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Betri yfirsýn - öflugri miðlun



Tregða í opinberri upplýsingagjöf
Afgreiðsluhraði og gagnsæi í skipulags- og byggingarmálum er 
ábótavant

Flókin og hæg 
stjórnsýsla  

 
stafar m.a. af 
ógagnsæjum ferlum

Fundargerðir geyma 
ógrynni upplýsinga  

 
en þær eru þurrar 
og torlesnar

Enginn miðlægur 
gagnagrunnur 

 
og kerfin eru 
jafnmörg og 
opinberu aðilarnir

Mannvirkjagerð á Íslandi 1

7% af VLF

12.400 störf

536 milljarða velta

1 https://www.hms.is/media/7119/glaerur-sigurdar-hannessonar.pdf

• 4 ráðuneyti 
• Margar sjálfstæðar stofnanir 
• 70 sveitarfélög 
• Úrskurðarnefnd

Og oftar en ekki 
ómögulegt að leita 
í þeim

Mál flakka á milli 
embætta og ferill 
þeirra er 
illrekjanlegur

Allir starfa í sínu 
horni

https://www.hms.is/media/7119/glaerur-sigurdar-hannessonar.pdf


búa við öflugri upplýsingagjöf og stafrænar lausnir

• Sjálfvirkir ferlar - greiðslumat, 
innheimtukerfi 

• Betri ákvarðanir - lánshæfismat, 
ársreikningar, viðskiptasaga, 
eignarhald og tengsl, 

• Gagnastraumar - eignaleitir, 
gagnatorg, fyrirtækjaskrá 

• Fjölmiðlavakt - hagsmunagæsla, 
rauntímatilkynningar og 
aðgangur að efni

Aðrar greinar 



Guðmundur Kristján Jónsson

Jökull Sólberg

Skipulagsfræðingur og húsasmiður 
með víðtæka reynslu af 
skipulagsráðgjöf, fasteignaþróun og 
byggingaframkvæmdum. 

Sérfræðingur með mikla reynslu af 
stafrænni þróun, ráðgjöf á sviði 
stafrænna lausna og uppbyggingu 
sprotafyrirtækja. 

Leit — Skipulags- og mannvirkjatengdar 
fundargerðir á Íslandi flokkaðar eftir 
hagsmunaaðilum, málsnúmerum, staðsetningu, 
stjórnsýslustigi, kennitölum o.fl. Í fyrsta skipti 
verður hægt að nálgast allar þessar upplýsingar á 
einum og sama staðnum í gegnum notendavænt 
viðmót.  

Vaktari — Fáðu tilkynningar í tölvupósti þegar mál, 
skipulagsáætlanir, málsnúmer, kennitölur, stikkorð, 
ofl. birtast í fundargerðum — um leið og þær verða 
opinberar. 

Tilkynningar — Aukin þjónusta sveitarfélaga við 
notendur á sviði skipulags- og byggingamála.

Upplýsingagátt fyrir skipulagsmál og mannvirkjagerð á Íslandi



Planitor mun bjóða upp á lausnir sem leysa ólíkar áskoranir á sviði byggingar- og skipulagsmála

• Skilvirkari ferlar  
- Samanburður á afgreiðsluhraða sveitarfélaga 
- Samræmdar og samtengdar fundargerðir  

• Aukin yfirsýn  
-„Pipeline visibility“  
- Fullur rekjanleiki 

• Rauntímaupplýsingar 
- Upplýsingar um fortíð, nútíð og framtíð 
- Uppbyggingaráform uppfærð vikulega 

• Stafræn miðlun upplýsinga 
- Sjálfvirk upplýsingagjöf 
- Lögbundnar tilkynningar á miðlægum grunni

70 sveitarfélög = flókin stjórnsýsla 🇮🇸 

70 sveitarfélög:  
birta fundargerðir á netinu 

21 sveitarfélög:  
bjóða upp á leitarvél fyrir 
fundargerðir 

3 sveitarfélög:  
bjóða upp á vöktun 

Fyrirhugaðar sameiningar sveitarfélaga auka kröfur um gagnsæi 
og skilvirka upplýsingamiðlun til muna



















Hvernig gengur?
•Miðlun fundargerða er afgangsstærð hjá opinberum aðilum 

•Framendar á öflugum gagnagrunnum eru illa hannaðir og óútfærðir   

•Sveitarfélögin standa mjög misjafnlega þegar það kemur að stafrænum lausnum 
•Oft lítill skilningur á stafrænni þróun og hugbúnaðargerð innan embætta og 

sviða 

•Tækniskuldin er veruleg og slóðin er löng 
•Skortur á notendamiðuðum gluggum inn í málakerfi 
•Öflug landupplýsingakerfi og kortasjár góður grunnur  

•Hugmyndir um stafrænt/tæknilegt sjálfræði opinberra aðila bitnar á þjónustu við íbúa 
og hagsmunaaðila 

•Margir vilja bíða eftir “stóru” lausninni í stað þess að byrja smátt og feta sig 
áfram 

•“Einkafyrirtæki út í bæ getur ekki veitt þessa þjónustu” 
•Reykjavíkurborg er besta dæmið 

•“Nýja lausnin er alveg að koma” 

•“Langar sölur” 
•Hátt flækjusting, skortur á umboði, tortryggni í garð einkaaðila 
•Margir brenndir af slæmum UT samningum 
•SaaS lausnir geta dregið úr þörf á sérþróun 

•Ríkur vilji þegar öllu er á botninn hvolft 
•Þolinmæði þrautir vinnur allar 
•Ekki gera ekki neitt! 



Hvernig gengur?



gudmundur@planitor.io 

jokull@planitor.io


