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UMSÖGN

Viðtakandi:   Borgarráð

Sendandi:   Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Umsögn um stefnu um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022

Á fundi borgarráðs þann 22. febrúar 2018 var lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra, 
dags. 20. febrúar 2018, ásamt fylgiskjölum:

Hjálögð drög að stefnu um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022 eru 
lögð fram til samþykktar. Starfshópur um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 
var skipaður í lok mars 2017 og var ætlað að leggja grunn að stefnu um notkun 
upplýsingatækni í rekstri og þjónustu Reykjavíkurborgar (upplýsingatæknistefnu) til 
næstu fjögurra ára. 

Borgarráð samþykkti að vísa tillögunni til umsagnar stjórnkerfis- og lýðræðisráðs. Óskað var 
eftir að umsögn myndi berast borgarráði innan þriggja vikna. Erindið var tekið fyrir á 74. 
fundi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs þann 12. mars 2018, sbr. 4. lið fundargerðar, þar sem 
meðfylgjandi umsögn var samþykkt. 

Umsögn: 
Samkvæmt samþykkt fyrir stjórnkerfis- og lýðræðisráð fer ráðið m.a. með það hlutverk að 
stuðla að skilvirkri nýtingu upplýsingatækni í þágu stefnumörkunar borgarinnar. 

Stefna um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022 eins og hún liggur fyrir í 
drögum er í öllum meginatriðum mjög líkleg til að stuðla að þessu, nái hún fram að ganga. 
Hún ber þess merki að vera vandlega unnin og er vel framsett. Markmið eru skýr, tengd 
hlutlægum tímasettum mælikvörðum, og ríma augljóslega við við aðra stefnumörkun 
borgarinnar. Einnig má benda á að stefnan rímar vel við helstu áherslur í skýrslu starfshóps 
um gagnastefnu og fyrirkomulag gagnamála, sem kynnt var á fundi stjórnkerfis- og 
lýðræðisráðs á fundi þess þann 18. september 2017. Þannig er með stefnunni markvisst stigið 
inn í það umhverfi að líta á nýtingu upplýsingatækni sem mikilvægt stjórntæki til þess að ná 
öðrum markmiðum sem Reykjavíkurborg hefur sett sér. 

Þó mætti huga að því að tengja markmið stefnunnar með beinni hætti við aðra stefnumörkun 
eftir því sem við á, til þess að varpa skýrara ljósi á þessa samfellu. Þannig tengjast t.d. 
áherslur í undirmarkmiði 2 um aukna skilvirkni augljóslega ýmsum markmiðum í 
upplýsingastefnu borgarinnar, og áherslur í undirmarkmiði 3 um bætta þjónustu tengjast 



markmiðum þjónustustefnu. Þó vísað sé í þessar stefnur með almennum hætti í upphafskafla 
stefnunnar væri skýrara að flétta markmið þeirra jafnframt inn í hana.

 Sandra Dröfn Gylfadóttir
e.u.

Hjálagt:
Stefna um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022
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Borgarráð

       

Stefna um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022

Hjálögð drög að stefnu um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022 eru lögð 
fram til samþykktar. Starfshópur um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg var 
skipaður í lok mars 2017 og var ætlað að leggja grunn að stefnu um notkun upplýsingatækni í 
rekstri og þjónustu Reykjavíkurborgar (upplýsingatæknistefnu) til næstu fjögurra ára.  

Greinargerð:
Stefna um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg nær til allra sviða borgarinnar og 
borgarstjórnar. Henni er ætlað draga fram áherslur borgarinnar í upplýsingatæknimálum til 
næstu fjögurra ára. Með upplýsingatækni er átt við hagnýtingu upplýsinga og annars efnis úr 
ýmsum miðlum, einkum á rafrænu formi. Kjarni stefnunnar er að nýta skuli upplýsingatækni 
á markvissan hátt til að styrkja áherslur borgarinnar á öllum sviðum. Stefnunni er þannig 
ætlað að styðja við aðrar stefnur, s.s. þjónustustefnu og upplýsingastefnu, sem og markmið 
borgarstjórnar, einstakra fagsviða og skrifstofa borgarinnar. Upplýsingatækni er einn helsti 
drifkraftur í nýsköpun og endurmótun á starfsemi Reykjavíkurborgar. Hún er grundvöllur til 
að auka gæði og þjónustu sem borgin býður upp á og koma á betri samskiptum við íbúa. Með 
stefnubundinni nýtingu á upplýsingatækni næst betri heildarsýn yfir gögn borgarinnar sem 
leiðir til betri ákvarðanatöku, og eykur skilvirkni, hagkvæmni og gagnsæi stjórnsýslunnar. 
Fjölbreytt og framsækin notkun á upplýsingatækni getur auk þess stuðlað að umhverfisvernd 
og grænni hugsun.

Dagur B. Eggertsson

     



Hjálagt:
Bréf formanns starfshóps um stefnu um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg dags. 22. nóvember 
2017.
Tillaga að stefnu um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022 dags. 16. janúar 2018.
Staða verkefna í skýrslu um nýtingu upplýsingatækni 2012-2016, í ársbyrjun 2017.



ZĞǇŬũĂǀşŬ͕�ϮϮ͘�ŶſǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ�

dŝů��ĂŐƐ��͘��ŐŐĞƌƚƐƐŽŶĂƌ͕�ďŽƌŐĂƌƐƚũſƌĂ͘�

dŝůǀşƐƵŶ�ş�ŵĄů�ZϭϳϬϮϬϬϳϮ�

DĞĝ� ĞƌŝŶĚŝƐďƌĠĨŝ� ĨƌĄ� ϯϭ͘� ŵĂƌƐ� ϮϬϭϳ� ƐŬŝƉĂĝŝ� �ŽƌŐĂƌƐƚũſƌŝ� ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌ� ͣƐƚĂƌĨƐŚſƉ� Ƶŵ� ŶǉƚŝŶŐƵ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ� ϮϬϭϳʹϮϬϮϭ͘͞� ,ůƵƚǀĞƌŬ� ŚſƉƐŝŶƐ� ǀĂƌ� Ăĝ� ůĞŐŐũĂ� ŐƌƵŶŶ� Ăĝ� ƐƚĞĨŶƵ� Ƶŵ� ŶŽƚŬƵŶ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ş�ƌĞŬƐƚƌŝ�ŽŐ�ƊũſŶƵƐƚƵ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐĂƌ�ƚŝů�ŶčƐƚƵ�ĨũƂŐƵƌƌĂ�ĄƌĂ͘��

,ĞůƐƚƵ�ǀĞƌŬĞĨŶŝ�ŚſƉƐŝŶƐ�ǀŽƌƵ�Ăĝ�ĞŶĚƵƌƐŬŽĝĂ�ŽŐ�ŵĞƚĂ�ĄƌĂŶŐƵƌ�ĂĨ� ƐƚĞĨŶƵŶŶŝ�ͣEǉƚŝŶŐ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�
ϮϬϭϮʹϮϬϭϲ͕͞�ůĞŐŐũĂ�ŵĂƚ�Ą�ƐƚƂĝƵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ĂŶŶĂƌƐ�ǀĞŐĂƌ�ş�ƐĂŵĂŶďƵƌĝŝ�ǀŝĝ�
ƂŶŶƵƌ� Ɛƚſƌ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐ� Ą� ůĂŶĚŝŶƵ� ŽŐ� ŚŝŶƐ� ǀĞŐĂƌ� ş� ƐĂŵĂŶďƵƌĝŝ� ǀŝĝ� ĞƌůĞŶĚĂƌ� ĨǇƌŝƌŵǇŶĚŝƌ͕� ĨŝŶŶĂ� ŐſĝĂƌ�
ĨǇƌŝƌŵǇŶĚŝƌ� ĂĨ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝƐƚĞĨŶƵŵ� ĨƌĄ� ƂĝƌƵŵ� ďŽƌŐƵŵ� ŽŐ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐƵŵ͕� ŵſƚĂ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝƐƚĞĨŶƵ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�ƊĂƌ�ƐĞŵ�ŬŽŵĂ�ĨƌĂŵ�ŚĞůƐƚƵ�ŵĂƌŬŵŝĝ͕�ůĞŝĝŝƌ�ŽŐ�ǀĞƌŬĞĨŶŝ͕�ƐĞŵ�ǀĞƌĝĂ�
ƷƚĨčƌĝ�ş�ƐĠƌƐƚĂŬƌŝ�ĨƌĂŵŬǀčŵĚĂĄčƚůƵŶ�ŽŐ�ŵĞƚĂ�ƊƂƌĨ�Ą�ŐĂŐŶĂƂƌǇŐŐŝƐƐƚĞĨŶƵ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�ŽŐ�ůĞŐŐũĂ�ĨƌĂŵ�
ƚŝůůƂŐƵ�Ăĝ�ƐůşŬƌŝ�ƐƚĞĨŶƵ͕�ĞĨ�ƐǀŽ�Ą�ǀŝĝ͘�

^ƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ�ŚſĨ�ƐƚƂƌĨ�ş�ĂƉƌşů�ϮϬϭϳ�ŽŐ�ǀĂƌ�ŚĂŶŶ�ƐŬŝƉĂĝƵƌ�ĞĨƚŝƌƚƂůĚƵŵ�ĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐƵŵ͗�

:ſŶ�/ŶŐŝ�XŽƌǀĂůĚƐƐŽŶ͕�ƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵ�ƊũſŶƵƐƚƵ�ŽŐ�ƌĞŬƐƚƵƌƐ͕�ĨŽƌŵĂĝƵƌ�
'ƵĝďĞƌŐƵƌ�ZĂŐŶĂƌ��ŐŝƐƐŽŶ͕�ǀĞůĨĞƌĝĂƌƐǀŝĝŝ�
,ĂůůĚſƌĂ�<ĄƌĂĚſƚƚŝƌ͕�ĨũĄƌŵĄůĂƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵ�
:ſŚĂŶŶĂ�'ĂƌĝĂƌƐĚſƚƚŝƌ͕�şƊƌſƚƚĂͲ�ŽŐ�ƚſŵƐƚƵŶĚĂƐǀŝĝŝ�
WĄůşŶĂ�DĂŐŶƷƐĚſƚƚŝƌ͕�ŵĞŶŶŝŶŐĂƌͲ�ŽŐ�ĨĞƌĝĂŵĄůĂƐǀŝĝŝ�
^ŝŐƌƷŶ�dƌǇŐŐǀĂĚſƚƚŝƌ͕�ƵŵŚǀĞƌĨŝƐͲ�ŽŐ�ƐŬŝƉƵůĂŐƐƐǀŝĝŝ�
XŽƌďũƂƌŐ�XŽƌƐƚĞŝŶƐĚſƚƚŝƌ͕�ƐŬſůĂͲ�ŽŐ�ĨƌşƐƚƵŶĚĂƐǀŝĝŝ�
XſƌŚŝůĚƵƌ�MƐŬ�,ĂůůĚſƌƐĚſƚƚŝƌ͕�ƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵ�ďŽƌŐĂƌƐƚũſƌĂͲ�ŽŐ�ďŽƌŐĂƌƌŝƚĂƌĂ�

^ƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌ�ŚſƉƐŝŶƐ�ǀĂƌ�,ƵŐƌƷŶ�PƐƉ�ZĞǇŶŝƐĚſƚƚŝƌ͕�ƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵ�ƊũſŶƵƐƚƵ�ŽŐ�ƌĞŬƐƚƌĂƌ͘��ƵŬ�ŽĨĂŶ�ƚĂůŝŶŶĂ�ǀĂƌ�
XƌƂƐƚƵƌ�^ŝŐƵƌĝƐƐŽŶ�ĨƌĄ�ƌĂĨƌčŶŶŝ�ƊũſŶƵƐƚƵŵŝĝƐƚƂĝ�ĨĞŶŐŝŶŶ�ƚŝů�Ăĝ�ƚĂŬĂ�ƊĄƚƚ�ş�ƐƚĂƌĨŝ�ŚſƉƐŝŶƐ͘��

sŝŶŶĂ�ƐƚĂƌĨƐŚſƉƐŝŶƐ�

�ůůƐ�ǀŽƌƵ�ŚĂůĚŶŝƌ�ϴ�ĨƵŶĚŝƌ�ŚũĄ�ŚſƉŶƵŵ͘��ƵŬ�ƊĞƐƐ�ĄƚƚƵ�ĨŽƌŵĂĝƵƌ�ŽŐ�ƐƚĂƌĨƐŵĂĝƵƌ�ŚſƉƐŝŶƐ�ĨůĞŝƌŝ�ĨƵŶĚŝ�ƚŝů�Ăĝ�
ůĞŐŐũĂ�ŵĂƚ�Ą�ƐƚƂĝƵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ş�ƐĂŵĂŶďƵƌĝŝ�ǀŝĝ�ƂŶŶƵƌ�ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐ�ŝŶŶĂŶůĂŶĚƐ�
ŽŐ�ƵƚĂŶ͘��

hƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚ� ŚĂĨĝŝ� ĨǇƌƌ� Ą� ĄƌŝŶƵ� ĞŶĚƵƌƐŬŽĝĂĝ� ŽŐ� ůĂŐƚ� ŵĂƚ� Ą� ĄƌĂŶŐƵƌ� ĂĨ� ƐƚĞĨŶƵŶŶŝ� ͣEǉƚŝŶŐ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ϮϬϭϮʹϮϬϭϲ͘͞�^ƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ�ƐĂŵŵčůƚŝƐƚ�Ƶŵ�Ăĝ�ƐƷ�ƐĂŵĂŶƚĞŬƚ�ǀčƌŝ�ƐĂŵďčƌŝůĞŐ�ƊĞŝƌƌŝ�
ƐĞŵ�ſƐŬĂĝ�ǀĂƌ�ĞĨƚŝƌ�ƐŬǀ͘�ĞƌŝŶĚŝƐďƌĠĨŝŶƵ�ŽŐ�Ɗǀş�ǀĂƌ�ĄŬǀĞĝŝĝ�Ăĝ�ůĄƚĂ�ŚĂŶĂ�ĨǇůŐũĂ�ƐĞŵ�ǀŝĝĂƵŬĂ͘�

