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Fannar

• Var fyrst sett á laggirnar seinnipart árs 2019
• Fyrstu gagnasérfræðingar ráðnir inn í byrjun árs 2020
• Varð formlega skrifstofa sumarið 2021
• Teymi Gagnaþjónustu: 4 Gagnasérfræðingar, 1 Gagnaverkfræðingur og 

Gagnastýra

Gagnaþjónusta Reykjavíkurborgar

Hlynur TobbiSirrýPalli



Hlutverk 
Gagnaþjónustu 
er að styðja við 

gagnadrifna 
ákvarðanatöku

og skapa virði úr 
gögnum til að 

auðga 
þjónustuupplifun 

borgarbúa



Þrjú helstu hlutverk sérhæfðra gagnateyma í stafrænni vegferð:

Mikilvægi gagna í stafrænni umbreytingu

Að tryggja
gagnagæði, 

áreiðanleika og 
aðgang að
gögnum

Styðja við og gera
kleift að taka 
gagnadrifnar
ákvarðanir og 
gagnadrifinn

rekstur

Styðja við og 
vera drifkraftur
í gagnadrifinni

nýsköpun



Mikilvægi gagna í 
stafrænni umbreytingu

• Gagnapípur = lagnapípur

• Þær eru grunn element þess að 
húsnæðið/lausnin þjóni tilgangi sínum

• Við viljum byggja lausnirnar okkar rétt 
frá upphafi

• Og því er hönnun gagnaflæðis og 
gagnauppbygging stór partur af 
hönnunarferli þjónusta og eða ferla



Þjónustu-
hringurinn

• Allar þjónustur borgarinnar nýta sér 
eða framleiða gögn

• Mjög mikilvægt að við spyrjum okkur í 
upphafi hönnunarferilsins, hvaða 
spurningum viljum við  geta svarað 
varðandi þjónustuna/reksturinn?

• Við hönnum gagnaöflun og 
gagnauppbyggingu og gagnaflæði út 
frá þeim spurningum svo sviðin geti 
fylgst með rekstri og heilbrigði 
skipulagseininga sinna

• Verðum að hugsa gagnauppbyggingu 
borgarinnar sem eina heild





• Best og ódýrast er að hreinsa
upp gögn sem næst upptökum
þeirra, en það er ekki alltaf
hægt

• Hvert svið borgarinnar á að
eiga gagnaviðmót (e: data API)  
fyrir þau gögn sem þörf er á í 
gagnagreiningu og ferlum
annara sviða.

• Þau eru útgáfustýrð og fylgja
ákveðnum reglum, þar með
notkun á business glossary

Uppbygging gagnastrúktúrs
með VEL og SFS

• Svona útfærðum við gagnaviðmót fyrir innritun barna í 
grunnskóla
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ÞON Ráðhús USK VEL SFS FAS ÍTR MOS Þvert á svið

Hlutfall lokinna, hafinna og nýrra verkefna Gagnaþjónustunnar

Lokin Í vinnslu Ný

50 verkefni í 
heildina

Hvernig gengur okkur?



Yfirlit yfir lokin verkefni
1. Vöruhús gagna (ÞON)
2. Þróun og útgáfa kosningamælaborðs (SBB)
3. Grenndarstöðvamælaborð (USK)
4. Mælaborði fyrir lykiltölur Velferðarsviðs (VEL)
5. Sorphirðudagatal 2021 og 2022 (USK)
6. Spálíkan um fjölda sundlaugagesta (ÍTR)
7. Borgarvaktin sem er samvinnuverkefni þvert á svið

borgarinnar, um greiningu, túlkun og framsetningu á því
hvernig COVID-19 hefur haft áhrif á félagslega og 
efnahaglega stöðu borgarbúa (þvert á svið)

8. Kostnaðargreining SFS og VEL (þvert á svið)
9. Covid 19 mælaborð (þvert á svið)
10.Kort fyrir sorphirðu til þess að staðsetja nýjar

grenndarstöðvar (til að minnka göngufjarlægð innan
hverfa) (USK)

11.Mælaborð atvinnu og virknimiðlunar (MOS)
12.Kort á Reykjavík.is (Staðsetningar og upplýsingar um 

starfsstaði borgarinnar) (USK)
13.Mælaborð þjónustuvers (ÞON)
14.Mælaborð yfir notkun frístundarstyrks (íTR)
15.Úrvinnsla Þjónustu- og viðhorfskannana (MOS)
16.Mælaborð fyrir rekstrargögn sundlauganna (ÍTR)
17.Mælaborð fyrir rafrænar undirritanir (ÞON)
18.Frum-útgáfa Mælaborð Borgarbúa (þvert á svið)
19.Mælaborð verkefnaráðs (ÞON)
20.Gagnaviðmót fyrir innritun í grunnskóla (SFS)

