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Inngangur 
Í janúar 2019 samþykkti Alþingi þingsályktun um tæknilega innviði Stjórnarráðsins 

og rafræna þjónustu hins opinbera: 

     Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að stórefla vinnu er 

varðar tæknilega innviði Stjórnarráðsins, samþættingu vefkerfa og forritunar-

viðmóta og stöðlun þróunarferla og gæðastýringar við hugbúnaðargerð, 

utanumhald um opinber gögn sem og varðveislu og afhendingu rafrænna gagna 

til Þjóðskjalasafns Íslands, upplýsingaöryggismál ríkisins og annað sem snýr að 

því að tryggja gæði rafrænnar þjónustu hins opinbera gagnvart almenningi. 

Ráðherra kynni Alþingi niðurstöður þeirrar vinnu og leggi jafnframt til 

nauðsynlegar lagabreytingar, ef við á, á 151. löggjafarþingi. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið fer með stefnumótun stjórnvalda í 

upplýsingatækni. Á vegum ráðuneytisins er starfrækt Verkefnastofa um stafrænt 

Ísland sem vinnur að framgangi verkefna þvert á stofnanir ríkis og sveitarfélaga 

með það að markmiði að stórefla stafræna þjónustu. Í skýrslunni verður farið yfir 

verkefni sem unnin hafa verið af hálfu fjármála- og efnahagsráðuneytisins og 

Verkefnastofu um stafrænt Ísland í samvinnu við önnur ráðuneyti, sveitarfélög og 

aðra hagaðila. Verkefnastofan vinnur að því að aðstoða opinberar stofnanir við 

að bæta stafræna þjónustu við almenning með því að gera hana skýrari, 

einfaldari og hraðvirkari. Í skýrslunni verður farið yfir verkefni sem unnin hafa 

verið þvert á Stjórnarráðið og A-hluta stofnanir ríkisins, en vinnunni verður haldið 

áfram af krafti næstu ár þar til að markmiðum stafrænnar stefnu ríkisins verður 

náð. 

Skýrslan er í megindráttum uppbyggð í samræmi við áherslur þingályktunarinnar 

og skiptist í eftirfarandi kafla:  

1. Stefnumótun 

2. Tæknilegir innviðir Stjórnarráðsins  

3. Samþætting og stöðlun 

4. Gögn 

5. Öryggi 

6. Gæði rafrænnar þjónustu 

7. Yfirlit yfir lagafrumvörp 
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1. Stefnumótun 
Stefna um stafræna þjónustu hins opinbera hefur verið formlega birt, en henni 

er ætlað að setja ramma utan um þau verkefni sem unnið er að með það að 

markmiði að Ísland verði meðal allra fremstu þjóða heims á sviði stafrænnar 

þjónustu. 

SÝN 

Ísland er meðal allra fremstu þjóða heims á sviði stafrænnar þjónustu. Stafræn 

þjónusta er notuð til þess að skapa öflugt samfélag með aukinni 

samkeppnishæfni sem leiðir til verðmætasköpunar og myndar grundvöll 

hagsældar. Stafræn þjónusta er skýr, örugg, einföld og hraðvirk. Upplifun notenda 

á þjónustunni stenst samanburð við þjónustu eins og hún gerist best. 

Almenningur og fyrirtæki í landinu komast beint að efninu, hvar og hvenær sem 

er, sem sparar dýrmætan tíma fólks og áhrif þjónustunnar á náttúruauðlindir 

minnka.   

Stefnan tekur til markmiða um aukna samkeppnishæfni samfélagsins, betri 

opinbera þjónustu, öruggari innviði og nútímalegra starfsumhverfi. Þá mun efling 

stafrænnar þjónustu skila aukinni hagræðingu í ríkisfjármálum og minnka áhrif 

opinberrar starfsemi á umhverfið. Viðfangsefnið er í örri þróun og því verður 

stefnan í stöðugri þróun. Stefnan er leiðandi fyrir aðrar opinberar stefnur sem og 

stefnumarkandi ákvarðanir á þessu sviði. Hún byggist á aðgerðaáætlun 

ríkisstjórnarinnar um eflingu stafrænnar þjónustu, sem samþykkt var í maí 2019, 

og yfirlýstum markmiðum um að stafræn samskipti verði meginsamskiptaleið 

hins opinbera við almenning. Þá hefur Ísland gengist undir sameiginlega 

yfirlýsingu Norðurlandanna, Digital North, og vinnur í nánu samstarfi við hin 

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin að markmiðum um vistvæna og sjálfbæra þróun 

auk hagnýtingar á gögnum og gervigreind. Stefnan byggist jafnframt á könnun 

sem fjármála- og efnahagsráðuneytið lét gera um stöðu stafrænnar umbreytingar 

(e. Digital Transformation) hjá stofnunum ríkisins. Að auki hefur ríkisstjórnin 

undirritað samevrópska ráðherrayfirlýsingu um stafræna tækni þar sem kemur 

fram að með því að styðjast við stafræna tækni megi bæta nýtingu auðlinda, 

minnka orkusóun og vinna að loftslagsmarkmiðum. 
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2. Tæknilegir innviðir 
Stjórnarráðsins 

