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UPPBYGGING OG UMGJÖRÐ

• Faghópur um stafræna umbreytingu sveitarfélaga – 3 ár

• Stafrænt ráð sveitarfélaga  - 2 ár

• Þátttaka allra sveitarfélaga utan einn hrepp tæpt 1 ½ ár 

• Stafrænt umbreytingateymi sveitarfélaga - tæpt 1 ½ ár 

• Samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um stafræna 

umbreytingu (undir Jónsmessunefnd) – rúmlega ½ ár 

• Samstarf við Stafrænt Íslandi (þróun lausnar) - 1 ½  ár

• Samtal við Reykjavíkurborg

• Stýrihópar um ákveðin verkefni
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Stefnumörkun í samstarfi sveitarfélaga í 
stafrænni umbreytingu samþykkt á Landsþingi

Sambandið vinni stefnumörkun og aðgerðaáætlun í stafrænni umbreytingu sveitarfélaga í góðu samstarfi við 
sveitarfélög og ríkið

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

Vinna að pappírslausri stjórnsýslu sveitarfélaga og beita sér fyrir rafrænum skilum.

Upplýsingartækniinnviðir 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 sé 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.

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



Ávinningurinn af uppbyggingunni, 
umgjörðinni og samstarfinu!

• Aukin þekking og skilningur á stafrænni þróun og umbreytingu

• Stóraukið samtal og þekkingarmiðlun milli sveitarfélaga

• Sýn á tækifæri í samvinnu ríkis og sveitarfélaga við útfærslur og þróun þjónustu og þ.a.l. meiri 

samfellu þjónustu milli stjórnsýslustiga

• Sparnaður á verðmætum tíma starfsfólks vegna endurhönnunar verklags í tengslum við nýja tækni

• Sýn á tækifæri og aukinn hraða í tækniþróun fyrir lægri kostnað  í sameiginlegri þróun

• Betri þekking á tæknihögun sveitarfélaga sem dregur fram áskoranir 

þvert á sveitarfélög

• Sameiginleg markmið er snýr að tækniþróun og tækniframförum

• Laða frekar að hæft og framfaraþenkjandi starfsfólk til sveitarfélaganna



Vegvísir um þróun sjálfsafgreiðslulausna 
sveitarfélaga inn á ísland.is – í vinnslu 

Fyrst – auðveldur ávinningur og liðkar fyrir framtíðarþróun
• Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaganna inn á ísland.is 
• Heimildargreiðslur og áframhaldandi þróun fjárhagsaðstoðar
• …

Stóru málaflokkarnir
• Leikskólamál 
• Grunnskólamál 
• Byggingarmál - Byggingarleyfi

Samvinna ríkis og sveitarfélaga – meiri samfella og betri nýting fjár
• Félagsleg heimaþjónusta
• Fólk með fötlun
• Eldri borgarar
• Barnavernd


