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Efni: Samstarf sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu - 2023. 

 
 

Vísað er til bréfs, dagsett 26. október 2022, þar sem óskað er eftir þátttöku og framlagi til stafræns 

samstarfs sveitarfélaga á árinu 2023. Vísað er til fylgiskjala varðandi nánari upplýsingar um verkefnin 

og áætlað framlag hvers sveitarfélags fyrir sig. Skyldugreiðsla sveitarfélaga miðast við íbúafjölda 

ásamt fastri árlegri fjárhæð.  

 

Reykjavíkurborg greiðir ekki beint fjárframlag en leggur til vinnu sem og tilbúnar lausnir, þar sem 

borgin hefur þegar lokið eða er langt komin með önnur þau verkefni sem áformað er að ráðast í.  

 

 

 

 

Virðingafyllst,  

 

Karen María Jónsdóttir, 

Skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra 

Þjónustu- og nýsköpunarsvið 

 

 

 

 

 

Hjálagt er bréf til allra sveitarfélaga um þátttöku og framlög þeirra til stafræns samstarfs 2023, áætlun um 

verkefni í samstarfi – frekari upplýsingar fyrir árið 2023, fastur kostnaður í stafrænum málum 2023, staða 

verkefna – samstarf sveitarfélaga í tæknilegri framþróun – október 2022, nýtt stafrænt ráð haust 2022, markmið 

um samstarf sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu frá landsþingi sveitarfélaga haust 2022. 
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Til allra framkvæmdastjóra/oddvita sveitarfélaga

Málalykill: 01.82 

Efni: Þátttaka og framlög sveitarfélaga til stafræns samstarfs þeirra 2023

Flest sveitarfélög skuldbundu sig til að taka þátt í samstarfi sveitarfélaga um 
stafræna umbreytingu til tveggja ára fyrir rúmu ári síðan. Samstarfið er 
fjármagnað annars vegar með skyldubundnu grunnframlagi sem rennur fyrst og 
fremst til að standa undir launakostnaði sérfræðinga í stafrænu 
umbreytingateymi sveitarfélaga og hins vegar framlögum til að standa straum af 
uppbyggingu tæknilegra innviða, þekkingaruppbyggingu og þróun sameiginlegra 
lausna og kaupum á lausnum.

Fyrsta ár skilgreinds samstarfs sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu fer nú senn að 
ljúka og ekki seinna vænna en að ganga frá fjármögnun fyrir það næsta. Árið gekk 
nokkuð vel en því miður varð þriggja manna teymið af starfsmanni strax í janúar og 
hefur því talið tvo einstaklinga í fastri vinnu en nýr starfsmaður mun koma til starfa 
um miðjan nóvember. Til að geta haldið í við áætlun ársins 2022 voru verktakar 
fengnir að vinnunni í meira mæli en til stóð fyrst en einu verkefni var sleppt sem 
áætlað var fyrir og verður því ekki innheimt fyrir það. Mikil uppbygging samstarfs 
sveitarfélaga hefur átt sér stað sl. ár og þekking hefur aukist hjá öllum málsaðilum.  
Gott samstarf er við ríkið, Stafrænt Ísland og aðra hagaðila og eru því 
undirstöðurnar orðnar styrkari. Við höfum komist yfir ýmsar hindranir á leið okkar 
þetta fyrsta ár og vegferðin því að verða greiðari.  Við erum saman á fleygiferð og 
nú þegar reynslan er að aukast er mikilvægt að við setjum okkur sameiginlega 
stefnu fyrir sveitarfélögin sem talar inn í stefnu um stafræna þjónustu hins 
opinbera og öryggis- og þjónustustefnu fyrir hýsingarumhverfi sem stjórn 
sambandsins hefur gerst aðili að.  Einnig er mikilvægt að sveitarfélög skilgreini 
þátttökuskilmála samstarfsins.  

Fyrir árið 2022 var gert ráð fyrir 155 milljónum í sameiginlega vegferð með 
launakostnaði þriggja starfsgilda, einu verkefni var sleppt (umsókn um félagslegt 
leiguhúsnæði - áætlað 40 milljónir) en tvö bættust við (vegvísir/greining  umsókna 
sveitarfélaga inn á Ísland.is og stefnumótun samstarfs sveitarfélaga sem eru í 
vinnslu). Auk þess hefur sambandið staðið undir kostnaði á hýsingu og rekstri fyrir 
umsókn um fjárhagsaðstoð sem þróuð hefur verið inn á Ísland.is. Innheimt verður 
því á þessu ári  samanlagt fyrir 115 milljónum. Sjá nánar í fylgiskjali um stöðu og 
árangur 2022  en í janúar 2023 verður send greinagerð sem gerir árið og verkefnin 
upp.  

Gert er ráð fyrir að öll sveitarfélög séu með í samstarfinu skv. samþykki þeirra á föstu 
þátttökugjaldi.  Miðlun upplýsinga um verkefni og lausnir og þekkingaruppbygging á 
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stafrænni hæfni nýtist öllum sveitarfélögum sem og vinna við tæknilega innviði þeirra 
en allar upplýsingar og leiðbeiningar eru aðgengilegar á 
https://stafraen.sveitarfelog.is/.

Sveitarfélög þurfa því sérstaklega að afskrá sig (hlekkur hér) ef þau ætli sér ekki að 
vera með í sameiginlegri þróun á lausnum og kaupum á þjónustulausnum.  
Sveitarfélög eru hvött til að áætla fjármagn í samvinnu sveitarfélaga í stafrænni 
umbreytingu í fjárhagsáætlun sinni til 2023.  Upphæðir út frá íbúafjölda fyrir hvert 
sveitarfélag eru settar fram í excel fylgiskjali um áætlaðan kostnað samstarfsverkefna 
fyrir 2023.