^ŬŽĝĂĝĂƌ�ǀŽƌƵ�ĨǇƌŝƌŵǇŶĚŝƌ�ĂĨ�ƐƚĞĨŶƵŵſƚƵŶ�ĂŶŶĂƌƌĂ�ďŽƌŐĂ�ŽŐ�ůĞŝƚĂĝ�ǀĂƌ�ƚŝů�ƌĄĝŐũĂĨĂĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐ�'ĂƌƚŶĞƌƐ�
ƚŝů� Ăĝ� ĨĄ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌ� Ƶŵ� ŚǀĞƌŶŝŐ� ĨǇƌŝƌŵǇŶĚĂƌ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝƐƚĞĨŶƵƌ� ůşƚĂ� Ʒƚ͘� �ŝŶŶŝŐ� ǀĂƌ� ĨĞŶŐŝĝ�
ƐƚĞĨŶƵŵſƚƵŶĂƌƐŶŝĝŵĄƚ� ĨƌĄ� ^ƚũſƌŶĂƌƌĄĝŝ� 1ƐůĂŶĚƐ� ƚŝů� Ăĝ� ǀŝŶŶĂ� ĞĨƚŝƌ� ŽŐ� ĄŬǀĂĝ� ƐƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ� Ăĝ� ǀŝŶŶĂ�
ƐƚĞĨŶƵŶĂ� Ƶŵ� ŶǉƚŝŶŐƵ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ� ƐĂŵŬǀčŵƚ� Ɗǀş� ƐŶŝĝŵĄƚŝ͕� ŵĞĝ� ůşƚŝůůĞŐƌŝ� ĂĝůƂŐƵŶ� Ăĝ� ƐƚĂƌĨƐĞŵŝ�
ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ͘�^ƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ�ůĞŐŐƵƌ�ƚŝů�Ăĝ�ĨƌĂŵŬǀčŵĚĂƌĄčƚůƵŶ�ƐƚĞĨŶƵŶŶĂƌ�ǀĞƌĝŝ�ĨũĄƌŵƂŐŶƵĝ�ş�ŐĞŐŶƵŵ�
ĨũĄƌĨĞƐƚŝŶŐĂƌĄčƚůƵŶŝŶĂ�ͣEǉ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂŬĞƌĨŝ͞�ƐĞŵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚ�ŚĞůĚƵƌ�ƵƚĂŶ�Ƶŵ͘���



^ƚĂĝĂ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�

ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ŚĞĨƵƌ�ƵŶĚĂŶĨĂƌŝŶŶ�ĄƌĂƚƵŐ�ďƌĞǇƚƚ�ƐŬŝƉƵůĂŐŝ�Ą�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝŵĄůƵŵ�ŵĞĝ�Ɗǀş�Ăĝ�ŐĞƌĂ�
ƐƚũſƌŶ�ƊĞŝƌƌĂ�ŵĄůĂ�ŵŝĝůčŐĂƌŝ�ƵŶĚŝƌ�ƐƚũſƌŶ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚĂƌ� ;hd�Ϳ͘���ƐşĝƵƐƚƵ�ĄƌƵŵ�ŚĞĨƵƌ�ǀĞƌŝĝ�
ƵŶŶŝĝ� Ăĝ� Ɗǀş� Ăĝ� ŵčƚĂ� ƵƉƉƐĂĨŶĂĝƌŝ� ĞŶĚƵƌŶǉũƵŶĂƌƊƂƌĨ� ş� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ� ƐĞŵ� ŚůſĝƐƚ� ƵƉƉ� ĞĨƚŝƌ�
ĨũĄƌŵĄůĂŚƌƵŶŝĝ� ϮϬϬϴ͕� ĞŶ� Ą� ĄƌƵŶƵŵ� ƊĂƌ� Ą� ĞĨƚŝƌ� ǀĂƌ� ĚƌĞŐŝĝ� Ăůů� ǀĞƌƵůĞŐĂ� Ʒƌ� ĨũĄƌǀĞŝƚŝŶŐƵŵ� ƚŝů�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝŵĄůĂ͘�^ĞŐũĂ�ŵĄ�Ăĝ�ŶƷ�ƐĠ�ďƷŝĝ�Ăĝ�ŵčƚĂ�ƊĞƐƐĂƌŝ�ƊƂƌĨ͕�Ă͘ŵ͘Ŭ͘�ŚǀĂĝ�ĞŶĚƵƌŶǉũƵŶ�Ą�ďƷŶĂĝŝ�
ǀĂƌĝĂƌ� ĞŶ� ůũſƐƚ� Ğƌ� Ăĝ� ƊƌſƵŶ� ƐƚĂƌĨƐͲ� ŽŐ� ŬĞŶŶƐůƵŚĄƚƚĂ� ş� ƐŬſůĂͲ� ŽŐ� ĨƌşƐƚƵŶĚĂƐƚĂƌĨŝ� ;ŵ͘Ă͘� ŵĞĝ� ƚŝůŬŽŵƵ�
ƌĂĨƌčŶŶĂ�ƉƌſĨĂ�ŽŐ�ŶǉƌƌĂ�ĄŚĞƌƐůŶĂ�ş�ŶĄŵƐŬƌĄŵͿ�ŬĂůůĂƌ�Ą�ďƷŶĂĝĂƌĂƵŬŶŝŶŐƵ͘ �ŝŶƐ�Ğƌ�ůũſƐƚ�Ăĝ ŵƂƌŐ�ƊĞŝƌƌĂ�
ŬĞƌĨĂ�ƐĞŵ�ĞƌƵ�ş�ŶŽƚŬƵŶ�ŚũĄ�ďŽƌŐŝŶŶŝ�ƵƉƉĨǇůůĂ�ĞŬŬŝ�ĄƐčƚƚĂŶůĞŐĂƌ�ŬƌƂĨƵƌ�ƐĞŵ�ŶƷ�ĞƌƵ�ŐĞƌĝĂƌ�ĂƵŬ�ƊĞƐƐ�ƐĞŵ�
Ŷǉ�ůƂŐ�Ƶŵ�ƉĞƌƐſŶƵǀĞƌŶĚ�ŬĂůůĂ�Ą�ďƌĞǇƚƚ�ǀĞƌŬůĂŐ͘��

hŶĚĂŶĨĂƌŝŶ� Ąƌ� ŚĞĨƵƌ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚ� ŚĂĨƚ� ƵŵƐũſŶ� ŵĞĝ� ĨũĄƌĨĞƐƚŝŶŐĂƌĄčƚůƵŶŝŶŶŝ� ͣEǉ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂŬĞƌĨŝ͘͞��čƚůƵŶŝŶ�ĨĞůƵƌ�ş�ƐĠƌ�ĨũĄƌĨĞƐƚŝŶŐƵ�ş�ŝŶŶůĞŝĝŝŶŐƵ�Ą�Ŷǉƌƌŝ�ƚčŬŶŝ͕�ŶǉũƵŵ�ŚƵŐďƷŶĂĝĂƌŬĞƌĨƵŵ�
ŽŐ�ŶǉƊƌſƵŶ�ş�ƚĞŶŐƐůƵŵ�ǀŝĝ�ŬĞƌĨŝ�ƐĞŵ�ƊĞŐĂƌ�ĞƌƵ�ş�ƌĞŬƐƚƌŝ�ŽŐ�ŐĞƚĂ�Ƃůů�Ɛǀŝĝ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�Ɛſƚƚ�Ƶŵ�Ăĝ�ƚŝůƚĞŬŝŶ�
ǀĞƌŬĞĨŶŝ�Ą�Ɛǀŝĝŝ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ƐĠƵ�ĨũĄƌŵƂŐŶƵĝ�ş�ŐĞŐŶƵŵ�ƊĞƐƐĂ�ĄčƚůƵŶ͘�XĞƚƚĂ�ǀĞƌŬůĂŐ�ŚĞĨƵƌ�ŐĞƌƚ�hd��
ŬůĞŝĨƚ�Ăĝ�ǀŝŶŶĂ�ş�ŶĄŶĂƌĂ�ƐĂŵƐƚĂƌĨŝ�ǀŝĝ�Ɛǀŝĝ�ŽŐ�ƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵƌ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�ş�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝŵĄůƵŵ�ƐĞŵ�ŚĞĨƵƌ�
ƐŬŝůĂĝ�ƐĠƌ�ş�Ɗǀş�Ăĝ�ďĞƚƌŝ�ŚĞŝůĚĂƌƐǉŶ�ŚĞĨƵƌ�ŶĄĝƐƚ�Ą�ƊĞŶŶĂŶ�ďƌǉŶĂ�ŵĄůĂĨůŽŬŬ͘��

�ŝƚƚ�ƐƚčƌƐƚĂ�ƚƂůǀƵŶĞƚ�ůĂŶĚƐŝŶƐ�Ğƌ�ƌĞŬŝĝ�ĂĨ�hd��ŵĞĝ�ƌƷŵůĞŐĂ�ŶşƵ�ƊƷƐƵŶĚ�ƷƚƐƚƂĝǀƵŵ�ĨǇƌŝƌ�Ƶŵ�Ϯϱ�ƊƷƐƵŶĚ�
ŶŽƚĞŶĚƵƌ͘�^ƚĂƌĨƐƐƚĂĝŝƌŶŝƌ�ĞƌƵ�ĂůůƐ�ϯϳϬ�ŽŐ�ĞƌƵ�ƊĞŝƌ�ƐƚĂĝƐĞƚƚŝƌ�ǀşĝƐǀĞŐĂƌ�Ƶŵ�ďŽƌŐŝŶĂ͘��

Půů�ƊũſŶƵƐƚĂ�hd��Ğƌ�ǀĞŝƚƚ�ş�ŐĞŐŶƵŵ�ƊũſŶƵƐƚƵƐĂŵŶŝŶŐĂ�ƐĞŵ�ĞƌƵ�ŐĞƌĝŝƌ�ǀŝĝ�ƐŬƌŝĨƐƚŽĨƵƌ�ŽŐ�Ɛǀŝĝ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ͘�
�� ƵŶĚĂŶĨƂƌŶƵŵ� ĄƌƵŵ� ŚĞĨƵƌ� ǀĞƌŝĝ� ƵŶŶŝĝ� Ăĝ� ƐĂŵƊčƚƚŝŶŐƵ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝƊũſŶƵƐƚƵ� ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ� ŽŐ�
ĨũƂůŵƂƌŐ�ŬĞƌĨŝ�ŚĂĨĂ�ǀĞƌŝĝ�ƐĂŵĞŝŶƵĝ͘�DĞĝ�ƊĞƐƐĂƌŝ�ƐĂŵƊčƚƚŝŶŐƵ͕�ĄƐĂŵƚ�ĂƵŬŝŶŶŝ�ŶŽƚŬƵŶ�ƚƂůǀƵƐŬǉũĂ͕�ŚĂĨĂ�
ŐĞĨŝƐƚ�ĨũƂůŵƂƌŐ�ƚčŬŝĨčƌŝ�ƚŝů�ĨƌĞŬĂƌŝ�ƐĂŵƌĞŬƐƚƵƌƐ�ŬĞƌĨĂ�ŽŐ�ďčƚƚƌĂƌ�ŶǉƚŝŶŐƵ�ƊĞŝƌƌĂ�ĨũĄƌŵƵŶĂ�ƐĞŵ�ǀĂƌŝĝ�Ğƌ�ş�
ƌĞŬƐƚƵƌ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝŬĞƌĨĂ͘��

ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ŚĞĨƵƌ�ƐĂŵƊǇŬŬƚĂ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƐƚĞĨŶƵ�ƐĞŵ�ƚŝůŐƌĞŝŶŝƌ�Ăĝ�ƐĞŵ�ĨůĞƐƚ�ŐƂŐŶ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�ƐŬƵůŝ�
ǀĞƌĂ� ŽƉŝŶ� ŽŐ� ŐĞŐŶƐč͘� �� ĄƌŝŶƵ� ϮϬϭϳ� ďŝƌƚŝ� ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ� ĨũĄƌŚĂŐƐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌ� ş� ŽƉŶƵ� ŽŐ� ſƐşƵĝƵ�
ŐĂŐŶĂĨŽƌŵŝ�Ą�ǀĞĨŶƵŵ�ŽƉŝŶŐŽŐŶ͘ŝƐ�ŽŐ�ǀĂƌ�ĨǇƌƐƚŝ�ŽƉŝŶďĞƌŝ�ĂĝŝůŝŶŶ�ƐĞŵ�ďŝƌƚŝ�ĨũĄƌŚĂŐƐŐƂŐŶ�ƐşŶ�ŵĞĝ�ƊĞƐƐƵŵ�
Śčƚƚŝ͘�XĄƚƚƚƂŬƵůǉĝƌčĝŝ�ŚĞĨƵƌ�ǀĞƌŝĝ�Ăĝ�ƌǇĝũĂ�ƐĠƌ�ƚŝů�ƌƷŵƐ�ŽŐ�ĄƌůĞŐĂ�Ğƌ�ŚĂůĚŝŶ�ŬŽƐŶŝŶŐ�Ƶŵ�ͣďĞƚƌŝ�ŚǀĞƌĨŝ͞�
ƊĂƌ� ƐĞŵ� şďƷƵŵ�ŐĞĨƐƚ� ŬŽƐƚƵƌ� Ą� Ăĝ�ŚĂĨĂ� ĄŚƌŝĨ� Ą� ĨƌĂŵŬǀčŵĚŝƌ� ş� ƐşŶƵ�ŶčƌƵŵŚǀĞƌĨŝ͘� sĞƌŝĝ� Ğƌ� Ăĝ� ƐĞŵũĂ�
ŵĞŶŶƚĂƐƚĞĨŶƵ�ŽŐ�ŐĞĨƐƚ�ďŽƌŐĂƌďƷƵŵ�ƚčŬŝĨčƌŝ�ƚŝů�Ăĝ�ŬŽŵĂ�ŵĞĝ�ĂƚŚƵŐĂƐĞŵĚŝƌ�ŽŐ�ŝŶŶůĞŐŐ�ş�ƐƚĞĨŶƵŶĂ͘�



