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Til mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráðs 

Ráðhúsi Reykjavíkur 

 

Efni: Staða mælaborðs borgarbúa 2.0 

 

Vísað er í fyrirspurn formanns mannréttinda-, nýsköpunar og lýðræðisráðs þar sem óskað var 

eftir kynningu á stöðu mælaborðs borgarbúa 2.0 frá Þjónustu- og nýsköpunarsviði.  

 

Ætlunin er að skoða að útfæra birtingu opinberra gagna á öðru formi en borgin hefur gert hingað 

til – þ.e. að færa birtingu úr Qlik Sense og yfir í Power BI. Það er í takt við þróun í birtingu 

ganga hjá öðrum borgum, sem og passar vel inn í O365 innleiðingu borgarinnar. Þessi vinna er 

enn á nokkru byrjunarstigi en miðar vel áfram. 

 

 

 

 

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,   

 
 

  

Inga Rós Gunnarsdóttir, 

skrifstofustjóri gagnaþjónustu Reykjavíkurborgar 

 
 

 

 

 

 
Hjálagt er kynning á stöðu mælaborðs borgarbúa. 





Mælaborð
borgarbúa 2.0



Hlutverk
• Að vera drifkraftur í hagnýtingu

upplýsinga til ákvarðanatöku
og bættrar þjónustu

• Skapa miðlægan vettvang fyrir
birtingu gagna

• Tryggja gæði, áreiðanleika og
aðgengi að gögnum

• Aukið gagnsæi, bætt þjónusta
og skilvirkari nýting á tíma.



• Uppfyllir ekki hönnunarstaðla

• Ekki samræmt útlit á milli 
málaflokka og svifaseint að
svissa á milli þeirra

• Slóðin vísar út fyrir vef
Reykjavíkurborgar

• Mikil handavinna fólgin í því að
uppfæra tölur

• Ekki vilji til að halda þessu
verklagi áfram

Mælaborðið í dag



• Bjóða upp á gagnavegferð

• Einn miðlægur, aðgengilegur
staður fyrir opin gögn
borgarinnar

• Fá samræmt útlit á tölulegar
upplýsingar

• Gagnvirk mælaborð

• Sjálfvirkar uppfærslur

• Uppfylla hönnunarstaðla

Markmiðið



• Erum byrjuð á fyrsta fasa
Mælaborðs Borgarbúa 2.0

• Byggjum á Office 365 
innleiðingu borgarinnar

• Notum Power BI til að birta
töluleg gögn

• Mælaborð borgarbúa 2.0 hefur
fengið vörustjóra

• Fyrstu drög af mælaborðinu
verða gefin út 2. vikuna í apríl

Staðan í dag





• Gott aðgengi að réttum og 
áreiðanlegum gögnum skapar
ýmis tækifæri

• Tækifæri til nýsköpunar úti í 
samfélaginu

• Bæði borgarbúar og borgin
getur notið góðs af

• Sorphirðudagatal
Reykjavíkurborgar à Tunnur.is

Tækifærin