Áætlun um sameiginleg verkefni í stafrænni umbreytingu 2023
Verkefni Áætlun 

(m.kr.)
Fast þátttökugjald (launakostn.) 45
Miðlun lausna og þekkingar uppbygging á stafrænni hæfni 3
Nútímalegri tæknilegir innviðir, - tæknigrunnsstefna, 
kröfulýsingar og stuðningur v. rafrænna skila 

8

Rekstur, hýsing og viðhald lausna á Ísland.is  og tengingar við 
vinnslukerfi sveitarfélaga og ófyrirséður kostnaður 

10

Sameiginleg þróun – Heimildargreiðslur inn í fjárhagsaðstoð 20
Sameiginleg þróun – stafræn úrgangsmál 30
Sameiginleg þróun – Innritun í leikskóla eða grunnskóla eða 
vegna farsældarfrumvarps 

30

Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaga inn á Ísland.is 2
Samtals: 148

Sú áætlun sem lögð er hér fram er gerð eftir bestu þekkingu á möguleikum innan 
samstarfsins á þessum tímapunkti. Frekari skýringar og nánari upplýsingar eru í 
fylgiskjölum.

Boðið verður upp á  Teams fund miðvikudaginn 2 nóv. þar sem sveitarfélög geta 
fengið svör og spurt spurninga þó ætlun þessa pósts sé að vera eins upplýsandi og 
kostur er. Smelltu hér til að tengjast fundinum.

Virðingarfyllst
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

__________________________________________
Fjóla María Ágústsdóttir

leiðtogi stafræns umbreytingateymis og breytingastjóri

https://stafraen.sveitarfelog.is/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iOj8VAZkfE2Lfo-wpPkoMBIbgykbF4xAjByPuqiXMfVUQVQ0QUE3MUw4RzZCTU83TENZTVBTWlFDOS4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWU0NmY1OTAtZGQxZi00NmNiLWFlYjktYzU2NzQ0NWFmMjI3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2254fce888-6406-4d7c-8b7e-8fb0a4f92830%22,%22Oid%22:%2229831b12-171b-408c-8c1c-8fbaa89731f5%22%7D


Áætlun um sameiginleg verkefni í stafrænni umbreytingu 2023 og kostnaður

Nánari upplýsingar

Stefna sveitarfélaganna og sambandsins er að stórefla stafræna þróun með samstarfi sveitarfélaganna á 
næstu árum, með það að markmiði að bæta upplifun íbúa óháð búsetu þeirra. Sveitarfélögin tóku þá 
ákvörðun að sameina krafta sína við stafræna þróun því hún er ekki létt verk, en í samvinnu eru 
sveitarfélögin mun sterkari og vegferðin kostnaðarminni.  Sveitarfélögin verða  sterkari fjárhagslega, 
sjóndeildarhringurinn víkkar og fleiri sjónarmið komast til skila og samvinnan skapar einnig sterkari 
samningsstöðu gagnvart öðrum opinberum stofnunum og birgjum. Sú þjónusta sem sveitarfélögin veita 
er í grunnin sú sama óháð sveitarfélagi, þó svo útfærslur geti verið mismunandi. Það er því kjörið tækifæri 
að vinna í takt og byggja sameiginlegar lausnir en ekki eyða tíma, peningum og orku í að rýna sama ferlið 
og byggja sömu vöruna innan hvers sveitarfélags.  Viðhalda lausnum og endurbæta á einum stað í takti 
við breytingar er snúa að þjónustunni t.d. við reglugerðarbreytingar ríkisins. 

Áætlun um fjármagn í sameiginlega stafræna vegferð er ekki auðvelt að áætla og auk þess er umhverfið í 
mótun og kvikt. Tækifæri á þróun inn á Ísland.is er einnig háð ýmsum breytum.  

Fyrir árið 2022 var gert ráð fyrir 155 milljónum í sameiginlega vegferð með launakostnaði þriggja 
starfsgilda, einu verkefni var sleppt (umsókn um félagslegt leiguhúsnæði - áætlað 40 milljónir) en tvö 
bættust við (vegvísir/greining  umsókna sveitarfélaga inn á Ísland.is og stefnumótun samstarfs 
sveitarfélaga sem eru í vinnslu). Auk þess hefur Sambandið staðið undir kostnaði á hýsingu og rekstri fyrir 
umsókn um fjárhagsaðstoð sem þróuð hefur verið inn á Ísland.is. Innheimt verður því á þessu ári fyrir 115 
milljónum. Sjá nánar í fylgiskjali um stöðu og árangur 2022  en í janúar 2023 verður send greinagerð sem 
gerir árið og verkefnin upp. 

Gert er ráð fyrir að öll sveitarfélög séu með í vegferðinni skv. samþykki þeirra á föstu þátttökugjaldi.  
Miðlun lausna og þekkingaruppbygging á stafrænni hæfni nýtist öllum sem og vinna við tæknilega innviði 
þeirra og sveitarfélög þurfa því sérstaklega að afskrá sig (hlekkur hér) ef þau ætli sér ekki að vera með í 
sameiginlegri þróun á lausnum og kaupum á þjónustulausnum.  Sveitarfélög eru hvött til að áætla 
fjármagn í samvinnu sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu í fjárhagsáætlun sinni til 2023.  

Áætlun 2022 – til upplýsingar
Verkefni Áætlun 

(m.kr.)
Innheimt (m.kr.)