Í takt við stafræna stefnu stendur innleiðing yfir á samræmdum 

skrifstofuhugbúnaði ríkisins. Samræmt tækniumhverfi eykur samhæfingu milli 

stofnana á sama tíma og fyllsta öryggi er í hávegum haft. Í könnun sem gerð var 

meðal stjórnenda ríkisstofnana seinni hluta ársins 2020 telja þeir sig frekar vel 

upplýsta um stafræn umskipti og telja þau skipta stofnun sína verulegu máli til 

framtíðar. Stjórnendurnir bentu á nauðsyn fjárfestingar í endurnýjun og 

uppfærslu kerfa til að minnka tækniskuld, sem hefur verið viðvarandi á meðal 

stofnana. Samræmdur skrifstofuhugbúnaður þvert á allar stofnanir er liður í að 

nútímavæða starfsumhverfið, auka öryggi og ná fram rekstrarhagræði. 

2.1 Fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar vegna COVID-
19. 

Í mars 2020 samþykkti Alþingi að fela fjármála- og efnahagsráðherra framkvæmd 

ráðstafana á grundvelli heimilda í fjáraukalögum fyrir árið 2020 um sérstakt 

tímabundið fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar 

heimsfaraldurs kórónuveiru. Fjárfestingarheimildin var 500 milljónir króna. 

Aðgerðir stjórnvalda miðuðu að því að samfélagið næði sem fyrst öflugri 

viðspyrnu vegna áhrifa COVID-19 heimsfaraldursins. Viðspyrnuaðgerðirnar eru 

fjölbreyttar og nýtast einstaklingum og fyrirtækjum með beinum hætti. Mikil 

vinna átti sér stað hjá þeim 12 upplýsingafyrirtækjum sem vinna undir ábyrgð 

Verkefnastofu um stafrænt Ísland í tengslum við þessi verkefni en COVID-19 varð 

almennt til þess að flýta innleiðingu stafrænna lausna hjá opinberum aðilum.  

Meðal verkefna sem farið var í:  

 Upplýsingavefur um viðspyrnuaðgerðir stjórnvalda gegn áhrifum COVID-

19 var opnaður á Ísland.is. 

 Hægt var að sækja um stuðningslán stjórnvalda í sjálfvirku ferli á 

Ísland.is og voru þau 1.268 um áramótin, þar með talin svokölluð auka 

stuðningslán. 

 Ferðagjöf til landsmanna var sett upp á Ísland.is. Um 192 þúsund 

ferðagjafir höfðu verið sóttar um áramótin. 

 Opnað var fyrir umsókn um sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki fyrir 

börn, en 23. nóvember voru 1.258 fjölskyldur búnar að fá jákvæð svör um 

að þær ættu rétt á styrk, en þar að baki eru 1.867 börn.  

Önnur verkefni sem ráðist var í:  

Stafræn innviðaverkefni fjármögnuð með fjárfestingarátaki voru m.a. endurnýjun 

upplýsingakerfa Sjúkratrygginga, samræmt skrifstofuumhverfi ríkisins, 

undirbúningur að gagnahýsingarstefnu og útboði, nýtt málaskrárkerfi 
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Stjórnarráðsins, stöðumat á kerfum Þjóðskjalasafns, búnaður fyrir 

netöryggissveit, birting leyfisskrár kennara í gegnum Ísland.is, vöruhús gagna úr 

fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins og birting fjárhagsupplýsinga ríkisins á nýjum 

vef.  

Einnig voru fjármögnuð þróunarverkefni gagnagrunna á vegum hins opinbera, s.s. 

áframhaldandi þróun sjúkraskrárkerfis, gerð gagnagrunna í barnavernd og þróun 

gagnagrunna á vegum menntamála. 

2.2 Samræmt skrifstofuumhverfi ríkisins 
Frá árinu 2018 hefur verið unnið að aukinni samræmingu á skrifstofuhugbúnaði 

ríkisins. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, fyrir hönd A-hluta stofnana ríkisins, 

keypti hugbúnaðarleyfi fyrir Microsoft hugbúnaðarlausnir fyrir skrifstofuumhverfi 

alls starfsfólks.  Þar voru mörkuð stór skref í stafrænni umbyltingu á 

vinnuumhverfi starfsfólks hins opinbera sem sameinaði stóraukið aðgengi að 

upplýsingum og samvinnu milli fólks og stofnana.  

Fjarvinna einkenndi störf starfsfólks á árinu 2020 líkt og víðast hvar í samfélaginu. 

Óhætt er að segja að aðgangur starfsfólks að Microsoft Teams hafi gert því kleift 

að sinna sínum störfum fjarri hefðbundnum starfsstöðvum án þess að öryggi hafi 

verið fórnað.  

Innleiðingarverkefnið er eitt stærsta sinnar tegundar sem ráðist hefur verið í á 

Íslandi og snertir nær allt starfsfólk í stjórnsýslunni og A-hluta stofnunum, eða 

um 18 þúsund starfsmenn ráðuneyta og stofnana og um 8 þúsund starfsmenn 

framhaldsskóla og háskóla. Að auki snertir innleiðingin marga nemendur, 

núverandi og fyrrverandi, í ríkisreknum framhaldsskólum og háskólum, eða um 

80 þúsund talsins.  

