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Einföldum líf fólks með 
því að bæta stafræna 
þjónustu hins opinbera

· Spörum tíma

· Aukum hagræði

· Jákvæð umhverfisáhrif 



Stefna um stafræna þjónustu

Öruggari 
innviðir

Nútímalegra 
starfsumhverfi

Betri opinber 
þjónusta

Aukin 
samkeppnishæfni
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Aukin 
samkeppnishæfni



Aukin samkeppnishæfni
Almenningur og fyrirtæki geti nýtt möguleika stafrænnar þjónustu og innviði 
hins opinbera til aukinnar nýsköpunar og verðmætasköpunar

Áherslur:

• Ópersónugreinanleg gögn hins opinbera aðgengileg.

• Opinberir aðilar nýta opinn hugbúnað þar sem við á meðal annars við 
sérsmíði nýrra lausna.

• Almenningur og fyrirtæki hafa aðgang að upplýsingum sem opinberir aðilar 
búa yfir og varða viðkomandi.

• Gervigreind nýtt við opinbera þjónustu með ábyrgum hætti þar sem við á.

Opinn hugbúnaður og vefþjónustur á borð við rafrænar þinglýsingar skapa grundvöll að 
auknu gegnsæi, ýta undir nýsköpun og brúa bil milli stjórnsýslu og einkageira. 



Frelsum gögnin okkar úr 
læstum kerfum hins opinbera

Gríðarlega mikið magn af upplýsingum og gögnum er læst í gömlum, úreltum 
og óaðgengilegum kerfum hins opinbera.

Framtíðarsýn:

PSD2 tilskipun um fjármálafyrirtæki fjallar um eignarhald og yfirráðarétt á 
rafrænum gögnum. Setur tóninn fyrir gögn á vegum hins opinbera. 

Þar er sú sýn innleidd í EES-regluverkið að fjármálafyrirtæki sé skylt að 
afhenda gögn einstaklingsins til þriðja aðila ef einstaklingurinn óskar þess.

Sama sjónarmið gæti átt við gagnvart stjórnvöldum. 



Öll þjónustu aðgengileg í 
gegnum vefþjónustur (APIs)

• Áhersla verði lögð á að þjónusta verði aðgengileg í gegnum 
vefþjónustur en ekki aðeins vefviðmót

• Einkaaðilum gert mögulegt að skapa virðisaukandi lausnir 
og hugbúnað ofan á gögn og vefþjónustur hins opinbera

• Eflir nýsköpun, bætir þjónustu og bætir samkeppnishæfni



Hvar erum við stödd?

EndirUpphaf

Við erum hér



Dæmi: Rafrænar þinglýsingar



Vefþjónustur hins opinbera á einum stað

Island.is/throun

• Vörulisti fyrir vefþjónustur (API)

• Island.is/throun/vefthjonustur

• Þróunarhandbækur

• Viðmótseiningar (Storybook)

• Hönnunarkerfi (Figma)



Island.is/throun/vefthjonustur



Opin gögn: Staðan og næstu skref

Opingogn.is

Opnirreikningar.is

• Gögn aðgengileg í vefviðmóti

• Stöðluð skil á gögnum

• Hrá gögn aðgengileg í 
vefþjónustum, SQL lite o.fl.

• Birting á vefum stofnana 
(embeds o.fl.)

• Mælaborð

Gagnatorg ríkisins 
á Ísland.is