Fast þátttökugjald (launakostn.) 45 45 (á eftir að 
innheimta að hluta)

Miðlun lausna og þekkingar uppbygging á stafrænni hæfni 4 4
Nútímalegri tæknilegir innviðir, Microsoft leyfamál, einfaldari 
skjalamál og rafræn skil

36 36

Sameiginleg þróun – spjallmenni (vinna fer fram að stóru leiti 
2023)

30 30 (verður innheimt 
2022)

*Sameiginleg þróun – umsókn um félagslegt leiguhúsnæði 
(hætt við)

40 0

*Verkefni sem bættist við – vegvísir/greining á þjónustu inn á 
Ísland.is og stefnumótun samstarfs í stafrænni umbreytingu 

0 0

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iOj8VAZkfE2Lfo-wpPkoMBIbgykbF4xAjByPuqiXMfVUQVQ0QUE3MUw4RzZCTU83TENZTVBTWlFDOS4u


*Verkefni sem bættist við – hýsing og rekstur á fjárhagsaðstoð 0 0
Samtals innheimt: 155 115

*Rauðmerkt er breyting frá áætlun.

Áætlun um sameiginleg verkefni í stafrænni umbreytingu 2023 og kostnaður
Verkefni Áætlun 

(m.kr.)
Innheimt (m.kr.)

Fast þátttökugjald (launakostn.) 45
Miðlun lausna og þekkingar uppbygging á stafrænni hæfni 3
Nútímalegri tæknilegir innviðir, - tæknigrunnsstefna, 
kröfulýsingar og stuðningur v. rafrænna skila 

8

Rekstur, hýsing og viðhald lausna á Ísland.is  og tengingar við 
vinnslukerfi sveitarfélaga og ófyrirséður kostnaður 

10

Sameiginleg þróun – Heimildargreiðslur inn í fjárhagsaðstoð 20
Sameiginleg þróun – stafræn úrgangsmál 30
Sameiginleg þróun – Innritun í leikskóla eða grunnskóla eða 
vegna farsældarfrumvarps 

30

Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaga inn á Ísland.is 2
Samtals: 148

Frekari skýringar á verkefnum fyrir árið 2023

Fast þátttökugjald 

Sveitarfélög standa undir kostnaði á þremur starfsgildum. 

 Áætlað 45 milljónir

Miðlun lausna og þekkingaruppbygging á stafrænni hæfni.

Lausnatorg, kistan á stafraen.sveitarfelog.is, umgjörð snjallra opinna lausna, ráðstefnur, 
kynningar og þjálfun.  

Markmið frá Landsþingi sveitarfélaga: Auka þekkingarstig kjörinna fulltrúa og annarra stjórnenda 
sveitarfélaga, starfsfólks og annarra hagaðila á tækifærum stafrænnar umbreytingar, nýtingu 
tækni og nýsköpunar við úrlausn áskorana. 

Verkefni: Viðtalda þekkingaruppbyggingu á stafraen.sveitarfelog.is og efla þekkingu á nýtingu 
Microsoft lausna fyrir öll sveitarfélög.

Áætlað  3 milljónir

Nútímalegri tæknilegri innviðir 



Sveitarfélög þurfa að vinna með tæknigrunn sem kominn er til ára sinna og hamlar stafrænni 
þróun sveitarfélaga. Stafrænt umbreytingarteymi mun styðja sveitarfélög með gerð 
tæknigrunnsstefnu og gerð kröfulýsinga út frá nútímalegu tækniumhverfi svo þau geti haft 
frekari forsendur til samninga við birgja, auk leiðbeininga um val og kaup á stafrænum lausnum.

Markmið frá Landsþingi sveitarfélaga: Upplýsingartækniinnviðir sveitarfélaga verði þróaðir út 
frá  sameiginlegum kröfulýsingum og út frá sjálfvirkni með það að markmiði að ná fram auknu 
hagræði og bættri þjónustu samhliða því sem öryggi gagna sé tryggt.

Verkefni: 

 Tæknigrunnsstefna fyrir sveitarfélög, kröfulýsingagerð helstu kerfa, öryggisflokkun 
gagna sveitarfélaga, forskrift tenginga kerfa við Microsoft. 

 Stuðningur vegna rafrænna skila sveitarfélaga

Áætlað 8 milljónir

Rekstur, hýsing og viðhald lausna á Ísland.is – tengingar við vinnslukerfi og ófyrirséður kostnaður

Áætlað 10 milljónir

Sameiginleg þróun - betri þjónusta 

Í mótun er skynsamlegasta leiðin við sameiginlega þróun lausna. Við þróun umsóknar um  
fjárhagsaðstoð inn á Ísland.is voru tvö sveitarfélög tilraunasveitarfélög en reglulegir fundir 
haldnir með öllum félagsmálafulltrúum sveitarfélaga við endurhönnun verklags sem 
endurspeglaðist í lausninni sem þróuð var. Tilraunasveitarfélög tóku svo að sér notendaprófanir 
við þróunina og önnur sveitarfélög upplýst. Skynsamlegt getur verið að fara þá leið. Lausn er svo 
innleidd í ákveðinni röð sveitarfélaga. 

Verkefni: 

 Umsókn um fjárhagsaðstoð - gerð aðgengileg fyrir öll sveitarfélög - innleiðing.
 Fjárhagsaðstoð framhald – heimildagreiðslur.  Haldið áfram með því að þróa umsókn um 

aðra styrki sem sveitarfélög veita sem kallaðar eru heimildagreiðslur. Heimildargreiðslur eru 
samheiti yfir sérstakar auka greiðslur sem íbúar (oftast á fjárhagsaðstoð) geta átt rétt á í 
ákveðnum tilfellum. 