Hagræði ríkisins í verkefninu snýst ekki einvörðungu um betri sameiginleg 

innkaup hugbúnaðarlausna, heldur um betri samræmingu, samnýtingu 

þekkingar, rétta innleiðingu og nýtingu lausnanna hjá stofnunum ríkisins. Með því 

að koma öllum stofnunum á nýjan tæknigrunn opnast tækifæri á auknum og 

sveigjanlegum samskiptamála með öruggum hætti milli og innan stofnana og 

styður einnig aukið gagnaöryggi og bættan rekstur, t.a.m. með aukinni notkun 

skýjalausna og innleiðingu stofnana í skýjageira.   

Í lok árs 2020 var búið að innleiða Microsoft hugbúnaðarleyfi fyrir 88% starfsfólks 

og nemenda. Framundan er áframhaldandi innleiðing og meiri nýting stofnana á 

þeim þjónustum sem Microsoft 365 býður upp á. Gerður var nýr fimm ára 

samningur við Microsoft sem gildir til ársins 2026 og felur hann í sér umtalsvert 

meira netöryggi fyrir stofnanir auk aðgangs að fleiri þjónustum Microsoft en áður 

fyrir alla. 
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3. Samþætting og stöðlun 
3.1 Samþætting vefkerfa 

 Miðlæg þjónustugátt stjórnvalda – Ísland.is 

Ný framsetning Ísland.is var opnuð í september 2020 hvar markvisst er unnið að 

uppbyggingu stafrænnar þjónustugáttar þar sem landsmenn geta á einum stað 

nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að 

opinberum stofnunum. Megintilgangur miðlægrar þjónustugáttar er að gera 

upplýsingar auðlæsilegar, auðfundnar og veita notendavæna stafræna þjónustu 

með sjálfsafgreiðslu. Um 800 stafræn ferli bættust við Ísland.is árið 2020 og fer 

þeim ört fjölgandi. 

Hægt er að nálgast upplýsingar og þjónustu frá hinu opinbera í hvaða tæki sem 

er í gegnum island.is. Lögð er áhersla á að notandinn finni á einfaldan hátt þá 

þjónustu sem hann leitar að. Um er að ræða stöðuga þróun þar sem stuðst verður 

við notendamiðaða hönnun og nýja tækni. Notandinn þarf ekki að margskrá 

upplýsingar um sig því þær munu flæða milli þjónustukerfa. Ætlunin er að flytja 

gögn á milli stofnana, ekki fólk. 

Í náinni framtíð getur almenningur treyst því að finna þjónustu með einföldum 

og aðgengilegum hætti. Stefnt er að því að meginsamskiptaleið hins opinbera 

verði orðin stafræn fyrir árið 2025. 

  Innskráning og umboð 
Innskráningarkerfið tryggir að einstaklingar hafi raunverulegt umboð til að sýsla 

með mál sín eða fyrirtækis á öruggan og rekjanlegan hátt. Þá er nýtt 

umsóknarkerfi aðgengilegt opinberum aðilum og sérstök áhersla lögð á gott 

aðgengi og notendaupplifun. Þetta gefur stofnunum tækifæri til að bjóða upp á 

stafrænar umsóknir og auka sjálfsafgreiðslu notenda. Bæði kerfi byggjast á 

öruggu gagnaflutningslagi Straumsins (sjá 3.2.1) sem og tengingu vefþjónusta 

stofnana þar sem markmiðið er að flytja gögn en ekki fólk. 

 Mínar síður 

„Mínum síðum“ hefur fjölgað undanfarin ár og hafa ýmsar stofnanir sett upp sitt 

eigið viðmót. Það getur verið umfangsmikið fyrir einstaklinga að fylgjast með 

sínum síðum á mörgum stöðum og því munu „mínar síður“ á Ísland.is vera til 

mikilla hagsbóta fyrir almenning. Á „mínum síðum“ á Ísland.is munu notendur 

geta fylgst með stöðu sinna mála og nálgast gögn sem hið opinbera geymir um 

þá á einum stað. Auk þess verður umboðskerfi aðgengilegt á „mínum síðum“. 

Kerfið gerir einstaklingum og lögaðilum kleift að veita öðrum umboð, fylgjast með 

þeim umboðum sem viðkomandi hefur veitt og þeim umboðum sem viðkomandi 

hefur fengið.  
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 Sjálfsafgreiðsla 

Einstaklingar og fyrirtæki sækjast eftir því að fá sjálfsafgreiðslu hjá opinberum 

aðilum. Fjölmörg ferli hjá hinu opinbera má leysa á einfaldan hátt með 

sjálfsafgreiðslu. Ferli þarf þó að endurhugsa sem hefur skilað sér í betri þjónustu 

sem tekur mið af þörfum nútímans. Sjálfsafgreiðsla byggist því á endurhugsun 

núverandi ferla og að koma þeim á stafrænt form sem síðan byggist á 

grunninnviðum eins og innskráningarþjónustu og umboðsferli. Birtingarmynd 

stafrænna ferla á „mínum síðum“ og í stafrænu pósthólfi Ísland.is lokar svo 

hringnum. Markvisst er unnið að aukinni sjálfsafgreiðslu á ofangreindum 

forsendum og má finna dæmi um slíkt í kafla 6. Rafræn auðkenning veitir svo 

öruggan aðgang að skjölum, samskiptum og sjálfsafgreiðsluþáttum.  

 Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt 

Í miðlægu þjónustugáttinni Ísland.is á hver og einn einstaklingur og lögaðili sitt 

eigið pósthólf. Stjórnvöld geta sent gögn til þeirra stafrænt í gegnum pósthólfið. 

Alþingi hefur af hálfu fjármála- og efnahagsráðherra samþykkt lög um stafrænt 

pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda þar sem kveðið er á um að gögn sem 

send eru í pósthólfið hafi sömu réttaráhrif og ef þau væru send með öðrum hætti, 

sem dæmi með bréfpósti á lögheimili eða skráð aðsetur. Með rafrænni 

auðkenningu getur hver og einn nálgast sitt eigið stafræna pósthólf í gáttinni. Til 

að auðvelda einstaklingum að fylgjast með nýjum gögnum má stilla gáttina 

þannig að hnippt sé í viðtakanda ef honum berast ný gögn. Í dag er hnippt með 

því að senda tölvupóst en unnt er að fara fleiri leiðir í þeim efnum, t.d. með 

skilaboðum í farsíma. 

Sýslumenn birta nú skjöl sem varða fjölskyldumál í pósthólfi Ísland.is. Þá eru allir 

reikningar ríkisins orðnir rafrænir en þá er einnig að finna í pósthólfi einstaklinga 

og fyrirtækja á Ísland.is. Sem dæmi má nefna að 250 þúsund reikningar vegna 

bifreiðagjalda voru sendir út með rafrænum hætti haustið 2020. 

Fjöldi sendra skjala í stafrænu pósthólfi á Ísland.is: 
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 Verkefnið stafræn ráðgjöf 

Verkefnið „Stafrænn stuðningur“ snýr að því að aðstoða þær stofnanir sem vilja 

koma þjónustuferlum sínum á stafrænt form eða bæta þá ferla sem þegar eru til 

staðar. Stuðningurinn getur verið margvíslegur og í raun eins mikill eða lítill og 

stofnunin þarf á að halda. Felst stuðningurinn fyrst og fremst í samræmingu 

opinberrar þjónustu, samlegðaráhrifum og bestu mögulegu nýtingu stafrænna 

innviða.  

Til að ná því markmiði að stafræn samskipti verði meginsamskiptaleið ríkisins við 

fyrirtæki og almenning þarf að auka hæfni opinberra starfsmanna hvað varðar 

stafræna umbreytingu. Mikilvægt er að byggja upp þekkingargrunn hjá stofnunum 

svo að þær verði betur í stakk búnar til að bregðast við auknum væntingum fólks 

um þjónustu og geti tekið þátt í hinni stafrænu tæknibyltingu. 

3.2 Samþætting forritunarviðmóta og stöðlun 
þróunarferla og gæðastýringar við 
hugbúnaðargerð 

Í allri þeirri þróun sem Stafrænt Ísland stendur fyrir leika vefþjónustur (API) 

lykilhlutverk. Stuðst er við alþjóðlega staðla/vinnulag eins og REST og SOAP. Með 

alþjóðlega þekktri og viðurkenndri tilhögun er gagnaflutningur og 

þjónustuveiting ekki takmörkuð við Ísland, s.s. í samnorrænum eða 

samevrópskum verkefnum.  

 Straumurinn tryggir örugg samskipti 

Straumurinn (X-Road) er gagnaflutningslag fyrir upplýsingakerfi og vistkerfi sem 

er í senn tæknilegt umhverfi og skipulag sem tryggir örugg samskipti milli 

upplýsingakerfa. Straumnum er ætlað að auðvelda samskipti milli 

upplýsingakerfa á landsvísu með öruggum hætti. Nánar er fjallað um verkefnið í 

kafla 5.1.1. Stórum áfanga í átt að betri umgjörð stafrænnar þjónustu var náð 

þegar fjármála- og efnahagsráðherra undirritaði samning um fulla aðild Íslands 

að NIIS (Nordic Institute for Interoperability Solutions) en stofnunin vinnur að 

framþróun Straumsins.  

 Samræmd uppbygging og skipulag með „landsarkitektúr 

upplýsingaöryggis“ 

Verkefnið „Tækniarkitektúr opinberra aðila“ hefur það að markmiði að samræma 

uppbyggingu og skipulag upplýsingatækni þeirra. Verkefnið miðar að því að 

skilgreina tæknilegan ramma sem opinberir aðilar skulu fylgja við uppbyggingu 

og skipulag á notkun upplýsingatækni. Við skilgreiningu rammans er gætt að 

atriðum er varða öryggi, hagkvæmni og skilvirkni veittrar þjónustu. Þannig leggur 

verkefnið grunn að samhæfðari opinberri þjónustu við borgara landsins þvert á 

stofnanir og sveitarfélög.  