�ƌĨŝƚƚ� Ğƌ� Ăĝ� ůĞŐŐũĂ� ŶĄŬǀčŵƚ� ŵĂƚ� Ą� ƐƚƂĝƵ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ� ŚũĄ� ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ� ş� ƐĂŵĂŶďƵƌĝŝ�
ǀŝĝ�ĂĝƌĂƌ�ďŽƌŐŝƌ͕� ƊĂƌ� ƐĞŵ� ĞŶŐĂƌ� ƐĂŵĂŶďƵƌĝĂƌƌĂŶŶƐſŬŶŝƌ� ŚĂĨĂ� ǀĞƌŝĝ� ŐĞƌĝĂƌ͘� ^ƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ� ƐŬŽĝĂĝŝ�
ĄŚĞƌƐůƵƌ��ǀƌſƉƵƐĂŵďĂŶĚƐŝŶƐ�ş�ŶǉƚŝŶŐƵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ŽŐ�ŚǀĞƌŶŝŐ�ŶŽŬŬƌĂƌ�ĂĝƌĂƌ��ǀƌſƉƵďŽƌŐŝƌ�ŶĄůŐĂƐƚ�
ƊĞŶŶĂŶ�ŵĄůĂĨůŽŬŬ͘�XĂĝ�Ğƌ�ŵĂƚ�ŚſƉƐŝŶƐ�Ăĝ�ĄŚĞƌƐůƵƌ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐĂƌ�ş�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝŵĄůƵŵ�ĞƌƵ�Ăĝ�
ŵŝŬůƵ� ůĞǇƚŝ� Ɗčƌ� ƐƂŵƵ� ŽŐ� ŐĞŶŐƵƌ� ŽŐ� ŐĞƌŝƐƚ� ş� ŶĄŐƌĂŶŶĂƌşŬũƵŶƵŵ͘��ůŵĞŶŶƚ� ŚĞĨƵƌ� Ąƚƚ� ƐĠƌ� ƐƚĂĝ� ĂƵŬŝŶ�
ŵŝĝƐƚǉƌŝŶŐ� ş� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ŽŐ� ƵŶŶŝĝ� Ğƌ� Ăĝ� Ɗǀş� Ăĝ� ŐĞƌĂ�ƌĂĨƌčŶĂ�ƊũſŶƵƐƚƵ� Ăĝ� ĨǇƌƐƚĂ�ŬŽƐƚŝ� ĨǇƌŝƌ�
ďŽƌŐĂƌďƷĂ͘� ^ĂŵŶǉƚŝŶŐ� ŽŐ� ƐĂŵƚĞŶŐŝŶŐ� ŐĂŐŶĂ͕� ĂĝŐĞŶŐŝ� Ăĝ� ŽƉŶƵŵ� ŐƂŐŶƵŵ� ŽŐ� ŽƉŝŶ� ƐƚũſƌŶƐǉƐůĂ� ĞƌƵ�
ĄŚĞƌƐůƵĂƚƌŝĝŝ�ǀşĝĂƐƚ�ŚǀĂƌ�ŽŐ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�Ğƌ�ŵĂƌŬǀŝƐƐƚ�ďĞŝƚƚ�ƚŝů�Ăĝ�ŶĄ�ŚĂŐƌčĝŝŶŐƵ�Ą�ƂĝƌƵŵ�ƐǀŝĝƵŵ͘���

,ǀĂĝ� ǀĂƌĝĂƌ� ƐĂŵĂŶďƵƌĝ� ǀŝĝ� ƂŶŶƵƌ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐ� Ą� 1ƐůĂŶĚŝ� ƊĄ� ůĞŝƚĂĝŝ� ƐƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ� ƚŝů� Ĩŝŵŵ� ƐƚčƌƐƚƵ�
ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂŶŶĂ�ş�ůĂŶĚŝŶƵ͘�^ƉƵƌŶŝŶŐĂůŝƐƚŝ�ǀĂƌ�ƐĞŶĚƵƌ�ƚŝů�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚĂ��ŬƵƌĞǇƌĂƌ͕�'ĂƌĝĂďčũĂƌ͕�
,ĂĨŶĂƌĨũĂƌĝĂƌ͕�<ſƉĂǀŽŐƐ�ŽŐ�ZĞǇŬũĂŶĞƐďčũĂƌ�ŽŐ�ƊĞŝŵ�ĨǇůŐƚ�ĞĨƚŝƌ�ŵĞĝ�ƐĂŵƚƂůƵŵ͘��ŬŬŝ�ĨĞŶŐƵƐƚ�ƐǀƂƌ�ǀŝĝ�
ƂůůƵŵ�ƐƉƵƌŶŝŶŐƵŶƵŵ�ƊĂƌ�ƐĞŵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌ�ůŝŐŐũĂ�ĞŬŬŝ�ĂůůƚĂĨ�ĨǇƌŝƌ�ŽŐ�ŵŝƐŵƵŶĂŶĚŝ�Ğƌ�ŚǀĞƌŶŝŐ�ƐŬƌĄŶŝŶŐƵŵ�
ŽŐ� ƵƚĂŶƵŵŚĂůĚŝ� Ğƌ� ŚĄƚƚĂĝ� ŵŝůůŝ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂ͘� �ŶŐƵ� Ăĝ� ƐşĝƵƌ� ŐĞĨĂ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌŶĂƌ� ƐĞŵ� ĨĞŶŐƵƐƚ� Ʒƌ�
ŬƂŶŶƵŶŝŶŶŝ�ĄŬǀĞĝŶĂ�ŚƵŐŵǇŶĚ�Ƶŵ�ŚǀĂƌ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ƐƚĞŶĚƵƌ�ƐŝŐ�ǀĞů�ŽŐ�ŚǀĂƌ�ďŽƌŐŝŶ�Ğƌ�Ăĝ�ĚƌĂŐĂƐƚ�
ĂĨƚƵƌ�Ʒƌ͘��

ZĞŬƐƚƵƌ� ŽŐ� ƵŵĨĂŶŐ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚĂŶŶĂ� ş� ƊĞƐƐƵŵ� ƐĞǆ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐƵŵ� Ğƌ� ŵũƂŐ� ŵŝƐŵƵŶĂŶĚŝ͘�
�ŬƵƌĞǇƌŝ�ƐŬĞƌ�ƐŝŐ�ƊĂƌ�Ʒƚ�Ɗǀş�Ƶŵ�ĄƌĂďŝů�ŚĞĨƵƌ�ƂůůƵŵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝŵĄůƵŵ�ǀĞƌŝĝ�ƷƚŚǉƐƚ�ŽŐ�Ɗǀş�Ğƌ�ĞŶŐŝŶ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚ�ĞĝĂ�ƚƂůǀƵĚĞŝůĚ�ƐƚĂƌĨƌčŬƚ�ƊĂƌ͘�jƚǀŝƐƚƵŶĂƌŚůƵƚĨĂůů�ŚŝŶŶĂ�ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂŶŶĂ�Ğƌ�Ą�ďŝůŝŶƵ�
ϭϱͲϲϱй͘�,ĞŝůĚĂƌƌĞŬƐƚĂƌŬŽƐƚŶĂĝƵƌͬĨũĄƌĨĞƐƚŝŶŐ�Ą�Ɛǀŝĝŝ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�Ğƌ�Ϯ͕ϰй�ĂĨ�ŚĞŝůĚĂƌƷƚŐũƂůĚƵŵ�ŚũĄ�
ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ƐĞŵ�Ğƌ�ŚčƌƌĂ�ŚůƵƚĨĂůů�ĞŶ�ş�ŶĄŐƌĂŶŶĂƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐƵŶƵŵ͘��ĨƚƵƌ�Ą�ŵſƚŝ�ǀĞƌ�ďŽƌŐŝŶ�ůčŐƌĂ�
ŚůƵƚĨĂůůŝ� ş� ŵĄůĂĨůŽŬŬŝŶŶ� ĞŶ� ƐĂŵďčƌŝůĞŐ� ĞƌůĞŶĚ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐ͕� ĞŶ� ŵĞĝĂůƚĂů� ŚũĄ� ƊĞŝŵ� Ğƌ� ϯ͕ϲй� ƐŬǀ͘�
ǀŝĝŵŝĝƵŶĂƌƚƂůƵŵ�ĨƌĄ�'ĂƌƚŶĞƌ͘�XĞƐƐ�ďĞƌ�Ăĝ�ŐĞƚĂ�Ăĝ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ǀĞŝƚŝƌ�ŵĞŝƌŝ�ŽŐ�ĨũƂůďƌĞǇƚƚĂƌŝ�ƊũſŶƵƐƚƵ�
Ɛ͘Ɛ͘� Ą� ǀĞůĨĞƌĝĂƌƐǀŝĝŝ� ĞŶ� ĨůĞƐƚ� ƂŶŶƵƌ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐ� ş� ůĂŶĚŝŶƵ� ƐĞŵ� ůĞŝĝŝƌ� ĂĨ� ƐĠƌ� ĂƵŬŝŶŶ� ŬŽƐƚŶĂĝ� Ą� Ɛǀŝĝŝ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ͘��

ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�Ğƌ�ůĂŶŐƐƚčƌƐƚ�ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂ�ş�ůĂŶĚŝŶƵ�ŽŐ�ƊĂƌ�ĂĨ�ůĞŝĝĂŶĚŝ�ĞƌƵ�ƐƚĂƌĨƐƐƚĂĝŝƌ�ŵƵŶ�ĨůĞŝƌŝ�ĞŶ�
ĂŶŶĂƌƐƐƚĂĝĂƌ͘�XĞŐĂƌ�ďŽƌŝĝ�Ğƌ� ƐĂŵĂŶ�ŚǀĞƌ� ĨũƂůĚŝ�ƷƚƐƚƂĝǀĂ� ;Ɗ͘Ğ͘�ďŽƌĝƚƂůǀƵƌ�ŽŐ� ĨĂƌƚƂůǀƵƌ͘��ŬŬŝ� ƌĞǇŶĚŝƐƚ�
ƐĂŵĂŶďƵƌĝĂƌŚčĨƚ�Ăĝ�ŚĂĨĂ�ƐƉũĂůĚƚƂůǀƵƌ�ŵĞĝ�Ɗǀş�ŵŝƐŵƵŶĂŶĚŝ�Ğƌ�ŚǀŽƌƚ�ŚĂůĚŝĝ�ƐĠ�ƵƚĂŶ�Ƶŵ�Ɗčƌ�ŵŝĝůčŐƚͿ�
Ą�ŚǀĞƌũĂ�ƐƚĂƌĨƐƐƚƂĝ�ŬĞŵƵƌ�ş�ůũſƐ�Ăĝ�Ƶŵ�ϮϬ�ƷƚƐƚƂĝǀĂƌ�ĞƌƵ�Ăĝ�ŵĞĝĂůƚĂůŝ�Ą�ŚǀĞƌƌŝ�ƐƚĂƌĨƐƐƚƂĝ�ş�ZĞǇŬũĂǀşŬ͕�ϯϬ�
ş�'ĂƌĝĂďč�ŽŐ�ϭϲ�Ą��ŬƵƌĞǇƌŝ͘��



^Ġ�ŚŝŶƐ�ǀĞŐĂƌ�ďŽƌŝĝ�ƐĂŵĂŶ�ŚǀĞƌƐƵ�ŵĂƌŐŝƌ�ŶŽƚĞŶĚƵƌ�ĞƌƵ�Ƶŵ�ŚǀĞƌũĂ�ƷƚƐƚƂĝ�ŬĞŵƵƌ�ş�ůũſƐ�Ăĝ�ƌƷŵůĞŐĂ�Ɗƌşƌ�
ĞƌƵ�Ăĝ�ŵĞĝĂůƚĂůŝ�Ƶŵ�ŚǀĞƌũĂ�ƷƚƐƚƂĝ�ş�ZĞǇŬũĂǀşŬ͕�ƚǀĞŝƌ�Ą��ŬƵƌĞǇƌŝ�ŽŐ�Ĩŝŵŵ�ş�<ſƉĂǀŽŐŝ͘�ZĠƚƚ�Ğƌ�Ăĝ�ŐĞƚĂ�ƊĞƐƐ�
Ăĝ�<ſƉĂǀŽŐƐďčƌ�Ą�ŵũƂŐ�ŵĂƌŐĂƌ�ƐƉũĂůĚƚƂůǀƵƌ�ƐĞŵ�ĞŬŬŝ�ĞƌƵ�ŵĞĝ�ş�ƊĞƐƐĂƌŝ�ƚĂůŶŝŶŐƵ͘�

hŵ�Ϯϱй�ĂůůƌĂ�ƚĞŶŐŝŶŐĂ�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ĞƌƵ�ĞŶŶƊĄ�ǆ�^>�ƐĞŵ�ďĞŶĚŝƌ�ƚŝů�Ăĝ�ďŽƌŐŝŶ�ƐĠ�ƐŬĞŵƵƌ�Ą�ǀĞŐ�
ŬŽŵŝŶ� ş� ůũſƐůĞŝĝĂƌĂǀčĝŝŶŐƵ� ĞŶ�ŵƂƌŐ� ƂŶŶƵƌ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐ͘� XƌĄĝůĂƵƐŝƌ� ƉƵŶŬƚĂƌ� Ą� ŚǀĞƌũĂ� ƐƚĂƌĨƐƐƚƂĝ� ŚũĄ�
ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ� ĞƌƵ� Ϯ͕ϱ� ĞŶ� ŚũĄ� 'ĂƌĝĂďč� ĞƌƵ� ƊĞŝƌ� ϭϮ͕ϰ� ŽŐ� <ſƉĂǀŽŐŝ� ϲ͕ϭ͕� Ɗſ� ŵĄ� ŐĞƚĂ� ƊĞƐƐ� Ăĝ� ŚũĄ�
ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ŚĞĨƵƌ�ĨũƂůĚŝ�ƊƌĄĝůĂƵƐƌĂ�ŶĞƚƉƵŶŬƚĂ�Ŷčƌ�ƊƌĞĨĂůĚĂƐƚ�Ą�Ɛů͘�ƊƌĞŵƵƌ�ĄƌƵŵ͘�
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XƌĄĝůĂƵƐŝƌ�ƉƵŶŬƚĂƌ�Ą�ŚǀĞƌũĂ�ƐƚĂƌĨƐƐƚƂĝ