       Áætlað 20 milljónir

 Umsókn um þjónustu vegna úrgangsmála heimila inn á Ísland.is, þ.e. tengt verkefninu BÞHE 
(borgað þegar hent er). Verkefnið er ómótað en ný lög líta dagsins ljós um næstu áramót og 
þurfa þá sveitarfélög að útfæra lausnir og talið skynsamlegt að svo stöddu að framendi verði 
þróaður inn á Ísland.is. Þá verði umsókn þróuð fyrir sveitarfélög sem nýta vilja álagningarkerfi 
við að innheimta í takt við BÞHE og nota rýmisleið. Íbúum verði gert kleift að skrá sig inn á 
Ísland.is með rafrænum skilríkum, skoða hvaða ílát undir úrgang hann er að greiða af við sitt 
heimili og breyta þjónustunni annað hvort til hækkunar eða lækkunar á hans kostnað yfir 



meðhöndlun úrgangs. Í fjölbýlishúsum þyrfti að fylgja staðfesting, s.s. fundargerð húsfélags. 
Slíkar breytingar skila sér beint (eða með stuttri viðkomu hjá viðkomandi sveitarfélagi) inn í 
álagningarkerfið annarsvegar og til sveitarfélagsins eða annarra sem sér um að breyta/skipta 
út ílátum við heimili hins vegar. Verkefnið yrði unnið í samvinnu við HMS og Stafrænt Ísland 
með hliðsjón af hugbúnaðarlausn fyrir umsókn um fjárhagslega aðstoð. Umræður verða 
teknar upp við viðkomandi ráðuneyti.

Áætlað 30 milljónir 

 Leikskólamál, grunnskólamál eða umsókn vegna farsældarfrumvarps.  Mikil umræða 
hefur verið um að fara í þróun á innritun í alla leikskóla á einum stað Ísland.is og hafa 
þar stöðu á biðlista sem gerð yrði sýnileg og auka umsóknir eins og um systkinaafslætti 
sjálfvirka eða hluta af einu heildar innritunarferli, eða þróa þjónustu sem tilkynnir 
foreldrum um skólaskráningu í grunnskóla, eitt innritunarferli fyrir alla á einum stað 
Ísland.is og ná sameiginlegum gangnagrunni allra grunnskólabarna með tengingu við 
Þjóðskrá.  Umræða hefur einnig verið um umsókn inn á ísland.is fyrir sveitarfélögin 
vegna samþættingar fyrir einstaklinga út af farsældarfrumvarpinu. Ekki eru nægjanlegar 
greiningarforsendur nú til að vita hvaða ferli ætti að vera fyrst en skynsamlegt að áætla 
fyrir einu verkefni fyrir árið 2023. Taka þar umræðu með viðkomandi ráðuneytum um 
hvert af þessum þremur verkefnum  ætti að fara í og hvenær og hver fjármögnun ríkisins 
ætti að vera en vilji er til að áætla fyrir 30 milljónum frá sveitarfélögum.  

Áætlað  30 milljónir 

 Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaga inn á ísland.is.
Áætlað 2 milljónir

 Þróun umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði er verkefni sem nýtist færri sveitarfélögum 
en þau sveitarfélög sem áhuga hafa á því að vinna það sameiginlega í gegnum Ísland.is 
gætu valið það þó verkefnastjóri kæmi ekki frá stafrænu umbreytingateymi. 

Áætlað 0 milljónir



Föst greiðsla fyrir þátttöku Samtals 

376.145 240.457 Allir með í öllu n.Rvík

200000

Samtals föst 

greiðsla fyrir 

2023 og fyrir 

samstarfsverk

efni 2023

SveitarfélagsnúmerSveitarfélag Fjöldi íbúa - 1. janúar 2022 200 þkr. +Íbúafjöldi án Rvk  

Höfuðborgarsvæðið 240.882 45.000.000 45.000.000

0000 Reykjavíkurborg 135.688 1 16.232.995

1000 Kópavogsbær 38.998 2 4.665.515 5.519.597 486.549 1.297.463 1.621.828 3.243.657 4.865.485 4.865.485 324.366 16.704.833 22.224.430

1100 Seltjarnarnesbær 4.720 3 564.676 843.841 58.888 157.034 196.293 392.586 588.879 588.879 39.259 2.021.817 2.865.657

1300 Garðabær 18.445 4 2.206.662 2.716.026 230.124 613.665 767.081 1.534.162 2.301.243 2.301.243 153.416 7.900.934 10.616.960

1400 Hafnarfjarðarkaupstaður 29.763 5 3.560.688 4.259.879 371.330 990.214 1.237.768 2.475.536 3.713.304 3.713.304 247.554 12.749.011 17.008.891

1604 Mosfellsbær 13.024 6 1.558.123 1.976.564 162.491 433.308 541.635 1.083.271 1.624.906 1.624.906 108.327 5.578.844 7.555.407

1606 Kjósarhreppur 244 7 29.191 233.283 3.044 8.118 10.147 20.295 30.442 30.442 2.029 104.518 337.801

Suðurnes 29.108
2000 Reykjanesbær 20.416 8 2.442.462 2.984.884 254.715 679.240 849.050 1.698.100 2.547.150 2.547.150 169.810 8.745.214 11.730.098

2300 Grindavíkurbær 3.585 9 428.890 689.019 44.727 119.273 149.091 298.182 447.273 447.273 29.818 1.535.638 2.224.657

2506 Sveitarfélagið Vogar 1.354 10 161.985 384.695 16.893 45.048 56.309 112.619 168.928 168.928 11.262 579.987 964.682

2510 Suðurnesjabær 3.753 11 448.989 711.935 46.823 124.862 156.078 312.156 468.233 468.233 31.216 1.607.601 2.319.537

Vesturland 17.019
3000 Akraneskaupstaður 7.841 12 938.056 1.269.567 97.826 260.870 326.087 652.175 978.262 978.262 65.217 3.358.700 4.628.267