20 
verkefnum 

lokið

1 
fjárfestingar-

verkefni

12 vörur í 
rekstri



Yfirlit yfir ný- eða verkefni
í vinnslu
1. Vöruhús gagna v.2.0 (ÞON)
2. Gagnavinnslustöð (ÞON)
3. Rekstur á QlikSense (ÞON)
4. Innleiðing PowerBI (ÞON)
5. Mælaborð Borgarbúa (Þvert á svið)
6. Mælaborð eignasjóðs (USK)
7. Mælaborð fyrir rafrænar jafnréttisskimanir (MAR)
8. Spálíkan fyrir VEL
9. Líkan fyrir fjárhagsaðstoð VEL
10. Líkan fyrir útskiptingu sorptunna (USK)
11. Húsnæðisuppbygging borgarinnar á korti (USK)
12. Hugtakasafn borgarinnar (Business Glossary) (Þvert á svið)
13. Gagnalandslag VEL
14. Kortlagning gagnastrúktúrs borgarinnar eins og það er í dag

(ÞON)
15. Gagnaarkitektúr borgarinnar (ÞON)
16. Ráðgjöf varðandi gagnagæði, uppbyggingu- og nýtingu gagna

(ÞON)
17. Útleiðing QlikSense (þvert á svið)
18. Gagnalandslag SFS
19. Gagnalandslag FAS
20. ISO37120 Staðlafjölskyldan (FAS)
21. Sjálfbærni Reykjavíkurborgar (FAS)
22. Gagnastefna (ÞON)
23. Öryggisflokkun gagna (ÞON)
24. Birting gagna á vef (ÞON)
25. Þróun innra mælaborðs fyrir rekstur gagnavara (ÞON)
26. Nýtt mælaborð þjónustuvers (ÞON)
27. Mælaborð fyrir mannauðsteymi (ÞON)
28. Mælaborð yfir lykiltölur og nýting bílastæða hjá bílastæðasjóði

(USK)
29. Birting biðlistagagna leikskóla (SFS)
30. Gagnaviðmót fyrir innritun í leikskóla (SFS)

30 verkefni

3 
fjárfestingar-

verkefni

16 verkefni í 
vinnslu



Kostnaðargreining
SFS og VEL

• Umfangsmikið greiningarverkefni þar 
sem sértæk þjónusta SFS og VEL við 
einstaka börn var skoðuð

• Verkefnið fól í sér snúnar samkeyrslu 
gagna SFS, VEL og Þjóðskrár þar sem 
persónuverndarsjónarmið voru sett í 
fyrsta sæti.

• Sérfræðiþekking gagnaþjónustunnar 
skipti þar miklu máli í því að leiða 
verkefnið til lykta.

• Leiddi af sér mjög áhugaverðar 
niðurstöður og er þessi greining 
kveikjan að BBB verkefninu



• Bjóða upp á gagnavegferð

• Einn miðlægur, aðgengilegur
staður fyrir opin gögn
borgarinnar

• Stuðlar að betri og stöðugri
upplýsingagjöf og gagnsæi

• Gagnvirk mælaborð

• Sjálfvirkar uppfærslur

Mælaborð borgarbúa



• Gott aðgengi starfsfólks og 
íbúa að réttum og 
áreiðanlegum gögnum skapar
ýmis tækifæri

• Tækifæri til nýsköpunar úti í 
samfélaginu

• Bæði borgarbúar og borgin
getur notið góðs af

• Sorphirðudagatal
Reykjavíkurborgar  Tunnur.is

Tækifærin





Gagnavörur Vöruhús gagna

Þróun 
gagnavinnslustöðvar

Vefþjónustulag fyrir gögn

Mælaborð borgarvaktar

Mælaborð velferðarsviðs

Streymandi fjöldatölur 
sundlaugagesta

Spálíkan fyrir fjölda kúnna
þjónustuvers

... og margt fleira

Presenter
Presentation Notes
Vöruhús gagnaÞróun �gagnavinnslustöðvarVefþjónustulag fyrir gögnMælaborð borgarvaktarMælaborð velferðarsviðsStreymandi fjöldatölur �sundlaugagestaSpálíkan fyrir fjölda kúnna�þjónustuversVið væntum þess að þessar vörur fari í loftið á næstu misserum ásam mörgu fleira�

https://reykjavik.shinyapps.io/borgarvaktin-dev/


Takk fyrir
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