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 33. starfsár  
 
 
Árið 2001 einkenndist af hratt versnandi árferði í upplýsingatækni eftir gífurlega þenslu á 
árunum 1999 og þó sérstaklega á árinu 2000.  En árið 2001 einkenndist einnig af kraftmikilli 
starfsemi Skýrslutæknifélagsins, þrátt fyrir versnandi ytri skilyrði.  Það urðu bæði 
framkvæmdastjóra- og formannsskipti í ársbyrjun 2001 og jafnframt töluverðar breytingar á 
stjórn.  Félagið stóð fyrir 12 atburðum á árinu 2001  sem 1.446 manns sóttu, en það er 
næstmesti fjöldi í sögu félagsins.  Félagið DECUS gerðist faghópur hjá Skýrslutæknifélaginu. 
Þá tók Skýrslutæknifélagið þátt í undirbúningi og síðan stofnun SARÍS (Samráð um rafrænt 
Ísland) í ársbyrjun 2002.  Afkoma félagsins var neikvæð en þó í samræmi við áætlanir sem 
gerðar voru í upphafi starfsársins.  Þrátt fyrir erfitt árferði fjölgaði félögum úr 790 í 823. 
 
Ráðstefnur og fundir 
 
Umfangsmesti hlutinn í starfsemi félagsins var sem áður að standa fyrir áhugaverðum fundum 
og ráðstefnum á sviði upplýsingatækni.  Í þessu felst hugmyndavinna og annar undirbúningur 
sem er fjölþættur, skipulagning og framkvæmd ráðstefna og funda.  Á síðasta ári stóð félagið 
fyrir 6 hefðbundnum ráðstefnum og 6 hádegisverðarfundum, en til samanburðar voru haldnar 
8 ráðstefnur árið 2000 en enginn hádegisverðarfundur.  Alls sóttu þessa 12 atburði ársins 
2001 1.446 manns,  42% þeirra voru félagsmenn en 58% utanfélagsmenn.  Til samanburðar 
sóttu 30 fleiri, eða 1.476 manns, atburði félagsins árið 2000 og var það met í sögu félagsins.  
Að meðaltali komu 121 á hvern atburð á árinu 2001 á móti 185 árið áður, en það er lang 
hæsta meðaltal í sögu félagsins.  Til frekari samanburðar má geta þess að árið 1997 stóð 
félagið fyrir 8 atburðum sem 767 manns sóttu en það var svipaður fjöldi og árið áður sem var 
metár í sögu félagsins á þeim tíma.  Á síðasta ári var fest í sessi sú verklagsregla að senda 
félagsmönnum tölvupóst á frumstigum undirbúnings ráðstefna, þar sem þeim er gefinn kostur 
á að koma með ábendingar og athugasemdir og hafa þannig bein áhrif á viðkomandi 
ráðstefnu. Af þessu er fjölþættur ávinningur. 
 
 
Í janúar var haldinn áhugaverður hádegisverðarfundur um vefteljara þar sem m.a. var fjallað 
um mikilvægi samræmingar á þessu sviði. 
 
Í febrúar var haldinn fjölmennur hádegisverðarfundur um öryggismál. Þar sagði erlendur 
sérfræðingur m.a. frá BS7799 sem nú hefur verið þýddur á íslensku og tók gildi sem íslensku 

staðlarnir ÍST ISO/IEC 17799-1 og ÍST BS 7799-2 þann 1. desember 2001 og hefur þegar 

haft umtalsverð áhrif á stjórnun upplýsingaöryggis hér á landi.   
 
Reglur um netnotkun voru á dagskrá þriðja hádegisverðarfundar ársins í byrjun mars.  Þar 
skiptust tveir lögfræðingar, fulltrúar atvinnulífsins og verkalýðssamtaka og stjórnandi 
tölvudeildar, m.a. á skoðunum um það hver ætti tölvupóstinn. Þetta var fjölsóttur fundur og ég 
held að hann hafi haft umtalsverð áhrif á þá sem hann sátu. 
 
Fjórði atburður ársins, einnig haldinn í mars, var önnur ráðstefna félagsins um stýrikerfið 
Linux og frjálsan hugbúnað.  Við fengum tvo helstu gúrúa heimsins til liðs við okkur á þessari 
ráðstefnu en hana sóttu 283 og er þetta líklega fjölmennasta hefðbundna ráðstefna félagsins 
frá upphafi.  
 