Hingað til hefur hvorki verið til samræmd stefna né tilmæli um hvernig stofnanir 

ríkisins og sveitarfélög skuli tryggja að upplýsingatæknikerfi þeirra bjóði 

samhæfða og samræmda þjónustu þvert á skipulagsheildir. Verkefninu er ætlað 



Tæknilegir innviðir Stjórnarráðsins og rafræn þjónusta hins opinbera 

 
12 

Ágúst 2021 

að bæta úr því og var fyrsta afurð þess, drög að „Landsarkitektúr um 

upplýsingaöryggi“, birt í samráðsgátt í október 2020. Stefnt er að því að birta 

uppfærða útgáfu á árinu 2021. Gerð „Landsarkitektúrs um upplýsingaöryggi“ fór 

fram undir stjórn fjármála- og efnahagsráðuneytisins í samvinnu við fulltrúa frá 

opinberum stofnunum og sveitarfélögum ásamt ráðgjafa í net- og 

upplýsingaöryggi. 

Í kjölfar samráðs var heiti verkefnisins breytt í leiðbeinandi tilmæli um 

upplýsingaöryggi. Við gerð tilmælanna var horft til þess sem önnur lönd innan 

Evrópu hafa gert í þessum málaflokki. Mest var horft til hinna Norðurlandanna, 

þá sérstaklega til Danmerkur.  

 Bætt aðgengi og notkun gagna með vörulista yfir vefþjónustur 

Á Ísland.is er nú að byggjast upp opinn vörulisti yfir vefþjónustur en með þeim er 

hægt að nálgast gögn í vörslu opinberra aðila. Sjálfvirknivæðing skráningar 

upplýsinga er gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnið en markmið þess er að greina, 

skrá, upplýsa um og auðvelda aðgang að gögnum hins opinbera. Mun það til að 

mynda gagnast þróunaraðilum, tæknistjórum, nemendum og sprotafyrirtækjum 

sem skortir innsýn í hvaða gögn eru til og hvernig hægt sé að nálgast þau. Mikil 

tækifæri eru í skráningu upplýsinga um skrár ríkisins og mikilvægt er að skýra 

frekari ábyrgðir á þeim sviðum. Þá er auk þess mikilvægt að tryggja áreiðanleika 

upplýsinga.   
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4. Gögn 
4.1 Utanumhald um opinber gögn  
Þann 5. júlí 2019 tóku gildi lög nr. 71/2019 sem bættu nýjum kafla við 

stjórnsýslulög nr. 37/1993, um tjáningarfrelsi og þagnarskyldu starfsmanna ríkis 

og sveitarfélaga. Samkvæmt kaflanum skal forsætisráðherra setja reglugerð til að 

tryggja örugga meðferð trúnaðarupplýsinga hjá stjórnsýslu ríkisins, m.a. um 

trúnaðarmerkingu upplýsinga og varðveislu þeirra, ábyrgð og eftirlit. Vinnuhópur 

á vegum forsætisráðuneytisins vinnur að samningu reglugerðarinnar. 

4.2 Varðveisla og afhending rafrænna gagna til 
Þjóðskjalasafns Íslands 

Málaskrárkerfi ríkisstofnana eru fjölbreytt og fremur lítil samræming á milli 

þeirra. Helstu málaskrárkerfin eru GoPro frá Hugviti og kerfi frá fyrirtækinu 

OneSystems, auk kerfa sem byggð hafa verið ofan á Sharepoint-grunna frá 

Microsoft. Nauðsynlegt er að samræma innkaup, verklag og flokkun gagna og skil 

til Þjóðskjalasafns. Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins, er með nýtt 

málaskrárkerfi fyrir Stjórnarráðið í innkaupaferli, og getur niðurstaðan orðið vísir 

að frekara leiðarstefi í þessum málaflokki. 

Ljóst er að upplýsingakerfi Þjóðskjalasafns þarfnast umbóta. Í tengslum við 

fjárfestingarátak stjórnvalda vegna COVID-19 faraldursins fékk Þjóðskjalasafn 

fjármagn til að greina tækniumhverfi sitt og móta sér nýja tæknistefnu. Í þessari 

vinnu var greint hvaða brýnu verkefni er nauðsynlegt að ráðast í varðandi miðlæg 

þjónustukerfi safnsins. Ný tæknistefna Þjóðskjalasafns er nú tilbúin og verður 

unnið eftir henni í framhaldinu.  
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5. Öryggi 
Netöryggi er ein af grunnstoðum stafrænnar opinberrar þjónustu. Tryggja þarf að 

almenningur og fyrirtæki geti átt í öruggum samskiptum við opinbera aðila og 

geti treyst því að upplýsingar sem stofnanir hafa yfir að ráða séu vel varðveittar 

og meðferð þeirra sé með ábyrgum hætti. 

Í byrjun september 2020 tóku gildi lög 78/2019 um öryggi net- og upplýsingakerfa 

mikilvægra innviða sem gera kröfur til þeirra aðila sem reka tækniumhverfi fyrir 

mikilvæga innviði samfélagsins. Fjöldi stofnana eru í þessum hópi og gerð er 

ríkari krafa til þeirra hvað netöryggi varðar. Í desember 2020 tók jafnframt gildi 

reglugerð um öryggi net- og upplýsingakerfa veitenda stafrænnar þjónustu. 

Markmið reglugerðarinnar er að stuðla að því að tryggja samfellda virkni og 

áfallaþol veitenda stafrænnar þjónustu, sem starfrækja skýjavinnsluþjónustu, 

netmarkað eða leitarvél á netinu, með því að kveða nánar á um lágmarkskröfur 

til umgjarðar og rekstrar net- og upplýsingakerfa þeirra. 