3506 Skorradalshreppur 60 13 7.178 208.184 749 1.996 2.495 4.990 7.486 7.486 499 25.701 233.885

3511 Hvalfjarðarsveit 687 14 82.189 293.712 8.571 22.856 28.571 57.141 85.712 85.712 5.714 294.277 587.989

3609 Borgarbyggð 3.868 15 462.747 727.622 48.258 128.688 160.860 321.721 482.581 482.581 32.172 1.656.862 2.384.484

3709 Grundarfjarðarbær 840 16 100.493 314.582 10.480 27.947 34.933 69.867 104.800 104.800 6.987 359.815 674.397

3711 Stykkishólmsbær / Helgafellssveit 1.290 17 154.329 375.965 16.094 42.918 53.648 107.296 160.944 160.944 10.730 552.573 928.538

3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 102 18 12.203 213.914 1.273 3.394 4.242 8.484 12.726 12.726 848 43.692 257.605

3714 Snæfellsbær 1.666 19 199.311 427.254 20.785 55.428 69.285 138.569 207.854 207.854 13.857 713.633 1.140.887

3811 Dalabyggð 665 20 79.557 290.711 8.297 22.125 27.656 55.311 82.967 82.967 5.531 284.853 575.564

Vestfirðir 7.163
4100 Bolungarvíkurkaupstaður 956 21 114.371 330.405 11.927 31.806 39.758 79.515 119.273 119.273 7.952 409.504 739.909

4200 Ísafjarðarbær 3.840 22 459.397 723.803 47.909 127.757 159.696 319.392 479.088 479.088 31.939 1.644.868 2.368.670

4502 Reykhólahreppur 233 23 27.875 231.783 2.907 7.752 9.690 19.380 29.070 29.070 1.938 99.806 331.589

4604 Tálknafjarðarhreppur 255 24 30.507 234.784 3.181 8.484 10.605 21.210 31.814 31.814 2.121 109.230 344.013

4607 Vesturbyggð 1.131 25 135.307 354.276 14.111 37.628 47.035 94.071 141.106 141.106 9.407 484.465 838.741

4803 Súðavíkurhreppur 215 26 25.721 229.327 2.682 7.153 8.941 17.883 26.824 26.824 1.788 92.095 321.423

4901 Árneshreppur 27 0 0 0 0 0 0 0

4902 Kaldrananeshreppur 109 28 13.040 214.868 1.360 3.626 4.533 9.066 13.599 13.599 907 46.690 261.559

4911 Strandabyggð 424 29 50.725 257.837 5.290 14.106 17.633 35.266 52.899 52.899 3.527 181.621 439.457

Norðurland vestra 7.405
5200 Skagafjörður 4.294 30 513.711 785.731 53.573 142.861 178.577 357.153 535.730 535.730 35.715 1.839.339 2.625.071

5508 Húnaþing vestra 1.226 31 146.672 367.235 15.296 40.789 50.986 101.972 152.959 152.959 10.197 525.158 892.393

5604 Húnabyggð 1312 32 156.961 378.966 16.369 43.650 54.563 109.126 163.688 163.688 10.913 561.997 940.962

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd 483 33 57.784 265.885 6.026 16.069 20.087 40.174 60.260 60.260 4.017 206.894 472.778

5611 Skagabyggð 90 34 10.767 212.277 1.123 2.994 3.743 7.486 11.229 11.229 749 38.552 250.828

Norðurland eystra 31.100
6000 Akureyrarbær 19.642 35 2.349.865 2.879.305 245.058 653.489 816.861 1.633.722 2.450.584 2.450.584 163.372 8.413.671 11.292.975

6100 Norðurþing 3.041 36 363.809 614.813 37.940 101.174 126.468 252.935 379.403 379.403 25.294 1.302.615 1.917.429

6250 Fjallabyggð 1.966 37 235.202 468.176 24.528 65.409 81.761 163.522 245.283 245.283 16.352 842.138 1.310.314

6400 Dalvíkurbyggð 1.860 38 222.521 453.717 23.206 61.882 77.353 154.705 232.058 232.058 15.471 796.733 1.250.450

6513 Eyjafjarðarsveit 1.119 39 133.871 352.639 13.961 37.229 46.536 93.073 139.609 139.609 9.307 479.325 831.964

6515 Hörgársveit 704 40 84.223 296.030 8.783 23.422 29.278 58.555 87.833 87.833 5.856 301.559 597.590

6601 Svalbarðsstrandarhreppur 449 41 53.716 261.247 5.602 14.938 18.673 37.346 56.018 56.018 3.735 192.330 453.576

6602 Grýtubakkahreppur 369 42 44.145 250.334 4.604 12.277 15.346 30.692 46.037 46.037 3.069 158.062 408.396

6611 Tjörneshreppur 43 0 0 0 0 0 0 0 0

6612 Þingeyjarsveit 1350 44 161.507 384.149 16.843 44.914 56.143 112.286 168.429 168.429 11.229 578.274 962.423

6709 Langanesbyggð 600 45 71.781 281.844 7.486 19.962 24.952 49.905 74.857 74.857 4.990 257.011 538.855

Austurland 11.031
7000 Múlaþing 5.057 46 604.993 889.810 63.092 168.246 210.308 420.616 630.924 630.924 42.062 2.166.171 3.055.981

7300 Fjarðabyggð 5.206 47 622.818 910.134 64.951 173.204 216.504 433.009 649.513 649.513 43.301 2.229.995 3.140.130

7502 Vopnafjarðarhreppur 665 48 79.557 290.711 8.297 22.125 27.656 55.311 82.967 82.967 5.531 284.853 575.564

7505 Fljótsdalshreppur 103 49 12.322 214.050 1285,053 3426,8081 4283,5101 8567,0203 12850,53045 12850,5304 857 44.120 258170,0678

