
Verkefnaráð, Fylkið og 
forgangsröðun
Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Hvað er verkefnaráð?
• Fyrsta útgáfa verkefnaráðs varð til 2019 og hefur verið í þróun síðan

• Í verkefnaráði er fjallað um fjárfestingaverkefni sviðsins

• Stafrænir leiðtogar koma áskorunarstrigum/verkefnatillögum á dagskrá ráðsins

• Verkefnastjórar, framleiðendur og þau sem leiða verkefni á einhvern hátt geta komið verkefnum sínum 
á dagskrá varðandi stöðuskýrslur, áhættuflagganir og annað sem varðar stórar ákvarðanir í 
verkefnunum

• Verkefnaráð tekur ákvarðanir um forgangsröðun verkefna og framvindu útfrá heildarhagsmunum 
borgarinnar

• Verkefnaráð fylgir stefnum borgarinnar í ákvarðanatöku með notkun Fylkisins

• Öll verkefni sem fara í gegnum verkefnaráð fara á verkefnaskrá sviðsins

• Verkefnaráð starfar á tveggja hliða (e. gates) ákvarðanatöku áður en til framkvæmdar kemur

• Í verkefnaskránni má sjá hvað er unnið hvar og hver staðan er á baklista

• Náðst hefur mikill verkefnaumsýslulegur (e. project governance) þroski með þessari aðferðarfræði





Hvernig komast verkefni á dagskrá?



Hvernig lítur áskorunarstrigi út?
• Hér á eftir er dæmi um áskorunarstriga/verkefnatillögu sem berst til verkefnaráðs. 
• Þessi tillaga snýst um innkaup/þróun/innleiðingu á kerfi til að halda utan um aðsókn í 

félagsmiðstöðvar borgarinnar. 
• Áskorunin snýr bæði að því að starfsfólk hefur ekki yfirsýn yfir væntingar og aðsókn
• Einnig vantar viðmót fyrir foreldra og notendur með greiðslumöguleikakerfi
• Í fylgigögnum sem kom út úr forgreiningu kom fram að fjöldi notenda/barna er allt að

10.000 einstaklingar auk foreldra þeirra og svo fjöldi starfsfólks.
• Vitað er af einum innlendum aðila á markaði sem getur leyst áskoruninni.
• Verkefnið var samþykkt áfram í frekari greiningu og opinberan innkaupaferil.
• Verkefnið skoraði 3,60 í Fylkinu af 5,0 mögulegum. Þar vóg hæst áhrif á þjónustu og 

fjöldi notenda og mögulegt rekstrarhagræði eða virðisauki.
• Í frekari greiningu á að kanna hvort að möguleg lausn geti nýst fleirum, t.d.

frístundaheimilum, skólahljómsveitum osfrv.
• Verkefnastofa stafrænnar Reykjavíkur vinnur verkefnið áfram að næsta ákvarðanahliði.





Forgangsröðun útfrá stefnum og gildum





STÓRA
MYNDIN



Verkefnum lokið



Verkefni í vinnslu



Hvaða verkefni eru í gangi núna?



Hvaða verkefni eru í gangi núna?



Hvaða verkefni eru í gangi núna?



Sýnileiki og áhrif verkefna á starfsemi

High Profile – Low Impact
• Stafræn sundkort og 

sjálfsafgreiðsla
• Samræmd vefmál á rvk.is

Low Profile – High Impact
• Grunngagnaverkefni SAP
• Samræmd stafræn eldhúsumsjón
• Torgið stafrænt fræðslukerfi
• M365 innleiðingin
• Framhlið íbúalýðræðis
• Stafrænt eignaumsjónakerfiHigh Profile – High Impact

• Stafræn gróska
• Stafrænt ráðningakerfi
• Heimaþjónustu og búsetukerfi



Það sem gengur mjög vel núna
• Skriðþungi og skilningur á sviðunum
• Stafrænir leiðtogar
• Þroski á verkefnaumsýslu (project governance)
• Leikskólavefir og miðstýrðir vefir
• Stafræn gróska
• Horft á verkefni útfrá stóru myndinni (mötuneytisumsýslan)
• Grunngagnaverkefnið
• Vörustýringarhugtakið er að skila sér inn alls staðar
• M365 umhverfið og Hlaðan
• Rannís styrkur vegna þróunar pólsks-íslensks þýðingarminnis



Stórar áskoranir núna

• Ákveðinn skortur á umbreytingarafli á sviðunum
• Fjöldi verkefnatillagna sem snýr að innri þjónustu – mikil 

tækifæri
• Stafræn gróska og persónuvernd (Google Classroom og 

Chromebooks)
• Að setja stafræna þróun í miðjuna á stefnumótun og starfsemi 

nokkurra sviða
• Að setja mikinn kraft í hvers konar gagnainnviði
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