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Mótun nýrrar stefnu um upplýsingasamfélagið

• Ný stefna leysir af hólmi 4. stefnuna um upplýsingasamfélagið: 
Vöxtur í krafti netsins – byggjum, tengjum og tökum þátt

• Stefnumótun hófst í júnímánuði 2017. 
• Er á ábyrgðarsviði þriggja ráðuneyta auk sveitarfélaga 

(SRN,UAR,FJR).
• Nær til verkefna upplýsingasamfélagsins, Hagstofu Íslands, 

Þjóðskrár Íslands og Landmælinga Íslands. 
• Samhliða verður mótað samræmt stefnumótunarferli og 

skapalón/form fyrir skjöl sem eiga að verða til í slíkum
verkefnum.
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• Megináhersla á fagleg vinnubrögð.
• Samstarf, samtal og opið samráð eru lykilatriði.
• Nýta þekkingu fjöldans: stofnana, almennings og 

hagsmunaaðila:
• Við greiningu á stöðunni. 
• Við mótun framtíðarsýnar og markmiða.
• Val á forgangsverkefnum.

Áherslur
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• Upplýsingatækniteymi er sérstakt teymi til að vinna 
að framgangi upplýsingatæknimála þvert á stofnanir 
ríkisins og vinnur í samstarfi við teymi sem vinnur 
að bættum rekstri ríkisstofnana. 

• Teymið mun jafnframt vinna að verkefnum sem 
miða að aukinni nýtingu upplýsingatækni og bættu 
aðgengi að öruggri opinberri þjónustu með frekari 
samvirkni upplýsingakerfa.

• Teymið verður skipað sérfræðingum með bakgrunn 
í upplýsingatækni, á sviði verkefnastjórnunar og 
gæðamála.

• Teymið tók til starfa 10. ágúst og gert er ráð fyrir að 
það starfi til loka ársins 2018. Þá verða verkefnin 
endurmetin og tekin ákvörðun um 
framtíðarfyrirkomulag. 

Upplýsingatækniteymi
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Samræmd innkaupSamræmt skipulag

Samrekstur og sjáfvirkni

Samvirkni kerfa

UT verkefni

Helstu verkefni

• Meta fýsileika þess að gera rafræna 
þjónustu að sjálfgefnum kosti (Digital
first).

• Skilgreina landsarkitektúr 
upplýsingakerfa.

• Auka samrekstur upplýsingakerfa og 
netkerfa t.d. með samnýtingu á 
vélbúnaði og tölvuskýjum. 

• Einfalda og staðla tölvu- og 
hugbúnað.

• Sameiginleg innkaup á vél og 
hugbúnaði. 

• Auka möguleika á sjálfsafgreiðslu 
almennings.

• Auka samvirkni upplýsingakerfa.



Verkefni á ábyrgð annarra…..

https://www.rsk.is/
https://www.island.is/
http://www.tr.is/
http://www.ust.is/
https://www.lmi.is/