Ótakmörkuð bandbreidd var viðfangsefni hádegisverðarfundar í apríl. Auk fulltrúa 
Landssímans og Línu.Nets fengum við kunnan fjölmiðlamann til að varpa ljósi á þessi mál. 
 
Í maí var haldin athyglisverð ráðstefna í samstarfi við ICEPRO um altækt tungumál viðskipta.  
Þar var einkum fjallað um hlutverk og mikilvægi XML í tengslum við rafræn samskipti og 
viðskipti fyrirtækja. Það er vissulega  athyglisvert hve mikilli fótfestu þessi tækni hefur náð.  
 



Sjöundi og síðasti atburður fyrri hluta ársins var haldinn í lok maí í samvinnu við 
Nýsköpunarsjóð og Útflutningsráð og fjallaði um útflutning á hugbúnaði.  Þar var þekktur 
erlendur ráðgjafi lykilfyrirlesari, en auk hans sögðu fimm íslenskir framkvæmdastjórar frá sinni 
reynslu og var m.a. áhugavert að heyra hve þolinmæði og úthald skiptir miklu máli á þessu 
sviði. 
 
Fyrsti atburður haustsins var hádegisverðarfundur um netþjónabú. Á fundinum komu m.a. 
fram áhugaverðar upplýsingar um orkunotkun og uppbyggingu netþjónabúa. 
 
Haustráðstefna félagsins, Rafræn framtíð, var mjög vegleg, tæplega heils dags ráðstefna 
sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra setti.  Fyrirlesarar voru 12 talsins, þar af tveir erlendir og 
boðið var upp á tvær samhliða fyrirlestralínur.  Umfjöllunarefnið var mjög fjölbreytt og snerist 
m.a. um rafrænar kosningar, rafræna stjórnsýslu, framtíð sjónvarpsins og tilfinningagreind, 
svo dæmi séu tekin. 
 
Í lok september var haldinn hádegisverðarfundur um notendaleyfamál Microsoft.  Fyrirtækið 
hafði þá nýlega boðað breytta stefnu í þessum málum og var ljóst að ýmsir höfðu áhyggjur af 
hækkandi hugbúnaðarkostnaði samfara þessum breytingum. 
 
Léttbiðlarar (e. Thin Client) var heiti og umfjöllunarefni áhugaverðrar ráðstefnu á tæknilegum 
nótum sem var m.a. undirbúin af stjórnarmönnum í DECUS.  Þarna voru kynntar flestar 
léttbiðlaralausnir sem notaðar eru hér á landi og jafnframt var borin saman hefðbundin 
biðlara-miðlarahögun og léttbiðlarahögun út frá tækni, kostnaði og ýmsum huglægum þáttum. 
 
Tólfti og síðasti atburður ársins 2001 var svo hugbúnaðarráðstefna í lok nóvember sem nefnd 
var Hugbúnaðarflóran.  Þarna kom fjölmargt nýtt fram,  en það sem var þó e.t.v. 
athyglisverðast við þessa ráðstefnu var óvenju fjörugt pallborð, þar sem mönnum var svo heitt 
í hamsi að lá við handalögmálum, enda skiptust menn í tvær fylkingar, þ.e. annars vegar voru 
þeir sem stóðu með Microsoft og hins vegar þeir sem stóðu með öllum hinum. 
 
Af þessari upptalningu má sjá að boðið var upp á óvenju marga atburði á síðasta ári, enda var 
heildaraðsóknin nánast sú sama og á metárinu 2000.    
 
Tímaritið Tölvumál 
 
Könnun sem gerð var meðal félagsmanna fyrir nokkrum misserum sýndi að flestir lesa blaðið 
og líta á það sem mikilvægan þátt í starfsemi félagsins. Á síðasta ári kom blaðið út þrisvar 
sinnum, samtals 116 blaðsíður með 24 greinum.  Þetta er nokkur fækkun frá árinu áður, en þá 
komu út 5 blöð með 37 greinum.  Auglýsingatekjur drógust því miður verulega saman og voru 
aðeins 1/46 af tekjunum frá árinu áður. 
En á árinu 2001 var tekin upp nánari samvinna við orðanefnd og greinarnar orðteknar. Þá var 
haft samráð við greinarhöfunda með það fyrir augum að koma fram með nýyrði og vanda 
almennt málfar.  Þetta hefur lengt eilítið vinnsluferlið en almennt er ánægja með þetta 
fyrirkomulag og blaðið þykir betra fyrir vikið.   
 