Ráðuneytið vinnur nú að stefnu um notkun skýjaþjónusta sem hefur farið í 

samráð og verður gefin út á næstu vikum. Tilgangur skýjastefnu hins opinbera er 

að ná samræmdum markmiðum í notkun skýjalausna og útfærslu þeirra. 

Skýjalausnir eru nú þegar í notkun hjá mörgum opinberum aðilum og því brýnt 

að unnið sé að samræmingu þessara verkefna til hagræðingar og aukins öryggis. 

Þá hefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið lagt fram drög að stefnu um 

netöryggismál í samráðsgátt sem verður mikilvægur hlekkur inn í öryggi 

opinberrar þjónustu.  

 Straumurinn tryggir öryggi þjónustunnar 

Straumurinn (X-Road) er undirstaða miðlægrar þjónustugáttar fyrir borgara 

landsins og sér til þess að þeir geti sótt alla þjónustu hins opinbera á einum stað 

í miðlægri þjónustugátt. Straumurinn er gagnaflutningslag fyrir upplýsingakerfi 

og vistkerfi sem er í senn tæknilegt umhverfi og skipulag sem tryggir örugg 

samskipti milli upplýsingakerfa. Straumnum er ætlað að auðvelda samskipti milli 

upplýsingakerfa á landsvísu með öruggum hætti. Straumurinn er með fjölþætt 

öryggiskerfi. Aðgerðir sem tryggja rekjanleika eru sannvottun og auðkenning 

notenda, dulkóðun á gögnum og tímastimplaðar aðgerðir.  

Allar opinberar stofnanir og sveitarfélög í landinu geta nýtt sér Strauminn til að 

flytja gögn sín á milli með það að markmiði að bæta þjónustu við almenning í 

landinu. Til framtíðar er sýnin sú að stuðla að betra aðgengi að gögnum með 

nýsköpun, hagræðingu og virðisaukningu að leiðarljósi. Með því að nýta 

Strauminn verða samskiptaleiðir milli upplýsingakerfa staðlaðar, sem eykur 

hagræðingu í uppsetningu og rekstri. Straumurinn gerir stofnunum kleift að eiga 

í samskiptum við borgarana með mismunandi kerfum eða vefgáttum 

(skjalastjórnunarkerfi og upplýsingakerfi stofnana) á mun sveigjanlegri hátt en 

áður hefur þekkst. Sem dæmi geta upplýsingar um einstaklinga, sem skráðar eru 
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í einu kerfi, flætt yfir í annað. Það minnkar tvíverknað og ekki þarf að óska eftir 

upplýsingum frá borgurunum sem ríkið býr þegar yfir.  

 Efling og aukið hlutverk netöryggissveitar (CERT-IS) 

Póst- og fjarskiptastofnun starfrækir lögum samkvæmt netöryggissveit (CERT-IS) 

sem gegnir hlutverki landsbundins öryggis- og viðbragðsteymis vegna atvika og 

áhættu er varða net- og upplýsingaöryggi, ógnir, hættur og atvik á netinu hér á 

landi. Mikilvægir innviðir og opinberar stofnar geta leitað til netöryggissveitar um 

aðstoð og leiðbeiningar í tengslum við öryggi net- og upplýsingakerfa sinna. 

Á grundvelli laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, nr. 

78/2019 hafa netöryggissveitin og Stjórnarráð Íslands gert með sér samkomulag 

sem felur í sér að CERT-IS veitir Stjórnarráðinu þjónustu á sviði netöryggismála. Í 

þjónustunni felst meðal annars tæknileg vöktunarþjónusta á kerfum 

ráðuneytanna í því skyni að greina ummerki um árásir, spillikóða og aðrar 

hættulegar aðstæður, aðstoð við greiningu á öryggisatvikum, stuðningur og 

ráðgjöf um viðbrögð við netvá, ásamt annarri aðstoð og upplýsingamiðlun sem 

stuðlað geta að bættum vörnum og samhæfðum aðgerðum gegn netvá, 

alvarlegum atvikum og afleiðingum þeirra. 

 Úttekt Alþjóðafjarskiptasambandsins (ITU) á netöryggi á Íslandi 

Alþjóðafjarskiptasambandið hefur birt niðurstöður úttektar sinnar á stöðu 

netöryggis á Íslandi í netöryggisvísi (Global Cyber Security Index) fyrir árið 2020. 

Ísland fær nú 79,81% mögulegra stiga en fékk 44,9%, í síðustu úttekt, 2018. Á 

netöryggisvísinum eru gefnar einkunnir í fimm flokkum.  

Nær öll lönd hafa lagt mikla áherslu á netöryggi á undanförnum árum, þannig að 

flest önnur lönd hafa einnig bætt stöðu sína verulega. Ísland situr nú í 58. sæti á 

lista 167 þjóða en var í 87. sæti á sama lista árið 2018. Ísland er í 31. sæti meðal 

Evrópuþjóða en var síðast í 42. sæti. 
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6. Gæði stafrænnar þjónustu 
Hér að neðan er umfjöllun um önnur verkefni sem tengjast markmiðum 

stjórnvalda um bætta þjónustu. Verkefni sem snúa að því að tryggja gæði 

stafrænnar þjónustu hins opinbera eiga það sameiginlegt að stuðla að því að 

auðvelda einstaklingum samskipti við ríki og sveitarfélög.  