Suðurland 32.437
7708 Sveitarfélagið Hornafjörður 2.450 50 293.105 534.197 30.567 81.511 101.889 203.779 305.668 305.668 20.378 1.049.460 1.583.657

8000 Vestmannaeyjabær 4.414 51 528.068 802.100 55.070 146.854 183.567 367.134 550.701 550.701 36.713 1.890.741 2.692.842

8200 Sveitarfélagið Árborg 10.834 52 1.296.123 1.677.833 135.168 360.447 450.559 901.117 1.351.676 1.351.676 90.112 4.640.755 6.318.588

8508 Mýrdalshreppur 814 53 97.383 311.035 10.156 27.082 33.852 67.704 101.557 101.557 6.770 348.678 659.713

8509 Skaftárhreppur 641 54 76.686 287.437 7.997 21.326 26.658 53.315 79.973 79.973 5.332 274.573 562.010

8610 Ásahreppur 261 55 31.225 235.602 3.256 8.683 10.854 21.709 32.563 32.563 2.171 111.800 347.402

8613 Rangárþing eystra 1.971 56 235.800 468.858 24.591 65.575 81.969 163.938 245.907 245.907 16.394 844.280 1.313.138

8614 Rangárþing ytra 1.810 57 216.539 446.897 22.582 60.219 75.273 150.547 225.820 225.820 15.055 775.315 1.222.212

8710 Hrunamannahreppur 818 58 97.861 311.581 10.206 27.215 34.019 68.037 102.056 102.056 6.804 350.391 661.972

8716 Hveragerðisbær 2.984 59 356.990 607.038 37.229 99.278 124.097 248.194 372.291 372.291 24.819 1.278.199 1.885.238

8717 Sveitarfélagið Ölfus 2.481 60 296.814 538.426 30.954 82.543 103.179 206.357 309.536 309.536 20.636 1.062.739 1.601.164

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 525 61 62.808 271.614 6.550 17.467 21.833 43.667 65.500 65.500 4.367 224.884 496.498

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 576 62 68.910 278.570 7.186 19.164 23.954 47.909 71.863 71.863 4.791 246.730 525.301

8721 Bláskógabyggð 1.164 63 139.255 358.778 14.522 38.726 48.408 96.816 145.223 145.223 9.682 498.601 857.378

8722 Flóahreppur 694 64 83.026 294.666 8.659 23.089 28.862 57.723 86.585 86.585 5.772 297.276 591.942

Samtals 376.145 45.000.000 45.000.000 0 3.000.000 0 8.000.000 0 10.000.000 0 0 20.000.000 30.000.000 30.000.000 2.000.000 103.000.000 148000000

Þessar tölur eru keyrðar úr grunnum Þjóðskrár og byggja á skráningu einstaklinga eftir sveitafélögum (húskóða).

Innritun í leikskóla eða 

grunnskóla eða umsókn 
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Staða verkefna í samstarfi sveitarfélaga okt. 2022
Áherslur og verkefni sem eru í gangi í samstarfi sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu:

Á árinu var ekki farið af stað í þróun á umsókn um félagslegt leiguhúsnæði sem var á áætlun fyrir 2022.

Stjórnskipulag samstarfs



Notendavænni og sjálfvirkari þjónusta við íbúa

 Umsókn um fjárhagsaðstoð. Verkefnið hófst í apríl 2021 og var fjármagnað af ríkinu. Þróuð var notendavæn umsókn um fjárhagsaðstoð inn 
á Ísland.is, auk umsýslukerfis sem kallað er S-veita þar sem starfsfólk sveitarfélags heldur utan um öll gögn og á samskipti við umsóknaraðila. 
Sjálfvirk tenging er við Skattinn og Þjóðskrá. Búið er að þróa tengingu við félagsmálastjórann (bókhaldskerfi hjá Wise). Gagnatenging við 
skjalavistunarkerfi er í vinnslu, en á meðan flytjast öll gögn tengd umsókn (umsókn, fylgiskjöl og samskipti við umsækjanda) með einu handtaki 
yfir í skjalavistunarkerfi.  Innleiðingarferlið hófst í júní og hafa átta sveitarfélög þegar tengst kerfinu. Verkefnastjóri er Fjóla María Ágústsdóttir, 
leiðtogi stafræns umbreytingateymis sem vinnur í góðu samstarfi við Maríu Kristjánsdóttur félagsþjónustufulltrúa hjá Sambandinu með 
sveitarfélögunum. Framkvæmdaraðili var fyrirtækið Kolibri á grundvelli samnings Stafræns Íslands við fyrirtækið.

 Vegvísir þjónustu á Ísland.is. Verkefnið hófst í apríl 2022 og er fjármagnað af Stafrænu Íslandi. Tilgangur verkefnisins er að greina helstu 
þjónustuferla sveitarfélaga við íbúa og fyrirtæki til að meta hvaða ferlar henta best fyrir sjálfsafgreiðsluferli inn á Ísland.is og hvernig eigi að 
forgangsraða þjónustulausnum inn á Ísland.is. Afurð verkefnisins er greining á þeim þjónustuferlum sem sveitarfélög eru sammála um að gera 
stafræna og aðgengilega á Ísland.is, ásamt vegvísi til tveggja ára með forgangsröðun verkefna. Áætlun er sett fram um hvenær einstakir ferlar 
verði settir upp og um umfang þeirra. Vegvísirinn inniheldur umfjöllun um helstu tæknilegu hindranir, nauðsynleg gögn og vefþjónustur fyrir 
vinnslu hverrar umsóknar. Verkefnið/skýrslan er á lokastigi og verður kynnt í október 2022. Verkefnið er unnið af greiningaraðila Stafræns 
Íslands, Kolibri, í samvinnu við stafrænt umbreytingateymi og sveitarfélög. Skýrslan verður nýtt við ákvarðanir um næstu verkefni í stafrænu 
samstarfi sveitarfélaga. 

