virtual reality) 

aftur í tímann

ofan í sjóinn

upp á fjöll

upp í geim

inn í frumur



Augmented reality 





Gervigreind

Vélar eru að verða það greindar að þær

geta framkvæmt hlutina eins vel og manneskja



60% af störfum barnanna okkar

eru óþekkt





Hvað hefur þetta með opinbera

rafræna þjónustu að gera?



Startup thinking in not 

just for startups
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Af hverju tekur það 9 virka daga

að sækja um vegabréf?



Af hverju þurfum við alltaf að

mæta á staðinn til að sækja okkur

læknisþjónustu?



http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/kvartanir/





Er hægt að umbylta menntun

barnanna okkar með hjálp

upplýsingatækni?



Ef við ættum að umbylta menntunarmálum?

• Kennari í eigin persónu

• Kennslustofur

• Lesefni

• Aðstaðan í skólunum

• Mötuneyti

• Samgöngur

Hvernig mundum við mennta börnin okkar ef við

hefðum ekkert af ofangreindu?

Getum við búið til nýtt módel sem væri ódýrara í rekstri?



Við þurfum nýjar stafrænar lausnir fyrir

opinbera þjónustu hér á landi

Það er löngu kominn tími til að gera

eitthvað róttækt. Í landi þar sem alltaf er

verið að tala um hagræðingu er þetta

“no brainer”



Danir ætla að “disrupta” 

opinbera þjónustu
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Japan gefir öldruðum spjaldtölvur



Fangelsismálum umbylt í Bandaríkjunum





Hvað þurfum við að gera?

1) Skilgreina hvaða þjónustu þyrfti að umbylta

(bæði skammtíma og langtíma)

2) Ákveða hvar og hvernig við ætlum að byrja

að umbylta

3) Viðhölda og hugsa vel um þá þjónustu sem

við erum búin að umbylta

Tillaga frá Michael Raynor sem hefur

rannsakað Disruption in public sector í 10 ár
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Gerum ráð fyrir tæknilegri umbyltingu

Hér þarf að breyta innkaupareglum þannig

að auðveldara verði fyrir atvinnulífið og

stjórnvöld að vinna saman að því að gera hér

byltingu í opinberri þjónustu



Getur hið opinbera boðið

nýsköpunarfyrirtækjum

í dans?



CTO Íslands?



Aðlaðandi staður fyrir 

fólk og fyrirtæki



Takk!
ragnheidur.magnusdottir@marel.com

Twitter @raggam