Verkefninu Skönnun opinberra vefja er ætlað að tryggja m.a. aðgengi og gæði 

efnis á opinverum vefjum út frá alþjóðlegum viðmiðunarreglum. Þar er m.a. horft 

til aðgengileika texta og litasamsetninga sem henta t.d. sjóndöprum og 

litblindum. Verkefnið hefur verið í gangi um nokkurra ára skeið. Það fellur vel að 

ramma tilskipunar Evrópusambandsins (EU 2016/2102) um aðgengi að opinberum 

vefjum og smáforritum og verður innleitt á Íslandi. Vinna er jafnframt hafin við 

enska þýðingu á Ísland.is sem mun í kjölfarið skapa tækifæri til að hraða þýðingu 

þess yfir á önnur tungumál sem endurspeglar samsetningu íbúa á Íslandi og þar 

með aukna þjónustu ríkisins þeim til handa.  

Öll þau verkefni sem nefnd hafa verið hér að ofan tengjast því markmiði að bæta 

opinbera þjónustu. Hér að neðan verða nefnd helstu verkefni sem ráðist var í 

síðastliðið ár til þess að ná því markmiði ásamt þeim árangri sem náðst hefur. 

Verkefni og árangur síðastliðins árs til viðbótar við það sem áður hefur verið nefnt 

hér að ofan:  

 Stafræn ökuskírteini voru rúmlega 92 þúsund í árslok 2020. 

 Rafrænt sakavottorð sparar nú þegar 5-800 heimsóknir einstaklinga til 

sýslumanna til að fá útprentaðan pappír en hlutfall rafrænna 

sakavottorða varð fljótt um 70%. 

 Stafræn búsforræðisvottorð spara um 200-250 ferðir til sýslumanna á 

mánuði og urðu strax nánast alfarið stafræn. 

 Um 12 þúsund einstaklingar nýttu sér afsláttarkjör Loftbrúar á Ísland.is á 

árinu 2020. 

 Frá og með maímánuði 2020 tekur ríkið aðeins á móti rafrænum 

reikningum. 

 Vinnuvélaskírteini og ADR-skírteini urðu stafræn á Ísland.is en yfir 35 

þúsund manns eru með gild vinnuvélaréttindi hér á landi. 

 Opnað var fyrir umsókn úr Starfsmenntasjóði.  

 Yfirlýsing vegna stofnunar hjúskapar erlendis varð stafræn. 

 Ríkislögreglustjóri tengdi fyrstu gagnagáttina við Strauminn (X-Road). 

 Umsókn um P-kort fyrir hreyfihamlaða varð rafræn. 

Auk þeirra verkefna sem fjallað hefur verið um hér að framan má nefna að 

Stafrænt Ísland gegnir ráðgjafahlutverki þegar kemur að gagnamálum, 

innkaupum á upplýsingatækni og eflingu tækniinnviða hjá hinu opinbera. 

Verkefnastjórn stærri verkefna sem hafa þýðingu þvert á stofnanir ríkisins koma 
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inn á borð verkefnastofunnar. Verkefni sem unnið var að á árinu 2020-2021 og 

falla í þennan flokk eru til dæmis:  

 Stafræn réttarvörslugátt þar sem búið er að virkja gæsluvarðhaldshluta.  

 Opnað var fyrir tilkynningar til Þjóðskjalasafns um rafræn gagnasöfn. 

 Umsókn um kynningar- og fræðslustyrki til utanríkisráðuneytisins. 

 Umsókn um starfsnám hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar. 

 Rafrænar þinglýsingar. 

6.1 Alþjóðleg verkefni 

 Samevrópsk þjónustugátt (e. single digital gateway) 

Evrópusambandið samþykkti með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

2018/1724 að sett verði á fót miðlæg, stafræn þjónustugátt þar sem borgarar 

Evrópusambandsríkja og EES-/EFTA-landa geta sótt upplýsingar, þjónustu og 

aðstoð á stafrænan hátt, þvert á landamæri. Markmið gáttarinnar er að auðvelda 

framkvæmd innri markaðar Evrópu með því að gera fólki kleift að nýta sér réttindi 

sín á rafrænan hátt. Þjónustugáttin sem á að bera nafnið Your Europe gerir fólki 

kleift að nálgast upplýsingar um réttindi sín í löndum innan Evrópu á 

notendavænan og samræmdan hátt. Einnig á notendum að standa til boða að 

ljúka við fjölda erinda í stafrænni sjálfsafgreiðslu, þvert á landamæri. 

Your Europe mun veita aðgang að þjónustu en notendur koma til með að fá 

notendavænar upplýsingar um hvernig þeir eiga að sækja um tiltekna þjónustu 

eða leyfi. Gáttin á einnig að beina notendum á 21 þjónustuferil til að minnka 

skriffinnsku, eyðublaðaskil og handvirka ferla, sem hver og einn verður að fullu 

rafrænn í lok árs 2023. Loks hafa notendur greiðan aðgang að aðstoð í viðkomandi 

landi þar sem upplýsinganna er leitað. 