 
Tölvuökusstkírteini – TÖK 
 
Unnið var áfram að því að innleiða TÖK hér á landi, en ljóst er að ekki hefur enn náðst sá 
árangur sem við stefnum að.  Fyrsta skírteinið var gefið út í ársbyrjun 2000 en alls hafa 414 
hæfnisskírteini verið seld, en 141 hafa lokið öllum prófunum og útskrifast með fullgilt 
tölvuökuskírteini.  Fjöldi prófmiðstöðva er 15 eins og árið áður.  Ný útgáfa af námsefninu er 
komin út og verður þýdd á þessu ári.  Unnið verður markvisst að þróun og útbreiðslu TÖK á 
þessu ári og við gerum okkur vonir um að ná umtalsverðum árangri á þessu sviði. 
 
 
Innlent samstarf 
 
Stjórn félagsins setti sér það markmið fyrir nokkrum misserum að stofna faghópa á vegum 
félagsins.  Nokkrar tilraunir voru gerðar en hafa enn ekki orðið að veruleika fyrir utan vel 



heppnaðan faghóp um 2000-vandann sem eðli máls samkvæmt hefur lokið störfum.  Það var 
því gleðiefni að félagið DECUS skyldi ákveða að gerast faghópur hjá Skýrslutæknifélaginu á 
síðasta ári. Við væntum þess að DECUS geti dafnað innan vébanda félagsins og víkkað 
starfsemi þess. 
Þá gerðist það á árinu 2001 að Skýrslutæknifélagið tók þátt í samstarfi fjögurra félaga sem öll 
hafa áhuga á rafrænum viðskiptum.  Þessi félög eru auk okkar; FUT, ICEPRO og EAN.  Þetta 
samstarf hefur síðan leitt til stofnunar SARÍS,  Samráðs um Rafrænt Ísland., og verður fjallað 
um það hér á eftir. 
 
 
Erlent samstarf 
 
Á árinu sótti varaformaður annan formannafund CEPIS, Evrópusamtaka 
upplýsingatæknifélaga, og formaður hinn fundinn.  Helstu umfjöllunarefni þessara funda 
tengjast nýju samræmdu námi í upplýsingatækni sem verið er að undirbúa á vettvangi CEPIS 
og byggir m.a. á þeim árangri sem náðst hefur með tölvuökuskírteinið, en rúmlega milljón 
Evrópubúar hafa lokið því námi. 
Framkvæmdastjóri sótti þrjá fundi erlendis á síðasta ári, tveir voru vegna tölvuökuskírteinisins 
og einn á vegum NDU, Norrænu upplýsingatækni-félaganna.  Við gerum áfram ráð fyrir 
þátttöku í erlendu samstarfi, enda er það nauðsynlegt í tengslum við TÖK o.fl. 
 
 
Afkoma félagsins 
 
Afkoma félagsins var óvenju slæm á síðasta ári eða neikvæð um rúmar 2 milljónir króna.  
Skýringarnar eru helstar þær að framkvæmdastjóraskiptin urðu félaginu kostnaðarsöm, 
auglýsingatekjur stórminnkuðu og aðrar ytri aðstæður voru félaginu óhagstæðar.  Þrátt fyrir 
þessi áföll, stendur félagið styrkum fótum fjárhagslega með töluvert eigið fé eins og fram 
kemur í ársreikningi. sem farið verður yfir hér á eftir. 
 
 
Lokaorð 
 
Eins og kunnugt er byggir starfsemi Skýrslutæknifélagsins að mjög miklu leyti á 
sjálfboðavinnu margra einstaklinga.  Þar ber líklega hæst stjórnarmenn sem standa að 
undirbúningi flestra ráðstefna og funda,  ritnefnd sem sér um útgáfu Tölvumála og orðanefnd 
sem á mikinn heiður skilinn fyrir sitt starf í þágu móðurmálsins og vil ég nota hér tækifærið og 
þakka þessum aðilum öllum sérstaklega fyrir þeirra framlag sem er lykilatriði í starfi félagsins.  
Jafnframt vil ég þakka öðrum sem lagt hafa hönd á plóg við undirbúning ráðstefna og annarra 
verkefna og einnig framkvæmdastjóra og ritara félagsins. 
 
Á þessu ári vonumst við til að geta haldið svipuðum dampi og á síðasta ári og þótt 
efnahagsástandið sé okkur e.t.v. frekar óhagstætt enn sem komið er, lítum við framtíðina 
björtum augum. 
 
 
14. febrúar 2002 
Eggert Ólafsson 
 
 