&čƐƚ� ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂŶŶĂ� ǀŝŶŶĂ� ĞĨƚŝƌ� ƐĂŵƊǇŬŬƚƌŝ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝƐƚĞĨŶƵ͘� ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ� Ğƌ� ĞŝŶĂ�
ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐŝĝ� ƊĂƌ� ƐĞŵ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚŝŶ� Ğƌ� ǀŽƚƚƵĝ� ƐĂŵŬǀčŵƚ� /^K� ϮϳϬϬϭ�
ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƂƌǇŐŐŝƐƐƚĂĝůŝŶƵŵ�ŽŐ�<ſƉĂǀŽŐƐďčƌ�ŚĞĨƵƌ�/^K�ϵϬϬϬ�ŐčĝĂƐƚũſƌŶƵŶĂƌǀŽƚƚƵŶ͘�

^ǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐŝŶ�ƐĞǆ�ĞƌƵ�ŵŝƐůĂŶŐƚ�ŬŽŵŝŶ�ş�ƌĂĨƌčŶŶŝ�ƐƚũſƌŶƐǉƐůƵ͘�Půů�ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐŝŶ�ĞƌƵ�ŵĞĝ�ͣ�DşŶĂƌ�ƐşĝƵƌ͞�
;ZĂĨƌčŶ�ZĞǇŬũĂǀşŬ�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐͿ�ŽŐ�ŚčŐƚ�Ğƌ�Ăĝ�ƐčŬũĂ�Ƶŵ�ǉŵƐĂ�ƊũſŶƵƐƚƵ�ƌĂĨƌčŶƚ͘�XĂĝ�Ğƌ�Ɗſ�ŵũƂŐ�
ŵŝƐŵƵŶĂŶĚŝ�ŵŝůůŝ�ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂ�ŚǀĞƌƐƵ�ŵĂƌŐĂƌ�ƵŵƐſŬŶŝƌ�ĞƌƵ�ŽƌĝŶĂƌ�ƌĂĨƌčŶĂƌ͘�,ũĄ�,ĂĨŶĂƌĨŝƌĝŝ�Ğƌ�ŚůƵƚĨĂůů�
ĞǇĝƵďůĂĝĂ�ƐĞŵ�ƚŝů�Ğƌ�Ą�ƌĂĨƌčŶƵ�ĨŽƌŵŝ�ϵϬй�ĞŶ�Ƶŵ�ϱϬй�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ͘�XĞƐƐ�ďĞƌ�Ăĝ�ŐĞƚĂ�Ăĝ�ƊĞƐƐŝ�
ĨũƂůĚŝ�ƵŵƐſŬŶĂ�ƐŶǉƌ�ĨǇƌƐƚ�ŽŐ�ĨƌĞŵƐƚ�Ăĝ�ŶŽƚĂŶĚĂŶƵŵ͕�ĂůůƵƌ�ŐĂŶŐƵƌ�Ğƌ�Ą�Ɗǀş�ŚǀŽƌƚ�ƵŵƐſŬŶĂƌĨĞƌŝůůŝŶŶ�ƐĠ�
ƌĂĨƌčŶŶ�ĂůůĂ�ůĞŝĝ͘�

Půů�ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐŝŶ�ƐĞǆ�ďŝƌƚĂ�ďſŬŚĂůĚƐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌ�Ą�ǀĞĨŶƵŵ�ĂƵŬ�ƊĞƐƐ�ƐĞŵ�ĨƵŶĚĂƌŐĞƌĝŝƌ�ďŽƌŐĂƌƐƚũſƌŶĂƌ�ŽŐ�
ďčũĂƌƐƚũſƌŶĂ� ĞƌƵ� ďŝƌƚĂƌ� Ą� ǀĞĨŶƵŵ͘�ZĞǇŬũĂǀşŬ͕�,ĂĨŶĂƌĨũƂƌĝƵƌ� ŽŐ� <ſƉĂǀŽŐƵƌ� ŚĂĨĂ� ǀĞƌŝĝ�ŵĞĝ� ƌĂĨƌčŶĂƌ�
ŚǀĞƌĨĂŬŽƐŶŝŶŐĂƌ�ƊĂƌ�ƐĞŵ�şďƷƵŵ�ŐĞĨƐƚ�ŬŽƐƚƵƌ�Ą�Ăĝ�ŚĂĨĂ�ĄŚƌŝĨ�Ą�ĨƌĂŵŬǀčŵĚŝƌ�ş�ŶčƌƵŵŚǀĞƌĨŝŶƵ͘��

^ƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ� ƚĞůƵƌ� Ăĝ� ĂƵŬĂ� ďĞƌŝ� ƐĂŵƌĄĝ� ŽŐ� ƐĂŵƐƚĂƌĨ� Ƶŵ� ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ� ŵĞĝĂů� şƐůĞŶƐŬƌĂ�
ƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐĂ�ŽŐ�ůĞŐŐƵƌ�ƚŝů�Ăĝ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ďĞŝƚŝ�ƐĠƌ�ĨǇƌŝƌ�Ɗǀş�Ăĝ�ĞĨůĂ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝƊĞŬŬŝŶŐƵ�Ą�ƊĞŝŵ�
ǀĞƚƚǀĂŶŐŝ͘�

'ĂŐŶĂƂƌǇŐŐŝƐƐƚĞĨŶĂ
^ƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ�ŵĞƚƵƌ� ƐĞŵ� ƐǀŽ� Ăĝ� ďƌǉŶ� ƊƂƌĨ� ƐĠ� Ăĝ� ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ� ƐƚĂƌĨŝ� ĞĨƚŝƌ� ŐĂŐŶĂƂƌǇŐŐŝƐƐƚĞĨŶƵ͘�
sĞƌĝŵčƚŝ� ŐĂŐŶĂ� Ğƌ� ƵŵƚĂůƐǀĞƌƚ� ŽŐ� ŐĂŐŶƐƚƵůĚƵƌ� ŚĞĨƵƌ� ĂƵŬŝƐƚ� ǀĞƌƵůĞŐĂ� ş� ĨŽƌŵŝ� ƚƂůǀƵĄƌĄƐĂ͘�
hƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝĚĞŝůĚ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐĂƌ�Ğƌ�ƂƌǇŐŐŝƐǀŽƚƚƵĝ�ƐĂŵŬǀčŵƚ� /^K�ϮϳϬϬϭ�ƐƚĂĝůŝŶƵŵ͕�ĞŶ�ŐƂŐŶ�
ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�ĞƌƵ�ǀŝƐƚƵĝ�Ą�ĨůĞŝƌŝ�ƐƚƂĝƵŵ͘�Xǀş�Ğƌ�ŵŝŬŝůǀčŐƚ�Ăĝ�ǀŝƐƚƵŶ�ŐĂŐŶĂ�ďŽƌŐĂƌŝŶŶĂƌ�ƐĠ�ŬŽƌƚůƂŐĝ�ŽŐ�Ăĝ�
ŐĂŐŶĂƂƌǇŐŐŝƐƐƚĞĨŶĂ�ǀĞƌĝŝ� ŐĞƌĝ� ş� ŬũƂůĨĂƌŝĝ͘� ^ůşŬ� ǀŝŶŶĂ�Ğƌ�ƵŵĨĂŶŐƐŵŝŬŝů�ŽŐ� ŬƌĞĨƐƚ�ŵĞŝƌŝ� ƐĠƌŚčĨŝŶŐĂƌ� ĞŶ�
ƐƚĂƌĨƐŚſƉƵƌŝŶŶ�ďǉƌ�ǇĨŝƌ͘��

sŝĝŚĞŶŐŝ
^ƚĂĝĂ�ǀĞƌŬĞĨŶĂ�ƐĞŵ�ƚŝůŐƌĞŝŶĚ�ĞƌƵ�ş�ƐƚĞĨŶƵŶŶŝ�ͣEǉƚŝŶŐ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ϮϬϭϮʹϮϬϭϲ͞�
dŝůůĂŐĂ�Ăĝ�ƐƚĞĨŶƵ�Ƶŵ�ŶǉƚŝŶŐƵ�ƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƚčŬŶŝ�ŚũĄ�ZĞǇŬũĂǀşŬƵƌďŽƌŐ�ϮϬϭϳʹϮϬϮϭ��
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Stefna um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg 2018-2022 

 
1. UMFANG OG STARFSEMI  

Stefna um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg nær til allra sviða borgarinnar og 
borgarstjórnar. Henni er ætlað draga fram áherslur borgarinnar í upplýsingatæknimálum til næstu 
fjögurra ára. Með upplýsingatækni er átt við hagnýtingu upplýsinga og annars efnis úr ýmsum 
miðlum, einkum á rafrænu formi. Kjarni stefnunnar er að nýta skuli upplýsingatækni á markvissan 
hátt til að styrkja áherslur borgarinnar á öllum sviðum. Stefnunni er þannig ætlað að styðja við 
aðrar stefnur, s.s. þjónustustefnu og upplýsingastefnu, sem og markmið borgarstjórnar, einstakra 
fagsviða og skrifstofa borgarinnar. Upplýsingatækni er einn helsti drifkraftur í nýsköpun og 
endurmótun á starfsemi Reykjavíkurborgar. Hún er grundvöllur til að auka gæði og þjónustu sem 
borgin býður upp á og koma á betri samskiptum við íbúa. Með stefnubundinni nýtingu á 
upplýsingatækni næst betri heildarsýn yfir gögn borgarinnar sem leiðir til betri ákvarðanatöku, og 
eykur skilvirkni, hagkvæmni og gagnsæi stjórnsýslunnar. Fjölbreytt og framsækin notkun á 
upplýsingatækni getur auk þess stuðlað að umhverfisvernd og grænni hugsun.  

Upplýsingatækni er síbreytileg og snertir öll svið borgarinnar. Svo unnt sé að ná fram markmiðum 
stefnunnar þurfa tæknilegir innviðir að vera til staðar en mikilvægt er að hafa í huga að stefnan 
sjálf er ekki tæknistefna. Listi yfir þau verkefni sem hægt væri að ráðast í er ótæmandi og tækifæri 
til umbóta með aðkomu upplýsingatækni eru ófá. Því er forgangsröðun mikilvæg og með þessari 
stefnu eru lagðar línur til næstu fjögurra ára sem verða svo útfærðar í sérstakri 
framkvæmdaáætlun ár hvert. Framkvæmdaáætlunin verður fjármögnuð í gegnum 
fjárfestingaráætlunina „Ný upplýsingakerfi“ sem upplýsingatæknideild (UTD) heldur utan um.  
 

2. STÖÐUMAT OG HELSTU ÁSKORANIR  

Reykjavíkurborg hefur undanfarinn áratug breytt skipulagi á upplýsingatæknimálum með því að 
gera stjórn þeirra miðlægari undir stjórn upplýsingatæknideildar. Markvisst hefur verið unnið að 
því að ná heildarsýn yfir öll kerfi og samninga á sviði upplýsingatækni sem eru í gildi hjá 
Reykjavíkurborg. Upplýsingatæknideild hefur í auknu mæli komið að gerð samninga á sviði 
upplýsingatækni hjá borginni og stefnt er að því að allir samningar á þessu sviði verði á höndum 
UTD en áður voru þeir á höndum sviðanna sjálfra. Undanfarin ár hefur upplýsingatæknideild haft 
umsjón með fjárfestingaráætluninni „Ný upplýsingakerfi“. Áætlunin felur í sér fjárfestingu í 
innleiðingu á nýrri tækni, nýjum hugbúnaðarkerfum og nýþróun í tengslum við kerfi sem þegar 
eru í rekstri og geta öll svið borgarinnar sótt um að tiltekin verkefni á sviði upplýsingatækni séu 
fjármögnuð af þessum lið.  

Á síðustu árum hefur verið unnið að því að mæta uppsafnaðri endurnýjunarþörf í upplýsingatækni 
sem hlóðst upp eftir fjármálahrunið 2008. Segja má að nú sé búið að mæta þessari þörf, a.m.k. 
hvað endurnýjun á búnaði varðar en ljóst er að þróun starfs- og kennsluhátta í skóla- og 
frístundastarfi (m.a. með tilkomu rafrænna prófa og nýrra áherslna í námsskrám) kallar á 
búnaðaraukningu. Þá liggur jafnframt fyrir að mörg þeirra kerfa sem í notkun eru hjá borginni 
uppfylla ekki ásættanlegar kröfur sem nú eru gerðar til slíkra kerfa auk þess sem ný lög um 
persónuvernd kalla á breytt verklag. Því sætir lagi að móta nýja framtíðarsýn um nýtingu á 
upplýsingatækni til næstu ára.  



     

Upplýsingatækni er fjárfrekur málaflokkur sem skilar jafnan arði þótt hann sé ekki alltaf augljós 
eða mælanlegur. Rétt nýting á upplýsingatækni er grunnforsenda þess að unnt sé að draga úr 
sóun og auka skilvirkni á öllum sviðum. Líftími upplýsingakerfa er mislangur því örar 
tæknibreytingar og nýsköpun kalla á breytt verklag. Fjárfesting í betri og breyttri tækni sem er vel 
innleidd skilar sér margfalt til baka í auknum afköstum, betri þjónustu, meiri skilvirkni, auknu 
öryggi og þar með meiri áreiðanleika. Með framþróun í upplýsingatækni gefast tækifæri til frekari 
samreksturs og bættrar nýtingu þeirra fjármuna sem varið er í rekstur upplýsingatæknikerfa. Það 
er því mikilvægt að upplýsa starfsfólk, stjórnendur og stjórnmálamenn um upplýsingatækni 
þannig að borgin nýti sér hana sem best. Einnig þarf að auka samvinnu þvert á svið og skrifstofur 
til að ná fram enn betri gæðum í rekstri og þjónustu. Helstu áskoranir sem Reykjavíkurborg sendur 
frami fyrir til að þessi stefna nái fram að ganga eru að ekki verði teknar ákvarðanir sem vinna gegn 
markmiðum hennar, dregið verði úr fjárveitingum til málaflokksins og að innleiðing stefnunnar 
verði ábótavant. Því er mikilvægt að reglulega verði gert stöðumat á málaflokknum og gripið verði 
til aðgerða ef þurfa þykir. Auk þess er nauðsynlegt að stefnan verði vel kynnt og að henni verði 
haldi á lofti út gildistíma hennar. Þá er æskilegt að gert verði arðsemismat á stærri verkefni þar 
sem það á við.  

