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Efni: Frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun - umsögn

Eftirfarandi er umsögn OneSystems um frumvarp til laga um Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun. Athugasemdir OneSystems varða 15. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er 
á um starfrækslu og skyldubundna notkun sveitarfélaga á svokallaðri byggingagátt 
Mannvirkjastofnunar.

OneSystems er fyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun skjala- og málalausna fyrir Microsoft 
umhverfið. Meðal viðskiptavina fyrirtækisins eru mörg sveitarfélög og ríkisstofnanir. U.þ.b. 
helmingur byggingarfulltrúaembætta landsins notar í dag sérhannað skjalakerfi OneSystems 
fyrir byggingarfulltrúa, svokallað OneLand Roboot, þar sem umsóknir um byggingarleyfi og 
meðferð þeirra er alfarið rafræn. Sækja umsækjendur um byggingarleyfi á vefnum og er öllum 
gögnum skilað inn rafrænt, þ.mt. teikningum. Undirritanir eru rafrænar og afgreiðsla af hálfu 
byggingaryfirvalda einnig. Þá hefur OneSystems þróað app fyrir skráningu á úttektum á 
verkstað með snjalltækjum. Skil á gögnum í gagnasafn Mannvirkjastofnunar eiga sér stað 
rafrænt úr kerfum OneSystems. Byggingarfulltrúaembætti sem nota kerfi OneSystems 
uppfylla þannig allar lagalegar kröfur um gagnaskil til stjórnvalda í rauntíma, að því leyti sem 
kerfi Mannvirkjastofnunar hafa verið tilbúin til móttöku, auk þess sem stjórnsýsla þeirra getur 
verið alfarið rafræn með tilheyrandi sparnaði og hagræði fyrir notendur. Það hefur hins vegar 
valdið erfiðleikum við tengingar að kerfi Mannvirkjastofnunar eru enn ekki tilbúin til að taka 
við öllum þeim upplýsingum sem lög um mannvirki og byggingarreglugerð áskilja að sé safnað 
í gagnasafnið. Þá hefur ríkt ákveðið stefnuleysi af hálfu stofnunarinnar í afmörkun á því 
nákvæmlega hvaða upplýsingum hún ætlar að safna.

Hvert byggingarfulltrúaembætti er sjálfstætt stjórnvald undir stjórnsýslu eins eða fleiri 
sveitarfélaga. Á embættunum hvíla ákveðnar skyldur vegna þessa, m.a. á grundvelli 
stjórnsýslulaga, upplýsingalaga, laga um persónuvernd og laga um opinber skjalasöfn o.fl. 
Þurfa rafræn upplýsingakerfi stjórnvalda að uppfylla strangar kröfur m.a. um öryggi. Miklar 
öryggisáskoranir og áhættur fylgja því ef blanda á saman stjórnsýslu margra stjórnvalda, þ.e. 
allra byggingarfulltrúaembætta landsins, í einni og sömu þjónustugáttinni eins og lagt ertil í 
frumvarpinu. Vakna margar spurningar vegna þess um hvernig standa eigi að slíku m.a. með 
tilliti til öryggis gagna, persónuverndar, skila til Þjóðskjalasafns o.fl. Ekkert er fjallað um það í



frumvarpinu eða annarri löggjöf hvernig Húsnæðis og mannvirkjastofnun á að standa að þessu 
verði frumvarpið að lögum.

Fyrirtækið vekur athygli á því að grundvallarmunur er á því hvort stjórnvaldi, þ.e. Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnun, er falið að safna í gagnagrunn tilteknum upplýsingum í þágu 
almannahagsmuna eða hvort stofnuninni er falið að þróa rafrænt þjónustukerfi til notkunar 
fyrir stjórnsýslu annarra stjórnvalda. Hvað fyrrri þáttinn varðar þá bendir fyrirtækið á að nú 
þegar eru í lögum um mannvirki ákvæði um starfrækslu gagnasafns Mannvirkjastofnunar og 
um skyldu sveitarfélaga og annarra um skil á upplýsingum þangað. Nauðsynlegt er að ný 
stofnun móti skyrar hvaða upplýsingum almannahagsmunir krefjast að verði safnað, en verði 
það gert ætti gagnasafn Mannvirkjastofnunar að geta uppfyllt öll markmið frumvarpsins og 
nýrrar stofnunar t.d. vegna áætlanagerðar í húsnæðismálum. Raunar er það svo að þau 
byggingarfulltrúaembætti sem nota OneLand Roboot standa nú þegar skil á öllum 
nauðsynlegum rauntímaupplýsingum sem stjórnvöld krefjast. Hvað seinna atriðið varðar, þ.e. 
um þá tillögu frumvarpsins að stofnunin starfræki rafræna þjónustugátt sem sveitarfélögum 
verði skylt að nota, bendir fyrirtækið hins vegar á að til eru lausnir á markaði nú þegar sem 
uppfylla áherslur stjórnvalda um samræmda og rafræna stjórnsýslu. Ríkir samkeppni á 
þessum markaði sem Mannvirkjastofnun hefur raskað með því að semja við eitt af 
fyrirtækjunum án útboðs um þróun þjónustugáttar til notkunar fyrir sveitarfélögin. Þróun 
byggingagáttarinnar er ekki hluti af lögbundnum verkefnum stofnunarinnar samkvæmt 
gildandi ákvæðum laga um mannvirki eða annarra laga. Hefur því miklum fjármunum 
stofnunarinnar verið varið í þróun byggingargáttarinnar umfram lögbundnar skyldur. Ná má 
fram kröfum um samræmingu og rafræna stjórnsýslu með öðrum og mun kostnaðarminni 
hætti, t.d. með framsetningu krafna. Engin þörf er á því að ríkið fari sjálft að hanna og reka 
kerfin sem sveitarfélögin nota.

Með vísan til þess sem hér er að frama rakið leggur OneSystems til eftirfarandi breytingu á 
15. gr. frumvarpsins:

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal starfrækja rafrænan gagnagrunn, húsnæðisgrunn, sem 
heldur utan um gögn og upplýsingar um húsnæðismál. Einnig skal-s-tofnunin starfrækja 
rafræna byggingagátt sem sveitarfélög skulu nota við útgáfu byggingarfeyfa og framkvæmd 
stjórnsýslu byggingarmála, auk þess að halda utan um upplýsingar um- mannvirki og 
mannvirkjagerð um land allt.