 Spjallmenni. Verkefnið hófst af alvöru í ágúst eftir töluverðan undirbúning. Markmið verkefnisins er að hanna sameiginlegan upplýsingagrunn 
fyrir sveitarfélagaspjallmenni sem felur í sér að fyrstu þjónustubeiðnir séu afgreiddar á stafrænan hátt án aðkomu starfsfólks. Keypt verður 
sameiginleg lausn sem verður gerð aðgengileg fyrir sveitarfélög sem hafa áhuga á að taka þátt í verkefninu.   Verkefnastjóri er Hrund 
Valgeirsdóttir, verkefnastjóri hjá stafræna umbreytingateyminu í samvinnu við sveitarfélög. Stýrihópur hefur verið settur á laggirnar til að halda 
utan um verkefnið.

Nútímalegri tæknilegir innviðir sveitarfélaga

 Greining á stöðu skrifstofuhugbúnaðar. Verkefnið hófst í desember 2021 og er fjármagnað af sveitarfélögum. 
Greind var staða Microsoft hugbúnaðarleyfa sveitarfélaga, skjala- og málakerfi þeirra, rafræn skil á gögnum og settar 
voru fram tillögur um umbætur til framtíðar litið. Verkefnastjóri er Fjóla María Ágústsdóttir, leiðtogi stafræns 
umbreytingateymis.

 Microsoft leyfamál. Verkefnið hóst í janúar 2022. Markmið þess var að ná hagstæðum heildarsamningi fyrir 
sveitarfélög og auka öryggi og bæta rekstur þeirra. Með verkefninu hefur orðið til aukin þekking um leyfakaup 
sveitarfélaga og möguleika  til að ná betri kjörum. Vefurinn stafræn.sveitarfelog verður notaður til að birta afurðir í 
formi leiðbeininga og ákvarðanatrés, fræðslu og tæknigrunns til að einfalda sveitarfélögum ákvarðanir um val. Verkefnið tengist verkefninu sem 
lýst er hér að neðan um einfaldari skjalamál. Framkvæmdaaðili er Tryggvi Jónsson frá Trigger ehf. í samvinnu við stafræna umbreytingateymið. 
Stýrihópur heldur utan um framkvæmd verkefnisins.

 Einfaldari skjalamál. Verkefnið fór af stað í ágúst 2022. Markmið verkefnisins eru skýrari gæða- og virknikröfur fyrir hugbúnað sem tengist 
skjalakerfi út frá þörfum nútímalegrar tæknihögunar og stafrænnar umbreytingar. Sett verður fram sameiginleg sýn um flokkun gagna, 
skjalavinnslu og skjalavörslu. Leiðarljósið er notendavænt skjalavinnsluumhverfi þar sem gögn flæða auðveldlega frá öðrum kerfum. Tilgangurinn 
er að styðja við val á hugbúnaði sem hentar í nútíma skrifstofuumhverfi og að kerfi sveitarfélaga tryggi rafræn skil til Þjóðskjalasafns. Afurðir 
verkefnisins eru í formi leiðbeininga sem munu birtast á stafraen.sveitarfelog.is. Framkvæmdaaðili er Sigríður Magnea Björgvinsdóttir, 
deildarstjóri upplýsingatækni og stafrænar þróunar hjá Árborg, í samvinnu við stafræna umbreytingateymið. Stýrihópur er um verkefnið.

 Rafræn skil. Verkefnið fór af stað í ágúst 2022. Markmið verkefnisins eru að gera rafræn skil að raunhæfum kosti fyrir sveitarfélög og skilgreina 
verkáætlun fyrir sveitarfélög í átt að rafrænum skilum. Þannig er hægt að draga úr pappírsmagni í skjalageymslum og auðvelda grisjun. Tryggja 
þarf örugga geymslu gagna og koma á sameiginlegum skilningi hagaðila um framtíðargeymslu rafrænna gagna sveitarfélaga. Afurðir verkefnisins 
eru í formi leiðbeininga með skilgreindu ferli sem sveitarfélög þurfa að fylgja til að komast í rafræn skil til skilaaðila og verður miðlað á 
stafraen.sveitarfelog.is. Framkvæmdaaðili í samstarfi við stafrænt umbreytingateymi er Hjálmur Hjálmsson hjá KPMG. Stýrihópur er um 
verkefnið. 

Tæknilegur stuðningur við sveitarfélög

 Stafraen.sveitarfelog.is er vefur samstarfs sveitarfélaga þar sem miðlað er fréttum, fræðslu, vefupptökum af 
veffundum og ráðstefnum, nettum lausnum á lausnatorgi eins og sorphirðudagatali, reiknivél leikskólagjalda, 
kolefnisreiknivél , leiðbeiningum um Microsoft Teams, kerfi fyrir stafrænar tímabókanir, áhættugreiningar á 
Microsoft lausnum og upplýsingakerfi vegna persónuverndar 

 Áhættugreining kennsluhugbúnaðar er verkefni sem var unnið 2021 og hefur þann tilgang að veita skólum 
upplýsingar um áhættur og takmarkanir kennsluhugbúnaðar. Verkefnið var unnið með Hafnarfirði, Garðabæ, 
Kópavogi og Reykjavík og nýtist öllum sveitarfélögum. Markmið verkefnis er öruggur hugbúnaður í kennslu. 
Verkefnastjóri er Hrund Valgeirsdóttir hjá stafræna umbreytingateyminu.

https://stafraen.sveitarfelog.is/
https://stafraen.sveitarfelog.is/


Stafrænt ráð sveitarfélaga

Hlutverk og skipan 

Hlutverk ráðsins er að:

 styrkja samstarf sambandsins við sveitarfélög um stafræna framþróun þeirra og styðja við 
vinnu sambandsins þar að lútandi.

 skapa traustari grunn fyrir markvissa forgangsröðun samstarfsverkefna sveitarfélaga um 
stafræna framþróun og hagsmunagæslu sambandsins fyrir þeirra hönd, sérstaklega gagnvart 
ríki og hugbúnaðarfyrirtækjum.

 stuðla að samhæfðri vinnu sveitarfélaga að stafrænni framþróun.