 

3. FRAMTÍÐARSÝN OG MEGINMARKMIÐ 

Reykjavíkurborg horfir til þess að á næstu árum verði upplýsingatækni markvisst beitt til að draga 
úr sóun og auka skilvirkni í rekstri, bæta þjónustu, og stuðla að auknu gagnsæi gagnvart 
borgarbúum. 

Meginmarkmið í stefnu um nýtingu upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg er að upplýsingatækni 
verði nýtt á skynsaman og upplýstan hátt þannig að hún stuðli að því að borgin nái markmiðum 
sínum á öllum sviðum. Til að það náist þarf að fylgjast grannt með tækniþróun en gæta þess 
jafnframt að nýjungar séu innleiddar að vandlega ígrunduðu máli. Horfa þarf til heildarinnar og 
þeirra innviða og lausna sem til staðar eru. Mikilvægt er að finna og nýta upplýsingatæknilausnir 
sem draga úr sóun og auka skilvirkni í rekstri borgarinnar. Þar er einkum horft til þess að auka 
þjónustu við borgara með nútímalegum hætti, stuðla að umhverfisvænni lausnum, öflugri 
stuðning við starfsemi borgarinnar og auknu gagnsæi og opnari gögnum.  

 
 

4. UNDIRMARKMIÐ 

Undirmarkmið stefnunnar eru fjögur að tölu og styðja þau við þá framtíðarsýn og meginmarkmið 
sem tilgreind eru hér að ofan. 

 

1. Hafa grunnvirkni í lagi 

Vinna skal markvisst að því að tæknilegir innviðir borgarinnar séu það öflugir að öll svið og 
skrifstofur borgarinnar geti nýtt upplýsingatækni til að ná fram markmiðum sínum. Í því felst m.a. 
að tæknileg þjónusta við sviðin og skrifstofurnar sé endurskoðuð reglulega og kynnt með skýrum 
hætti. Enn fremur þarf að ábyrgjast að þekking sé til staðar til að nýta þann upplýsingatæknikost 
sem til staðar er hverju sinni.  



     

Nauðsynlegt er að tengingar séu öflugar og öruggar og að viðunandi hugbúnaður sé til að skrá 
gögn, greina gögn og tengja gögn á milli kerfa. Þegar nýr hugbúnaður er tekinn í notkun skal gæta 
þess að hann byggi á opnum stöðlum og tækniforskriftum með það að markmiði að draga úr 
kostnaði við þróun og auka samvirkni. Í samræmi við aðrar stefnur borgarinnar og áherslur 
Evrópusambandsins er lögð áhersla á endurnýtanlegar, opnar og frjálsar lausnir, hvar sem því 
verður viðkomið og talið er hagkvæmt. Forgangsröðun hugbúnaðar skal styðja við grunnþarfir 
rekstrar, þannig að reglubundin þjónusta og skylduverkefni gangi framar öðrum 
hugbúnaðarverkefnum við þróun upplýsingakerfa.  

 

2. Aukin skilvirkni  

Nýta skal upplýsingatækni til að bæta stjórnun, draga úr sóun og auka skilvirkni í rekstri 
borgarinnar. Með nýjum lausnum liggja tækifæri til að auka sveigjanleika í rekstri. Sameiginleg 
innkaup á sviði upplýsingatækni hafa skilað miklum sparnaði og því er lögð áhersla á að efla 
stuðning við sameiginleg innkaup.  

Góð stjórnun og ákvarðanataka byggir á gögnum og því er nauðsynlegt að fyrir hendi séu öflug 
greiningartól svo unnt sé að draga fram lykiltölur og mælikvarða á einfaldan hátt. Jafnframt skal 
nýta upplýsingatækni til að styðja við samræmda skráningu gagna og koma þarf upp aðgengilegu 
yfirliti yfir gögn borgarinnar og tryggja að starfsfólk hafi aðgang að þeim gögnum sem það þarf í 
starfi. Enn fremur skal efla aðgang að opnum gögnum, en með því er ekki aðeins átt við að veittur 
sé almennur aðgangur að gögnum heldur að hver sem er geti notað, umbreytt og deilt gögnum 
með hvaða hætti sem er. Aðgengi almennings að opnum gögnum og opnir samráðsferlar veita 
aukinheldur tækifæri til að auka skilvirkni hjá Reykjavíkurborg.  

 

3. Bætt þjónusta 

Nýta skal upplýsingatækni til að veita fyrirmyndarþjónustu og gera Reykjavíkurborg kleift að vera 
í fararbroddi sem þjónustuveitandi meðal opinberra aðila. Rafræn þjónusta skal vera fyrsti kostur 
og því verður unnið markmisst að rafvæðingu ferla og umsókna ásamt því að tengja saman 
gagnagrunna borgarinnar, þannig að borgarbúar geti afgreitt sín mál á einum stað. Samtengja skal 
upplýsingar þannig að gögn ferðist á milli staða en ekki fólk, að því marki sem lög leyfa. Algild 
hönnun verði höfð að leiðarljósi þannig að þjónustan nýtist öllum.  

 

4. Framsækin notkun 

Reykjavíkurborg ætlar að stuðla að ábyrgri, fjölbreyttri og framsækinni notkun á upplýsingatækni. 
Nota skal upplýsingatækni í auknu mæli til nýsköpunar og stuðla að umhverfisvænni lausnum á 
öllum sviðum borgarinnar. Mikilvægt er að byggja upp þekkingu á möguleikum og notkun 
upplýsingatækni svo hún geti nýst á sem besta hátt m.a. til að bæta upplýsingagjöf, þjónustu og 
menntun.  

Efla skal upplýsinga- og tæknilæsi og nýta tölvuleiki, forritun og önnur fjölbreytt verkfæri 
upplýsingatækninnar í auknu mæli þar sem það á við. Miðlun menningar og þróun upplifana 
verður drifin áfram með notkun upplýsingatækni þar sem notendadrifin hönnun er höfð til 
hliðsjónar.  



     

5. MÆLIKVARÐAR Á UNDIRMARKMIÐ 

Í töflunni hér að neðan eru að finna mælikvarða fyrir hvert undirmarkmið stefnunnar sem mæla 
framgang markmiðsins með hlutlægum hætti. Gera skal stöðumat á stefnunni út frá þessum 
mælikvörðum. 

 
Nr. Markmið Mælikvarðar Staða 2017 Viðmið 2020 Viðmið 2022 

1 
Hafa 
grunnvirkni í 
lagi 

Nettengingar á 
starfsstöðum 
borgarinnar 

Um 25% allra tenginga er 
xDSL. 

Hlutfallið sé undir 2%. Hlutfallið sé undir 1%. 

Fjöldi rekstrartilfella 22 Þeim hafi fækkað um 25%. Þeim hafi fækkað um 50%. 

Fjöldi öryggistilfella  21 Þeim hafi fækkað um 25%. Þeim hafi fækkað um 50%. 

2 Aukin skilvirkni 

Aðgengilegt yfirlit 
yfir gögn og kerfi 
borgarinnar 

Ekkert heildaryfirlit er til 
yfir gögn og kerfi 
borgarinnar. 

Búið verði að kortleggja öll 
gögn og kerfi borgarinnar 
og innleiða að fullu 
greiningartól til að draga 
fram lykiltölur.  

Búið verði að kortleggja 
allar tengingar á milli kerfa 
hjá borginni. 

Skráningar og 
vistunarstaðir gagna 

Gögn eru gjarnan 
margskráð og margvistuð. 
Skortur er á samræmdum 
vinnubrögðum við 
skráningar og rekjanleika 
er ábótavant. 

Búið verði að kortleggja 
vistunarstaði gagna. 

Búið verði að fækka 
vistunarstöðum um 50% 
og samræmd vinnubrögð 
innleidd. 

Aðgengi að opnum 
gögnum 

Reykjavíkurborg er með tíu 
gagnapakka inni á 
vefsvæðinu opingogn.is 

Þeim hafi fjölgað um 50%. 

Öll gögn verði birt sem 
opin gögn, nema ríkar 
ástæður s.s. lög um 
persónuvernd hamli slíkt. 

3 Bætt 
þjónusta 

Fjöldi umsókna á 
rafrænu formi 

Um 50% allra umsókna hjá 
borginni eru til á rafrænu 
formi. 

Hlutfallið verði 80%. 
Allar tegundir umsókna 
verði orðnar rafrænar að 
fullu. 

Aukin 
sjálfsafgreiðsla 

Nær engin sjálfsafgreiðsla 
er til staðar hjá 
Reykjavíkurborg. Skortur 
er á samtengingu gagna og 
kerfa. 

Búið verði að ná heildarsýn 
yfir þjónustuferla sem geta 
orðið rafrænir. Innleiðing 
hafin á sjálfafgreiðslukerfi. 

Sjálfafgreiðsla verði fyrsti 
valkostur íbúa.  

4 
Framsæknin 
notkun 

Fjöldi rafrænna 
undirskrifta 

Rafrænar undirskriftir hafa 
ekki verið innleiddar hjá 
Reykjavíkurborg. 

10% allra skjala sem verða 
til hjá borginni verði 
undirritaðar rafrænt. 
Ferðaheimildir verða 
eingöngu undirritaðar 
rafrænt. 

50% allra skjala sem verða 
til hjá borginni verði 
undirritaðar rafrænt. Allar 
fundargerðir verði 
undirritaðar rafrænt þegar 
undirritunar er þörf. 

Fræðslufundir um 
upplýsingatækni 

Upplýsingatæknideild er 
ekki með reglubundnar 
kynningar um nýtingu 
upplýsingatækni hjá 
sviðum og skrifstofum 
borgarinnar. 

Formlegur 
samstarfsvettvangur UTD 
og einstakra sviða og 
deilda á sviði 
upplýsingatækni verður 
stofnaður. UTD hafi haldið 
a.m.k. eina kynningu á 
hverju sviði/deild. 

Fræðsluáætlun um nýtingu 
upplýsingatækni verði 
unnin ár hvert í samvinnu 
við mannauðsskrifstofu. 
Auk þess verði fræðsla um 
stafræna borgaravitund, 
persónuvernd og fleira 
sem hefur snertingu við 
upplýsingatækni. 



     

6. FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 

Sérstakur verkefnalisti (framkvæmdaáætlun) verður unninn ár hvert til að fylgja þessari stefnu 
eftir. Öll verkefnin á áætluninni þurfa að falla að meginmarkmiði stefnunnar og stuðla að 
framgangi a.m.k. eins þeirra fjögurra undirmarkmiða í stefnunni sem hér liggur til grundvallar. 
Fjármögnun áætlunarinnar byggir á fjárfestingaráætluninni „Ný upplýsingakerfi“ sem 
upplýsingatæknideild heldur utan um. Öll svið og skrifstofur borgarinnar geta sótt um að einstök 
verkefni eða hluti verkefna á sviði upplýsingatækni verði fjármögnuð úr þessari áætlun. 
 



Staða verkefna í ársbyrjun 2017 sem tilgreind eru stefnunni Nýting 
upplýsingatækni 2012-2016  
 

Inngangur og samantekt 
Haustið 2011 var skipaður starfshópur til að leggja grunn að stefnu á sviði notunar upplýsingatækni í rekstri og 

þjónustu Reykjavíkurborgar. Hópinn skipuðu bæði fulltrúar borgarráðs og starfsmenn nokkurra sviða 

Reykjavíkurborgar. Öll svið og flestallar skrifstofur í borgarskipulaginu tóku þátt í stefnumótuninni og skrifuðu 

sérstaka stefnu fyrir hvern og einn. Jafnframt voru dregnar fram grunnforsendur sem taka á almennum 

upplýsingatæknitengdum atriðum. Afrakstur starfshópsins var stefnan Nýting upplýsingatækni 2012-2016. 

Í þessari samantekt er stöðumat á þeim verkefnum sem skilgreind eru í stefnunni. Rætt var við fulltrúa 

einstakra sviða til að fá upplýsingar um framgang verkefnanna. Uppröðun og kaflaheiti á verkefnunum er sú 

sama og er í stefnunni.  

Útfrá þeim upplýsingum sem fengnar voru um stöðu einstakra verkefna voru þau metin á kvaðarnum 0 til 3. 

Frekari lýsingu á kvarðanum má sjá hér að neðan. Ef hluta verkefnisins er lokið má sjá skýringu í 

athugasemdum. 

 

 

 

 

 

Alls eru 201 verkefni tilgreind í stefnunni. 101 verkefnum er lokið, 26 eru í vinnslu, hætt hefur verið við 13 

verkefni vegna áherslubreytinga eða tækniþróunar og samtals eru 61 verkefni sem ekki eru farin af stað.  

 Fjöldi 

Verkefni ekki farið af stað 61 (30%) 

Hætt var við verkefni 13 (6%) 

Í vinnslu 26 (13%) 

Lokið 101 (51%) 

Samtals 201  

 

Margt gott hefur áunnist á líftíma stefnunnar og vel hefur tekist að koma mörgum verkefnum í framkvæmd. 

Það sem er einna helst ábótavant við stefnuna er að felst verkefnin eru ekki tímasett og enginn sérstakur 

ábyrgðaraðili er hafður á þeim. Ein megintillagan í stefnunni var að hana skyldi endurskoða og rýna á tímabilinu 

með tilliti til breytinga á tækni og áherslna borgarinnar. Það var aldrei gert. Þá er vert að hafa í huga að ekkert 

fjármagn fylgdi stefnunni.  

