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Ég hef verið í þessum bransa í 35 ár ….

• Fyrir 35 árum var ég fenginn til að undirbúa tölvuvæðingu hjá stórri
ríkisstofnun

• Mér voru lagðar lífsreglurnar af stjórnendum þar:

• Við eigum bara að tryggja að ríkið fái örugglega sitt

• Kúnninn verður að sjá um sig

• Ég, blautur á bakvið eyrun, hélt að málið væri að komast að réttri
niðurstöðu!



Kúnninn í öndvegi

• Hvernig er honum best þjónað?

• Spörum honum sporin

• Léttum honum lífið

• Fólk á rétt á því að hafa greiðan aðgang að upplýsingum um 
sig og sína hagi í opinberum skrám

• Rafræn þjónusta hjálpar líka þeim sem nota hana ekki!

Þannig verður til besta lausnin fyrir alla, kúnnann, stofnunina og samfélagið!



Smámál

• Við þurfum betri tækni

• Við þurfum meiri stöðlun

• Við þurfum betri áætlanir



Stórmál

• Við þurfum að vinna betur saman með hag fólks að 
leiðarljósi

• Ráðuneyti

• Stofnanir 

• Starfsmenn

• Við eigum að leita leiða til að veita góða þjónustu, en ekki 
leita að afsökunum fyrir því að veita hana ekki

• Ryðjum lagalegum og mannlegum hindrunum úr vegi



Spörum kúnnanum sporin



Umsókn – gamla lagið

•Umsókn

• Beðið um upplýsingar sem stjórnvöld hafa

• Beðið um vottorð frá öðrum opinberum stofnunum

• Beðið um umsagnir frá öðrum opinberum stofnunum

• Endalausir snúningar og vesen fyrir umsækjanda



Nýja lagið – One stop shop – allt á einum stað

• Svæði umsækjanda: Sótt er um leyfi á einum stað, 
nauðsynleg fylgigögn sótt og hægt að fylgjast með 
stöðu og afgreiðslu umsóknarinnar. 

• Svæði umsagnaraðila: Á einum stað er aðgangur að 
gögnum til að veita umsagnir og skila þeim inn.

• Svæði leyfisveitanda: Á einum stað er yfirsýn yfir 
umsóknir, fylgigögn og umsagnir og hægt að ljúka 
leyfisveitingunni.



Umsækandi skráir sig inn



Umsækjandi stofnar umsókn



Skref 1 – fylla út eða ná í upplýsingar



Skref 2 - Kostnaður



Skref 3 – Greiðsluheimild



Skref 4 – Sækja upplýsingar



Umsókn lokið



Sýslumaður skoðar umsókn nr. 83 - upplýsingar



Sýslumaður skoðar gögn



Sýslumaður leitar umsagna



Umsagnaraðilar

Umsagnaraðilar veita umsögn
hver um sig á sínu svæði



Sýslumaður fer yfir umsagnir



Sýslumaður gefur út leyfi

Sem er bæði sent til umsækjanda í tölvupósti og aðgengilegt á hans svæði



Já, stjórnsýslan getur verið snör í snúningum

…. ef rétt er staðið að málum