Ráðið er ráðgefandi við stefnumótun og ákvarðanatöku sambandsins um samstarfsverkefni 
sveitarfélaga í stafrænum málum og hagsmunagæslu þess á því sviði 

Ráðið skal skipað níu fulltrúum samkvæmt tilnefningum landhlutasamtaka sveitarfélaga og 
Reykjavíkurborgar. Ráðið velur sér formann. Ráðið getur einnig valið sér varaformann eftir því sem  
þörf er á.

Fulltrúar landshlutasamtakanna skulu tilnefndir úr hópi framkvæmdastjóra sveitarfélaga í hverjum 
landshluta eða kjörinna fulltrúa. Gert er ráð fyrir að þeir muni njóta stuðnings frá starfsmanni 
sveitarfélags í viðkomandi landshluta sem er með góða þekkingu á stafrænum málum.  Starfsmaðurinn 
starfi með faghópi sem mun veita stafræna ráðinu faglegan stuðning, sbr. hér að neðan. Fulltrúar 
landshlutasamtaka skulu miðla upplýsingum um stöðu stafrænna mála í landshlutunum til 
sambandsins og upplýsingum um viðhorf sveitarstjórna í landshlutunum til sameiginlegrar 
stefnumótunar og hugmynda um samstarfsverkefni. Sé eftir því leitað aðstoða þeir einnig við að finna 
þátttakendur innan sveitarfélaga í stafræn verkefni og við að fylgja á eftir stafrænum 
samstarfsverkefnum í landshlutunum.

Helstu verkefni:

 Taka þátt í undirbúningi stefnumörkunar sambandsins um stafræna framþróun sveitarfélaga 
og undirbúningi samstarfsverkefna sveitarfélaga. 

 Leggja mat á forgangsröðun stafrænna þróunarverkefna sveitarfélaganna og gera tillögur um 
forgangsröðun og stjórnunar- og fjármögnunarfyrirkomulag til stjórnar sambandsins.

 Styðja við vinnu sambandsins er snýr að miðlægu samstarfi sveitarfélaga um stafræna þróun 
og vinnu þess að eftirfylgni samstarfsverkefna.

 Vekja athygli á stafrænum málum sem ráðið telur að þarfnist úrlausnar.
 Vera til ráðgjafar við undirbúning stærri viðburða sambandsins í sviði stafrænnar þróunar.

Styðja við umsagnagerð sambandsins um stefnumótun og laga- og reglugerðarsetningu ríkisins sem 
tengist stafrænni framþróun



Nýskipað stafrænt ráð október 2022

Sævar Freyr Þráinsson, SSV

Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, SASS

Ásthildur Sturludóttir, SSNE

Kjartan Már Kjartansson, SSS

Álfhildur Leifsdóttir, SSNV

Jón Páll  Hreinsson, FV

Jónína Brynjólfsdóttir, SASS

Aldís Stefánsdóttir , SSH

Óskar J. Sandholt , fulltrúi Reykjavíkur

Leiðtogi stafræns umbreytingateymis Sambands Íslenskra sveitarfélaga vinnur með ráðinu.

Fjóla María Ágústsdóttir



Markmið um samstarf sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu frá landsþingi haust 2022

Tekið er fram að markmiðin fara fyrir stjórn Sambands Íslenskra sveitarfélaga í nóvember 2022

 Sambandið vinni stefnumörkun og aðgerðaáætlun um stafræna umbreytingu sveitarfélaga í 
góðu samstarfi við sveitarfélög og ríkið. 

 Auka þarf þekkingarstig kjörinna fulltrúa og annarra stjórnenda sveitarfélaga, starfsfólks og 
annarra hagaðila á tækifærum stafrænnar umbreytingar, nýtingu tækni og nýsköpunar við 
úrlausn áskorana.

 Sambandið skal vinna að pappírslausri stjórnsýslu sveitarfélaga og beita sér fyrir rafrænum 
skilum gagna og rafrænni skjalavörslu.

 Upplýsingatækniinnviðir sveitarfélaga verði þróaðir á grundvelli sameiginlegra kröfulýsinga og út 
frá sjálfvirkni með það að markmiði að ná fram auknu rekstrarhagræði og bættri þjónustu 
samhliða því sem öryggi gagna er tryggt.

 Stafrænt umbreytingateymi sveitarfélaga verði miðlægur þjónustukjarni (e. center of excellence) 
með skilgreint umboð og hlutverk, mannað stafrænum leiðtogum í öllum landshlutum sem veita 
sveitarfélögum stuðning.

Ný markmið: 

 Efla samstarf við ríkið (Stafrænt Ísland) til að sveitarfélög geti nýtt miðlægan vettvang, ísland.is, 
við þróun þjónustu fyrir sveitarfélög.

 Unnið verði að bættu aðgengi kjörinna fulltrúa að upplýsingatæknikerfum sveitarfélaga.
 Við innleiðingu stafrænna lausna þarf að gæta að því að þær séu aðgengilegar fyrir alla hópa 

samfélagsins.