Flestir þeir sem rætt var við vegna þessarar samantektar höfðu ekki unnið markvisst með stefnuna að 

leiðarljósi, nær allir höfðu þó „heyrt af henni“ eða „séð hana einhvern tímann“. Engu að síður hefur tekist að 

hrinda fjölmörgum verkefnum í framkvæmd og þessi upptalning er alls ekki tæmandi listi yfir þau verkefni sem 

unnin hafa verið á sviði upplýsingatækni frá árinu 2012 hjá Reykjavíkurborg.  

 

  

Staða Skýring 

0 Verkefni ekki farið af stað 

1 Hætt var við verkefni 

2 Í vinnslu 

3 Lokið 



Grunnforsendur 
Í kafla 5 í stefnunni eru tilgreindar 13 grunnforsendur sem taka á almennum upplýsingatæknitengdum atriðum. 

Undir hverri grunnforsendu eru tilgreind markmið og verkefni sem hér verða rakin: 

5.1 Stefnumiðuð upplýsingatækni: Reykavíkurborg skal hafa virka stefnu í nýtingu upplýsingatækni sem er rýnd 

annað hvert ár og með samræmda framkvæmd. Verkefni sem ráðist er í skulu vera vel skilgreind í samvinnu 

sviða og UTM. Auka þarf kynningar á nýrri tækni hjá sviðum og skrifstofum. 

 

 

Athugasemd: Gjaldskrá UTD er ekki tæmandi. 

 

5.2 Högun upplýsingatæknikerfa: Vegna fjölbreyttra þarfa eru hundruð kerfa í notkun hjá borginni. Því er 

mikilvægt að vel sé haldið utan um kerfin og samtenginga þeirra á milli, bæði hvað varðar gagnaflutning og 

samþættingu með mögulegu CRM kerfi fyrir starfsmenn borgarinnar. 

 

 

Athugasemd: Ekki er hægt að hefja síðasta verkefnið fyrr en því fyrsta er lokið. 

 

0 1 2 3

Stefnumótun um nýtingu upplýsingatækni skal unnin
annað hvert ár

Setja upp varanlegan stýrihóp sem forgangsraðar,
fylgir eftir og styður innleiðingar á stærri ákvörðunum í

upplýsingatæknimálum

Vel skilgreindir samstarfshópar og ferlar í samskiptum
við starfseiningar

Haldnar verði reglulegar kynningar fyrir svið,
skrifstofur og stjórnmálamenn um nýja tækni og

tækifæri borgarinnar

Ein gjaldskrá verði fyrir upplýsingatækniþjónustu

Verkefnum lokið eða í vinnslu 1/5

0 1 2 3

Teikna upp núverandi og æskilega framtíðarhögun
upplýsingatæknikerfa

Fara yfir þarfir og gera tillögu um innleiðingu á kerfi til
að tengja saman kerfi og hafa umsjón með rekjanleika.

Fara yfir þarfir til samskiptastjórnunarkerfis CRM og
gera tillögu um slíkt í framtíðarhögun kerfa

borgarinnar.

Uppfæra stöðugt kerfishögunarhugmynd þannig að
hún lýsi á hverjum tíma þeirri mynd sem er í gangi.

Verkefnum lokið eða í vinnslu 2/4



5.3 Samvirkni (Interoperability): Aukið magn tölvusamskipta kallar á stöðlun. Kerfi Reykjavíkurborgar skulu 

taka fullt mið af samþykktum stöðlum sem settir eru fram undir Landsumgjörð um samvirkni, sem nú er verið 

að koma á á Íslandi. 

 

 

Athugasemd: Ríkið er eigandi Landsumgjarðar um samvirkni og hefur lítið gert í að koma verkefninu á koppinn, 

þar af leiðandi hafa þessi verkefni ekki farið af stað. 

 

5.4 Val hugbúnaðarlausna: Reykjavíkurborg leitar á markvissan hátt að hugbúnaðarlausnum sem henta og falla 

að stefnu borgarinnar varðandi hugbúnað. Reykjavíkurborg skoðar markvisst notkun á opnum og frjálsum 

hugbúnaði án þess að útiloka séreignarlausnir. 

 

 

 

  

0 1 2 3

Kynna fyrir starfsmönnum UTM innihald
Landsumgjarðar.

Aðlaga gæðahandbók UTM að Landsumgjörðinni.

Koma þörfum Reykjavíkurborgar til skila þegar rætt
er um breytta eða nýja staðla sem falla undir

Landsumgjörðina.

Verkefnum lokið eða í vinnslu 0/3

0 1 2 3

Meta núverandi hugbúnaðarlausnir m.t.t. frjáls og
opins hugbúnaðar í samræmi við verkefni í

aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar

Gera aðgengilegan skýran og lýsandi lista fyrir
notendur borgarinnar yfir þá hugbúnaðarvalkosti

sem í boði eru.

Setja upp sérstakt útstöðvarumhverfi með opnum
lausnum með áherslu á Linux og opinn

skrifstofuvöndul. Að slíkt umhverfi falli sem best að
rekstrarumhverfi borgarinnar með hagkvæmni og

þjónustu í huga

Setja upp umhverfi sem styður við iOS 5 og OS X til
að koma til móts við þarfir notenda innan

borgarinnar til notkunar á spjaldtölvum og MAC
vélum

Verkefnum lokið eða í vinnslu 1/4



5.5 Upplýsingatækni og persónuvernd: Reykjavíkurborg tryggir öryggi gagna og persónuupplýsingar í hennar 

vörslu. Vinnubrögð og verkferlar skulu vera skýrir og starfsmönnum og borgurum sýnilegir. 

 

 

Athugasemd: Áhættumat hefur farið fram hjá sumum sviðum borarinnar, td. UTD. Það eru til formlegir 

verkferlar hjá UTD, en þeir eru ekki vottaðir. 

 

5.6 Græn upplýsingatækni: Reykjavíkurborg er leiðandi í umhverfisvænni upplýsingatækni. Fjöldi verkefna eru í 

gangi sem snúa að minni orkunotkun, minni pappírsnotkun, minni spilliefnanotkun og minni notkun bifreiða 

með eflingu rafrænnar þjónustu og rafrænna viðskipta. 

 

 

0 1 2 3

Stofnaður verði hópur sem vinnur að því að bæta
öryggi upplýsinga og persónuvernd hjá

Reykjavíkurborg

Bæta þarf stöðugt verklagsreglur og stefnur
borgarinnar, t.d. taka á nafngreiningu barna á

vefjum borgarinnar

Viðkvæmustu gögn/kerfi borgarinnar fari í formlegt
áhættumat m.t.t. upplýsingaöryggis og

persónuverndar

Útbúnir verði upplýsingaöryggisgátlistar,
fræðsluefni og námskeið fyrir stjórnendur,

starfsmenn borgarinnar og íbúa

Tryggja þarf að ný kerfi og tækni verði
áhættumetin samvæmt vottuðum verkferlum UTM
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Að uppfæra skjal um Rafmagnstæki í Grænum 
skrefum – sumt þarf að endurskoða

Að upplýsa starfsmenn Reykjavíkurborgar um til
hvers er ætlast í tengslum við græna

upplýsingatækni

Að skoða víðtækari innleiðingu á Eco stillingum í
tölvum og prenturum

Að skoða vistvæn innkaup á tónerum

Að tryggja það að það sé samræmi í skilaboðum
borgarinnar til starfsmanna sinna (t.d. að það orki
ekki tvímælis að slökkva á tölvum í lok vinnudags)

Að styrkja fjarfundakerfi borgarinnar þannig að
fækka megi ferðum starfsmanna og annarra

Að skoða notkun sýndarnotendavélatækni (Virtual
desktop) m.t.t. umhverfis og hagkvæmni

Að skoða atvinnustefnu borgarinnar, 5 ára áætlun,
Eurocities, Ráðherrayfirlýsingu o.fl. í tengslum við

græna upplýsingatækni
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5.7 Þekking á upplýsingatækni: Grunnforsendur þess að starfsmenn og íbúar geti nýtt sér upplýsingatækni er 

að þekking, kennsla og leiðbeiningar séu til staðar. Tryggja þarf á markvissan hátt að starfsmenn kunni vel á þau 

kerfi sem borgin nýtir í sinni þjónustu. Einnig þarf að huga að leiðbeiningum fyrir íbúa og fyrirtæki í notkun 

rafrænnar þjónustu. 

 

 

Athugasemdir: Óljóst þykir hver „eigi“ síðustu tvö verkefnin (UTD eða vefdeildin) og hvað sé ásættanlegur 

árangur í þessu. Eitthvað hefur verið gert, en þessi atriði þurfa að vera í stöðugri þróun/uppfærslu. 

 

5.8 Opinn aðgangur að gögnum: Reykjavíkurborg setji sér þá stefnu að opna aðgang að gögnum borgarinnar í 

stað þess að selja þann aðgang. Þannig aukast tækifæri fyrir einstaklinga, fyrirtæki og aðra að skapa verðmæti 

úr gögnum sem annars yrðu ekki nýtt. 
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Stofnaður viðvarandi starfshópur sem rýnir þekkingu
starfsmanna með hliðsjón af þeim verkefnum sem

þeir sinna og skipuleggur námskeið miðað við þörfina

Greining verði gerð með reglulegum
þjónustukönnunum á afgreiðslukerfum borgarinnar

og brugðist við þeim veikleikum sem fram koma

Leiðbeiningar fyrir tölvukerfi og verkferlar verði gerð
aðgengilegri fyrir fleiri starfsmenn og gerð verði fleiri

stafræn leiðbeiningamyndbönd

Leiðbeiningum fyrir íbúa um vefi borgarinnar verði
fjölgað og gerð verði stafræn leiðbeiningamyndbönd
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Setja af stað starfshóp sem skilgreinir þau gögn
sem eiga að vera aðgengileg frá hverju sviði og

stofnunum borgarinnar

Setja upp vef og gagnasvæði þar sem aðilar geta
nálgast gögn borgarinnar

Tryggja ábyrgð á þessu verkefni með sérstökum
hóp eða sem hluti af fyrri starfsemi
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5.9 Gæðakerfi borgarinnar: Borgin vinni á samræmdan hátt að gæðamálum, þegar því er náð er hægt að fækka 

kerfum og samnýta gögn og ferla, í þeim tilgangi að ná hámarks gæðum í þjónustu við borgarbúa, fyrirtæki og 

gesti. 

 

 

Athugasemd: Stefnt er að því að hægt verði að setja gæðahandbók fyrir bæði sameiginlega og sértæka ferla 

fagsviða í nýju upplýsingakerfi hjá borginni. 

 

5.10 Vöruhús gagna og samræming upplýsinga borgarinnar: Markviss úrvinnsla upplýsinga er grunnur að 

góðum ákvörðunum. Aukið gagnamagn, bættar vinnuaðferðir og verkfæri til gagnagreiningar opna tækifæri til 

að leggja traustari grunn að ákvörðunum. 

 

 

Athugasemd: Þetta á ekki lengur við. Qlik Sense leysir þessa hugmynd af hólmi. 
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Setja á hóp stýrihóp sem samræmir gæðastarf
borgarinnar

Fækka gæðakerfum borgarinnar í eitt

Bæta framsetningu gæðagagna borgarinnar svo
sem stefnuskjala, verkferla og eyðublaða

Samræma verkferla borgarinnar

Kynna stefnur, verkferla og eyðublöð markvisst
fyrir starfsmönnum

Samræma vottun borgarinnar

Samræma kaup á ráðgjöf við gæðamál borgarinnar
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Skipa langtíma stýrihóp sem vinnur að
samræmingu og uppbyggingu á vöruhúsi gagna hjá

borginni

Setja starfskrafta í að vinna skilgreiningar á
gögnum, smíði og rekstur á vöruhúsi gagna og

skýrslum
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5.11 Notendaþjónusta og útstöðvar: Starfsmenn Reykjavíkurborgar fái ávallt tölvu- og hugbúnað sem hæfir 

þeirra starfi ásamt skjótri þjónustu og aðstoð við að nýta hann. Þjónustan er samræmd og unnið er eftir 

þjónustusamningum við alla starfsstaði. 
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Halda góða skrá yfir búnað

Byggja upp Mac og Linux þekkingu

Byggja upp þekkingu á spjaldtölvuumhverfum

Velja reglulega farsíma sem UTM mun styðja við
þjónustu gagnvart sínum kerfum

Hafa góðar lýsingar í gjaldskrá um búnað sem hentar
mismunandi þörfum með tilliti til ábyrgðar og verkefna

Setja reglur um notendabúnað í skólum með tilliti til
fjölda nemenda pr. tölvu og þarfa eftir aldri

Gera ítarlega greiningu á notendum og búnaði í
grunnskólum, aldursdreifingu nemenda, skiptingu

búnaðar á milli nemenda og starfsfólks og tegund og
aldursdreifingu tölva

Setja upp fleiri samráðsvettvanga, t.d. með
grunnskólum þar sem breiðari línur eru lagðar varðandi

búnað, þjónustu og kerfi

Gera árlegar kannanir á gæðum þjónustu, búnaðar og
þekkingar
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5.12 Kerfisrekstur: Reykjavíkurborg rekur miðlægt tölvuumhverfi þar sem rekstrartruflanir eru lágmarkaðar og 

afköst eru fullnægjandi fyrir starfsemi hennar. Ný tækni er nýtt þegar hún er hagstæð. 

 

 

 

 

5.13 Þróun upplýsingatæknikerfa: Hugbúnaðarþróunarverkefnum hjá borginni er forgangsraðað markvisst í 

samráði við svið. Ráðist er í arðsöm verkefni og þau unnin faglega. Reykjavíkurborg þarf stöðugt að fylgjast með 

þróun nýrrar tækni og nýta hana svo sem snjalltæki. 
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Áframhaldi sýndarvæðing netþjóna

Endurskoðun miðlægrar diskahögunar og útboð

Endurskipulagning og endurskilgreining tæknirýma

Klára lista yfir ábyrgðamenn/varamenn og kerfi

Byggja upp þekkingu á miðlægum kerfum í rekstri

Nýta faglegri vinnubrögð í rekstri og þjónustu kerfa
Reykjavíkurborgar
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Innleiða einfalt mat á arðsemi
upplýsingatækniverkefna

Fjölga samráðshópum sviða og stofnana

Innleiða veflægt verkstjórnunartól í samráðs- og
stýrihópum

Auka menntun sérfræðinga í þróunarhóp svo sem
á þróun fyrir spjaldtölvur og snjallsíma

Auka kynningar á eigin kerfum, bæði innan
þróunarhóps og gagnvart sviðum, t.d. á

landupplýsingakerfum
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Svið og skrifstofur 
6.1 Skrifstofa Borgarstjóra: Öflun samræmdra gagna fyrir borgarstjóra og borgarritara verði skjót og ábyggileg. 
Þjónusta verði gerð skilvirkari og spari tíma borgarstjóra með stuðningi rafrænna ferla. 