Stefnt er að því að borgarar og fyrirtæki Evrópusambandsríkja, sem vilja flytjast 

yfir landamæri innan Evrópu, geti fundið upplýsingar um lög og reglur í því landi 

sem þeir hyggjast flytjast til. Í lok árs 2023 geta þessir sömu aðilar sinnt mörgum 

erindum rafrænt á vefnum án þess að þurfa að skila inn umsókn á pappír. Dæmi 

um þá þjónustu sem verður í boði er t.d. að skrá bíl í nýju landi og sækja um 

lífeyri. 

 Erlent samstarf 

Öflugt samstarf, sem byggist á samstarfsyfirlýsingunni Digital North, er við hin 

Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin. Ráðherranefnd þessara þjóða um 

upplýsingatækni, MR-DIGITAL, hefur nýverið samþykkt drög að aðgerðaráætlun 

fyrir árið 2021-2024. Áhersla er lögð á að efla stafræna þjónustu milli landa, sem 

byggist t.d. á því að rafræn skilríki í einu landi gildi í öðru landi og náið samstarf 

eigi sér stað um framþróun gervigreindar og 5G-tækni. Þátttaka í þessu samstarfi 

er Íslandi mikilvæg, hvað aðgengi að þekkingu varðar, en hún mun jafnframt efla 

opinbera þjónustu og auðvelda viðskipti milli landanna. 



Tæknilegir innviðir Stjórnarráðsins og rafræn þjónusta hins opinbera 

 
18 

Ágúst 2021 

Nýverið kynnti ESB nýja áætlun, Europe Fit for the Digital Age, sem er ætlað að 

byggja markvisst upp stafræna innviði og auðvelda almenna útbreiðslu á 

stafrænni tækni fyrir stjórnsýslu, borgara og fyrirtæki. Gert er ráð fyrir 9,2 ma. EUR 

í þessa dagskrá á árunum 2021-2027. 

Íslensk yfirvöld hafa samþykkt aðkomu sína að Europe Fit for Digital Age- 

dagskránni. Þetta er í takt við afstöðu hinna EFTA-þjóðanna. Mat 

utanríkisráðuneytisins er að þátttaka í þessari verkefnaáætlun gæti kostað um 2 

ma.kr., eða tæplega 300 m.kr árlega. Þau verkefni sem fallið geta undir þessa 

dagskrá eru t.d. þau sem nefnd um aðgerðir um fjórðu iðnbyltinguna hefur lagt 

fram og lúta m.a. að bættu aðgengi að gögnum, nýtingu gervigreindar og eflingu 

menntunar á þessu sviði. Þá falla þau verkefni sem unnið er að á vettvangi MR-

DIGITAL vel að tilgangi Europe Fit for Digital Age-dagskrárinnar. Að auki verður 

sett á fót miðstöð stafrænnar nýsköpunar, sem verður hluti af samevrópsku 

tengslaneti (European Digital Innovation Hubs - EDIH). Unnið er að uppsetningu 

hennar undir hatti DIGITAL Europe-áætlunarinnar og búist er við að hún hefji 

starfsemi snemma árs 2022. EDIH er ætlað að styðja við stafræna innviði 

atvinnulífs og opinbera aðila á fjórum sviðum: 

 Umhverfi til prófunar og staðfestingar (e. test before invest): að tryggja 

aðgang að sérfræðiþekkingu og þjónustu á sviði stafrænna umbreytinga 

og aðstöðu/tækifæri til prófana og tilrauna. 

 Menntun og hæfniuppbygging (e. training and skills development): að 

hýsa eða veita þjálfun, starfsnám og styðja við þróun námskeiða sem falla 

undir verkefni DIGITAL „Advanced digital skills“. 

 Stuðningur við að finna fjárfestingar (e. support to find investment): að 

styðja lítil og meðalstór fyrirtæki, samtök og opinberar stofnanir við að 

finna fjárfesta. 

 Netkerfi og vistkerfi til nýsköpunar (e. Networking and ecosystem access): 

að gegna miðlunarhlutverki, þ.e. leiða saman fyrirtæki og stofnanir til að 

finna réttan samstarfsaðila. 
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7. Yfirlit yfir lagafrumvörp 
Í þingsályktuninni var ráðherra falið að leggja til nauðsynlegar lagabreytingar á 

151. löggjafarþingi til að tryggja framgang þeirra verkefna sem nefnd voru. 

Fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram frumvarp um stafrænt pósthólf, sem 

fjallað var um í kafla 3.1.5. Með frumvarpinu var lagt til að þegar stjórnvöld senda 

gögn til einstaklinga og lögaðila með stafrænum hætti í gegnum pósthólfið í 

miðlægu þjónustugáttinni island.is hafi það sömu réttaráhrif og ef gögn væru 

send með öðrum hætti, sem dæmi með bréfpósti á lögheimili eða skráð aðsetur. 

Til skoðunar er að leggja fram tvö frumvörp á næsta löggjafarþingi sem tengjast 

innleiðingu Evróputilskipana og varða endurnot opinberra upplýsinga og aðgengi 

að opinberum vefjum.  
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