 

 

 

 

6.2 Skrifstofa borgarstjórnar: Miðlun efnis af fundum borgarstjóra verði stórefld með frekari birtingu hljóð- og 

myndefnis. Starfsumhverfi borgarfulltrúa verði gert pappírslaust. Kosningar verði skilvirkari. 
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Að sameina skjalavistunarkerfi Reykjavíkur í einn
miðlægan skjalavistunargrunn

Að opna aðgang að tölulegum upplýsingum, t.d.
miðlægum könnunum, árangursmælingum og

lykiltölum sviða og stofnana. Samræma
upplýsingar milli rekstrareininga

Að þróa miðlægt verkbeiðnakerfi fyrir alla þjónustu
borgarinnar

Að þróa áfram rafræna ferla vegna samskipta
borgarstjóra við borgarbúa og samráðsaðila

Að setja á stofn miðlægan ljósmyndabanka (Photo
Station) fyrir alla starfsemi borgarinnar
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Setja upp heimasvæði fyrir kjörna fulltrúa þar sem
fundargögn þeirra eru vistuð

Endurskilgreina og endurhanna upptökur og
útsendingu gagna frá borgarstjórnarfundum.

Byrjum á þarfagreiningu

Endurskipuleggja flæði gagna til og frá
borgarráðsfundum og borgarstjórnarfundum

Endurbæta rafræn kosningakerfi með gæði og
öryggi kosninga í huga
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6.3 Framkvæmda og eignasvið: Upplýsingar um mannvirki á líftíma þeirra, verði trygg frá hönnun þar til 

mannvirkið er tekið úr rekstri. Efla þarf rafrænt aðgengi íbúa og bregðast skjótt við ábendingum þeirra. Kerfi 

borgarinnar verði betur samnýtt og tryggt að notendur fái upplýsingatæknibúnað sem hæfir þörfum þeirra. 
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Innleiða verkefnavef (Byggeweb.dk) við rekstur
mannvirkjaverkefna á vegum sviðsins

Innleiða líftímagreiningu mannvirkja

Vinna áfram að innleiðingu BMI

Þróa gagnagrunna og sjár áfram, í takt við almenna tækniþróun

Fylgja tækniþróun þannig að sjár verði aðgengilegri í t.d.
snjallsímum, spjaldtölvum og tryggja með því aðgengi að gögnum

úti í mörkinni

Gera átak í kynningu á þeim gögnum og sjám sem til eru hjá
borginni, bæði fyrir almenning og starfsfólk borgarinnar

Samræma betur útlit og virkni á hinum ýmsu vefsjám

Vinna í þríviddarkerfum

Samvinna við önnur svið og aðila utan borgarkerfisins um notkun
ábendingarvefsins

Fjölga fartölvum/spjaldtölvum þannig að starfsmenn geti frá
vettvangi skrifað og fært inn jafnóðum í ábendingagrunn hver

staðan er til að tryggja skjóta svörun við ábendingum íbúa

Þróa áfram Framkvæmdasjána og upplýsingagjöf vegna
framkvæmda þannig að auðvelt sé á hverjum tíma að svara hvað

er verið að gera í borginni

Kalla eftir að UTM skipuleggi kynningardag, einu sinni til tvisvar á
ári, og fái til sín upplýsingatæknifyrirtæki sem kynna það nýjasta.

Fræða starfsfólk um nýjungar og möguleika á sviði tölvumála
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6.4 Íþrótta og tómstundaráð (ÍTR): Upplýsingaflæði til íbúa verði eflt með bættu vefaðgengi og möguleika á 

sjálfsafgreiðsluvefjum. Nýting mannvirkja verði aukin með bættu upplýsingakerfi. 

 

 

 

  

0 1 2 3

Hefja undirbúning og kortleggja hvar hægt sé að selja
miðlægt í gegnum vef borgarinnar s.s. aðgangskort í FHG,

sundkort, skíðakort, íþróttatíma fyrir almenning í
íþróttahúsum

Vinna áætlun um staðsetningu vefmyndavéla og
skilgreina hvað þær eiga að sýna. Áætlun um

uppsetningu, kostnaðargreiningu, kynningarstarf o.fl.

Vinna áætlun um samhæft vefkerfi sem birtir
raunupplýsingar um starfsemi á hverjum tíma og stað,

kostnaðargreina og setja fram framkvæmdaáætlun. Má
tengja vefmyndavélaverkefninu

Hannað verði rafrænt vinnuumhverfi sem auðveldi
starfsfólki að setja fram póstlista á skilgreinda markhópa

Vinna að hönnun á gagnvirkum vef í samráði við
hagsmunaaðila hjá sviðum borgarinnar og félögum. Setja
þarf upp gátt sem tekur við upplýsingum frá félögum og
þjónustuveitendum hjá borginni. Íbúar geti skoðað eigin

þátttöku í starfsemi ofl.

Borgin geti séð og skilgreint nýtingu á mannvirkjum
sínum og þeirra félaga sem njóta styrkja vegna þjónustu

við börn, unglinga og almenning til að hægt sé að nýta þá
aðstöðu sem til er betur
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6.5 Menningar og ferðamálasvið (MOF): Nýmiðlun með Facebook, Twitter, QR kóðum o.fl., verði nýtt í 

upplýsingagjöf og í þjónustu við gesti Reykjavíkurborgar. Sviðið skapi sér auknar sértekjur með sölu á vefnum. 

Starfsmenn og gestir fái aðgang að uppfræðum búnaði í takt við tímann og öryggi kerfa verði tryggt. 

 

Athugasemdir: Sviðið hefur yfirlit yfir gagnagrunnana, en ekki hefur verið kortlagt, þarfagreint og fundnar leiðir 

til að tryggja gagnavernd. Vefir hátíða eru ekki varðveittir varanlega, þ.e. sömu vefir eru notaðir ár eftir ár og 

þeir uppfærðir sem þýðir að eldra efni er eytt út af þeim jafnóðum. Ekki er t.d. hægt að sjá vef menningarnætur 

eins og hann var árið 2013. Aðkoma UTD og vefteymis í upplýsingatæknimálum er ekki skýr. 
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Endurnýja tækjakost í ásættanlegum gæðum sem styður við framsækna
starfsemi í nútímaumhverfi

Gera yfirlit yfir alla gagnagrunna sviðsins. Kortleggja, þarfagreina og finna
leiðir til að tryggja gagnavernd

Tryggja regluglega afritatöku af öllum vefsvæðum sviðsins. Finna leiðir til
að varðveita varanlega tímabunda vefi sem eru uppi í skamman tíma, sbr.

vefi hátíða eins og Menningarnætur ofl

Unnin verði viðbragðsáætlun er tryggi skýrt verklag þegar upplýsingatækni
bregst þar sem skilgreint er hvaða stofnanir og verkefni séu í forgangi s.s.

þjónustu fyrir ferðamenn í borginni þar sem netsamband gegnir
lykilhlutverki í starfi Upplýsingamiðst.

Halda áfram að þróa ný verkefni og nýta betur upplýsingatækni í miðlun
t.d. með QR kóðaðar menningarmerkingar, rafrænar leiðsagnir, hlaðvarp

ofl

Koma á fót sameiginlegri safnbúð MOF á netinu

Innleiða betri tæki í vefsíðugerð og koma á samhæfingu milli ólíkra
vefsíðna sem jafnvel eru allar unnar í sama kerfinu sbr. innri og ytri vef,

vefir menningarstofnana og vefsíða sviðsins. Skilgreina og kynna hlutverk
og þjónustu vefteymis í Ráðhúsi

Skilgreina þarfi sviðsins varðandi það að miðla samtímis sömu
upplýsingum á marga staði í einu. Markmiðið er að koma í veg fyrir
tímafrekan tvíverknað við miðlun upplýsinga sem þurfa að birtast á

mismunandi miðlum, t.d. vef stofnunar og samfélagsmiðlum

Innleiða Fotostation á stofnunum Reykjavíkurborgar og nýta sérþekkingu
Ljósmyndasafns Reykjavíkur

Koma á starfshópi MOF um nýmiðlun sem starfi með verkefnisstjóra að
innleiðingu nýrra lausna og betra verklags á sviðinu

Fræðslu og símenntun í upplýsingatæknimálum sé betur sinnt og aðkoma
UTM og vefteymis sé skýr
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6.6 Skipulags- og byggingarsvið: Íbúum og fyrirtækjum verði gert mögulegt að sækja alla þjónustu og skila inn 

öllum gögnum í gegnum vefinn á lipran máta. Endurskoða þarf kerfi sviðsins og endurskipuleggja vefinn. 

 

 

 

  

0 1 2 3

Þarfagreina og gera heildarhönnun á
framtíðarverkefnum Skipulags og byggingarsviðs

og tengingum við kerfi annarra sviða

Rafrænar teikningar á vef

Rafrænar umsóknir og gagnaskil

Samtvinna Framkvæmdasjá, skipulagssjá og
borgarvefsjá

Endurskoða kerfi fyrir skjala og málavinnslu
sviðsins (Erindreka)

Endurhugsa vefinn
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6.7.1 SFS Grunnskólar: Starfsmenn grunnskóla verði í fararbroddi og sýni frumkvæði í að nýta upplýsingatækni í 

fræðslu grunnskólanemenda. Stuðla skal að gerð kennsluefnis og kennsluhugbúnaðar á íslensku. Pappírsnotkun 

verði lágmörkuð með aukinni rafrænni útgáfu. 

 

 

Athugasemd: Skóla- og frístundasvið hefur ekki tryggt sérstaka fjárveitingu í varasjóð til að geta brugðist við þar 

sem brýn þörf er á endurnýjun í upplýsingatæknibúnaði, sbr. verkefni 3.  
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Grunnskólaskrifstofa SFS stofnar samstarfsvettvang notenda til að skoða nýjan
upplýsingatæknibúnað og koma honum á framfæri

Skóla- og frístundasvið skipuleggur röð lifandi námskeiða á Netinu þar sem
starfsmönnum grunnskóla gefst kostur á að þjálfa sig í nýtingu UT á

mismunandi getustigum

Skóla- og frístundasvið kannar árlega hverjar þarfir notenda eru fyrir
upplýsingatæknibúnað, hugbúnað og vélbúnað og bætir úr þar sem þörfin er

sem brýnust. Sviðið tryggir sérstaklega fjárveitingu í varasjóð til að geta
brugðist fljótt og vel við

Grunnskólaskrifstofa kemur á sambandi við þá kennara í grunnskólum
Reykjavíkur sem eru frumkvöðlar í nýtingu UT og stofnar þekkingargrunn er

lýsi þeim verkefnum sem í gangi eru úti í skólunum

UTM tilnefni einn eða fleiri kennara í hverjum leikskóla og grunnskóla til að
hafa aukinn aðgang að búnaði, sem gerir þeim m.a. kleift að sinna

afmökruðum aðlögunarstillingum, t.d. skjáupplausn eða hraði á músarbendli

Skóla- og frístundasvið tekur þátt í samstafi við Menntavísindasvið HÍ,
Námsgagnastofnun, námsefnishöfunda og bókaútgefendur um sameiningu og
dreifingu á rafrænu kennsluefni. Það samstarf sem er í gangi vegna verkefnis í

Norðlingaskóla verði framlengt

Á grunnskólaskrifstofu starfi upplýsingatækniráðgjafi sem reynslu hefur af
kennslu í grunnskóla. Sá starfsmaður hafi það hlutverk að veita ráðgjöf og
leiðbeina við nýtingu UT í skólastarfi, halda utan um þekkingargrunn um

mismunandi verkefni í skólum ofl

SFS tekur græn skref í nýtingu UT með því að beina tilmælum til
skólastjórnenda og kennara að þeir auki notkun á rafrænni útgáfu hvers kyns
ítarefnis og verkefna sem dreift er til nemenda. Glósulistar, til dæmis, verði

gerðir aðgengilegir á netinu
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6.7.2 SFS Leikskólar: Notkun grunnkerfa, samtvinnun og virkni verði tryggð og góð samskipti við foreldra. 

Fræðsla barna með nýtingu upplýsingatækni verði markviss. Reglur um meðferð upplýsinga ásamt myndefnis af 

börnum verði skýr og gerð sýnilegri. 

 

 

 

 

6.7.3 SFS Frístund: Rýna þarf grunnkerfi sem nýtt eru við umsjón í Frístundamiðstöðvum. Endurskoða þarf 

einnig tölvubúnaði og fræða starfsfólk um nýtingu hans.  

 

 

 

  

0 1 2 3

Starfshópur skilgreini námsefni í upplýsingatækni
og kennsluaðferðir fyrir leikskólabörn

Starfshópur setji niður reglur um hvaða
upplýsingar (myndir/myndbönd) úr leikskólastarfi

eru aðgengilegar börnum og íbúum

Þarfagreining fyrir búnað í leikskólum, tölvum,
spjaldtölvum, prenturum, skönnum, símum,

smarttöflum, myndvörpum ofl

Þekkingarhópur og sífelld fræðsla fyrir starfsmenn
leikskóla

Rýna innleiðingu kerfa (Vinnustund, Vala o.s.frv.),
samræma upplýsingar og hraða innleiðingum
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0 1 2 3

Starfshópur skilgreini UT í starfseminni

Starfshópur skilgreini UT til að þjónusta börn og
forráðamenn. Rýnihópur með börnum og

forráðamönnum

Þarfagreining fyrir búnað og forritun á starfsstöðum,
tölvum, prenturum, skönnum, símum, myndvörpum

o.fl

Þekkingarhópur og sífelld fræðsla fyrir starfsmenn

Rýna innleiðingu kerfa (Vinnustund, Vala o.s.frv.),
samræma upplýsingar og hraða innleiðingum
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6.8 Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar: Koma skal á grænu bókhaldi. Rafræn samskipti við íbúa 

efld og öll mál staðsett á einum stað í kerfum borgarinnar. Bætt aðgengi starfsmanna að 

mannauðsupplýsingum sínum. Bætt upplýsingamiðlun til íbúa um framkvæmdir og umhverfisþætti. Koma á 

opinberu netfangi til að minnka pappírsnotkun. 

 

 

 

  

0 1 2 3

Skráningarkerfi sorphirðu – þarfagreining sorphirðu og 
kostnaðargreining á nýju skráningarkerfi fyrir tunnur, 

sorphirðugjöld og hirðu í borginni

3G kerfi í sorpbíla borgarinnar

Umferðarljósatölvua- koma henni í umhverfi sem hæfir

Loftgæðaspálíkan, sjá hvaða áhrif t.d. umferðarmannvirki hafa á
loftgæði. Brennisteinsmengun? Annars konar mengun, byggja á

þekkingu úr fyrri verkefnum

Skilgreina nýja málaskrá

Til að bæta þjónustu og auka skilvirkni í vinnu verði
heilbrigðisfulltrúar lófatölvuvæddir

Kynningar – nýjar leiðir – netið – snjallsíma – upplýsingar –
veðravarnir – sms – fésbók o.fl

Miðlæg stýring og aðstoð við vinnustaði vegna Grænna skrefa
t.d. stillingar á prenturum (prentað báðum megin, eco-font) og

miðlæg skilaboð t.d. sleppa að prenta út póst, hvetja til
umhverfisvæns ferðamáta á fundi í fundarboðum o.s.frv

Launaseðlar í heimabanka
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6.9 Velferðarsvið: Sjálfsafgreiðsla íbúa aukist og að öryggi upplýsinga- og kerfa sé tryggt. Samþætting kerfa og 

þróun þeirra tryggð. Starfsmenn hafi góða þekkingu á kerfum.  

 

 

 

  

0 1 2 3

Skilgreindir verði þættir sem eiga að vera í rafrænu
þjónustuferli og í sjálfsafgreiðslukerfi á neti.

Skilgreindir verði þættir sem þurfa að virka á milli stofnana
og kerfa, innan og utan borgar

Grunnar sviðsins verði tengdir saman

Bættar verði upplýsingar innan borgar um starfsmenn og
verksvið þeirra og unnið að öflugra leitarkerfi fyrir innri vef

Skilgreindar verði nauðsynlegar stjórnendaupplýsingar og
tölfræði sem aðgengi þarf að vera að úr grunnum og
framkvæmdar viðeigandi aðgerðir til að fá fram þær

upplýsingar á einfaldan og aðgengilegan hátt. Aukin verði
notkun á tækni sem auðveldar samskipti

Endurskoðuð verði heildstætt þau upplýsingakerfi sem
Velferðarsvið nýtir. Ný hugsun í takt við þróun

Verkefnum lokið eða í vinnslu 5/6



6.10 Mannauðsmál: Tryggja skal öflugt, heilstætt, öruggt mannauðsupplýsingakerfi fyrir stjórnendur og 

starfsmenn, sem skilar lykilupplýsingum fyrir stjórnendur svo og upplýsingum um launaafgreiðslu fyrir 

starfsmenn. Launavinnsla verði rafræn og pappírslaus. 

 

 

 

  

0 1 2 3

Að ljúka við þróun mannauðskerfisins með því að
taka í notkun starfsþróunarhluta þess

Að taka upp lærdómskerfi (ON LINE LEARNING) í
mannauðskerfinu

Að bæta viðmót og efla sjálfsafgreiðslu
mannauðskerfisins

Að gera öll samskipti stjórnenda og launadeildar
rafræn vegna ráðninga, breytinga og starfsloka,

m.a. með rafrænum undirskriftum

Að skanna flestöll skrifleg gögn í
starfsmannaskrám, m.a. ráðningarsamninga og

setja í rafrænt form í sjálfsafgreiðslu Öskju

Að efla reglubunda upplýsingagjöf til
borgaryfirvalda, stjórnenda og viðsemjenda
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6.11 Fjármál: Auka rafræn viðskipti og samþættingu kerfa við fjárhagskerfi á öruggan hátt. Fjárhagslíkan 

borgarinnar verði samræmt og taki mið af lögbundnum skyldum og þörfum vegna fjárhagslegrar 

ákvarðanatöku. Upplýsingaöryggi sé ávallt í hæsta forgangi. 

 

0 1 2 3

Innkaupakerfi: Skoða hagkvæmni þess að innleiða innkaupakerfi hjá
Reykjavíkurborg í samvinnu við UTM og innkaupaskrifstofu. Metnir verði

valkostir sem í boði eru og unnið að fækkun innkaupaaðila ofl.

Uppgjörskerfi: Innleiða uppgjörskerfi fyrir samstæðu Reykjavíkurborgar

Áætlunarkerfi: Innleiða nýtt eða endurbætt áætlunarkerfi fyrir samstæðu
Reykjavíkurborgar. Markmiðið verði að tryggja virkt flæði upplýsinga úr

uppgjörskerfi og Agresso fjárhags- og áætlunarkerfi

Áætlunarlíkön: Þróuð verði stöðluð áætlunarlíkön fyrir mikilvæga tekju- og
kostnaðarliði A-hluta Reykjavíkurborgar og þau gerð aðgengileg miðlægt

Verkbókhald: Kanna kosti þess og galla að taka upp verkbókhald hjá
Aðalsjóði Reykajvíkurborgar

Val og þróun á fjárhagsupplýsingakerfum: Skilgreint verði verkferli við val og
þróun á fjárhagsupplýsingakerfum sem tryggir aðkomu fjármálaskrifstofu

Upplýsingaöryggi: Yfirfara verklagsreglur um upplýsingaöryggi og tryggja að
verklag standist öryggiskröfur

Flutningur milli kerfa: Yfirfara verklagsreglur um flutning fjárhagslegra gagna
milli kerfa og tryggja að verklag standist kröfur

Val og þróun á upplýsingakerfum: Tryggja að í verkferli við val og þróun á
hugbúnaði sem á að meðhöndla fjárhagsupplýsingar veðri ávallt leitað

lausna í Agresso áður en tekin er ákvörðun um að fara aðrar leiðir

B-Hluti: Kanna kosti þess og galla að öll samstæðan taki upp Agresso-
fjárhagskerfið

Fjárhagslíkan: Notkun á víddum í fjárhagskerfi borgarinnar verði yfirfarin og
skilgreind með hliðsjón af samræmingu og þörfum á

stjórnendaupplýsingum. Skilgreina kostaðarstaði og útfærða verklagsreglur
um notkun, breytingar og tilfærslur

Aðgengi íbúa að fjárhagsupplýsingum: Skilgreindar verði fjárhagslegar
upplýsingar og skýrslur sem íbúar skulu hafa aðgang að á ytri vef borgarinnar

og framsetningu þeirra

Stjórnendaupplýsingar og lykiltölur: Skilgreindar verði stjórnendaupplýsingar
og lykiltölur fyrir helstu markhópa, þ.e. borgarráð, fagráð, yfirstjórn sviða,

stjórnendur stofnana og íbúa, ásamt aðgengi þeirra að þeim

Vöruhús gagna: Unnið verði að greiningu á kostum þess að taka í notkun
samhæft upplýsingakerfi hjá Reykjavíkurborg fyrir stjórnendaupplýsingar,

lykiltölur og aðrar tölfræðilegar greiningar. Metinn verði kostnaður við það.

Greining á launakostnaði: Kanna með hvaða hætti unnt er að bera saman
áætlaðar magntölur vegna launakostnaðar við rauntölur

Rafræn Reykjavík: Skilgreina þær upplýsingar sem íbúar og fyrirtæki skulu
hafa aðgang að í Rafrænni Reykjavík vegna þjónustu borgarinnar og
gjaldtöku. M.a. upplýsingar til gjaldenda og upplýsingar til fyrirtækja

Rafæn viðskipti: Unnið verði markvisst að því að fjölga birgjum í rafrænum
viðskiptum, bæta milliviðskipti innan samstæðu borgarinnar og gera rafræn

og efla rafrænar afstemmingar
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6.12 Innkaup: Bættar innkaupagreiningar úr nýjum innkaupakerfum eru grunnur að lækkun rekstrarkostnaðar. 

Ferlar verði gagnsæir, skilvirkir og framsetning innkaupaupplýsinga verði skýr og markviss. 

 

 

Athugasemd: Innri vefurinn hefur ekki verið notaður til fræðslu sbr. verkefni 3. 

 

  

0 1 2 3

Einfalda aðgengi innkaupaupplýsinga á innri og ytri
vef

Rafrænt innkaupakerfi tekið í notkun

Stöðug fræðsla til innkaupafólks, yfirmanna og
fjármálastofnana. Nýting á innri vef til fræðslu, t.d.

framsetning myndskeiða

Samningastjórnunarkerfi tekið í notkun

Rafræn birting útboðsgagna og rafrænt útboðskerfi

Verkefnum lokið eða í vinnslu 2/5 



6.13.1 Þjónustuskrifstofa skjalamál: Reykjavíkurborg nái að koma langtímavarðveislu gagna á rafrænt form. 

Auka þarf þekkingu starfsmanna á fyrirmælum laga um skráningu mála og varðveislu gagna. Ganga frá mótun 

heildstæðrar skjalastefnu fyrir borgina. 

 

 

0 1 2 3

Vinna samræmda skjalastefnu fyrir
Reykjavíkurborg

Kortlagning gagnagrunna og upplýsingabrunna
borgarinnar, samstarf BSR og UTM

Undirbúningur varðveislu á rafrænum gögnum á
Borgarskjalasafni í samráði við UTM

Ganga frá samningi við Þjóðskjalasafn um að
Reykjavíkurborg varðveiti rafræn gögn. Móta

stefnu og forgangsraða

Viðræður við önnur sveitarfélög um mögulegt
samstarf um rafræna langtímavarðveislu

Stofnuð verði tölvdeild í Borgarskjalasafni, með
móttökuverkstæði og tölvumenntuðum

starfsmönnum

Hvetja svið, stofnanir og skrifstofur borgarinnar að 
setja „prentað“ og útgefð efni á vefi sína

Koma upp brunni með skýrslum, lögum og
reglugerðum, útgáfum á vef borgarinnar, þar sem
hægt sé að nálgast á einum stað, leita í öllu eða

eftir sviðum

Bæta aðgengi að efni á vef, með bættu leitarkerfi

Birta skjöl sem lögð eru fyrir ráð borgarinnar um
leið og fundargerð er gefin út

Koma eldri vélrituðum fundargerðum og
umræðum borgarstjórnar á vefinn (til BSR). Gera

allar fundargerðir leitarbærar á einfaldan hátt

Kynningar- og fræðsluherferð um skjalamál með
nýjum skjalalögum og upplýsingalögum

Vinna einfalt fræðsluefni fyrir starfsmenn um
skjalamál og skráningu í málakerfi

Tryggja stuðning og þekkingu starfsmanna UTM á
skjalavistunarkerfum
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6.13.2 Þjónustuskrifstofa þjónustumál: Gera þarf heildstæða þjónustustefnu fyrir Reykjavíkurborg. Tryggja þarf 

nauðsynleg kerfi, samspil og aðgang. Auka þarf rafræna þjónustu og sjálfsafgreiðslu. 

 

 

6.14 Upplýsinga og vefdeild: Reykjavík skal vera leiðandi á sviði rafrænnar þjónustu og gæða, í framsetningu 

upplýsinga á vef og samskiptamiðlum. Aðgengi allra að upplýsingum verði tryggt. Auka skal samskipti milli 

borgarinnar og íbúa, þar sem áhugi, þekking og reynsla íbúanna nýtist til að gera borgina betri. 

 

Athugasemdir: Það er til myndabanki fyrir borgina, en það vantar góða notendalausn. Síðasta verkefnið er 

óljóst. Innri vefurinn er mikið notaður.  

  

0 1 2 3

Skilgreina þjónustþörf næstu 24 mánaða

Skilgreina rafræna þjónustuþætti

Þarfagreining vegna véla- og hugbúnaðar til að
mæta þjónustuþörf

Greina og samþætta þjónustukerfið við önnur kerfi
borgarinnar

Hefja þróun á heildstæðu þjónustukerfi þvert á
svið og stofnanir
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Útbúa skýrari ferla í upplýsingamiðlun til
starfsmanna og íbúa

Skipuleggja samspil allra vefja – ein 
heildarhugmynd/sýn fyrir alla borgarvefina og alla 

miðla

Bæta við þekkingu og tækni í myndbandagerð

Útbúa verkferla fyrir deildina, gæða- og
rekstrarhandbók

Markvissari samvinna milli UTM og upplýsinga- og
vefdeildar

Myndabanki fyrir borgina

Bæta tækjabúnað og aðgengi starfsmanna
deildarinnar að nýrri forritum sem tengjast

margmiðlun og viðmótshönnun

Stóraukin þátttaka starfsmanna í miðlun
upplýsinga á vef. Vefurinn verði vinnu og

samskiptatæki sem flestra
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Samstarf sveitarfélaga og samstarf við ríkið 
 

7 Samstarf sveitarfélaga og samstarf við ríkið: Reykjavíkurborg vill stuðla að auknu samstarfi við sveitarfélög 

og ríkið í þeim tilgangi að ná fram hagkvæmari lausnum og samræmdari, betri þjónustu við íbúa Íslands. 

Reykjavíkurborg inniheldur ríflega þriðjung landsmanna og getur því ráðist í verkefni sem ekki eru á annarra 

færi, nauðsynlegt er að borgin taki því frumkvæði á þessu sviði og bjóði öðrum sveitarfélögum og ríki samstarf. 
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Komið á formlegum samstarfsvettvangi um
upplýsingatæknimál innan Sambands íslenskra

sveitarfélga

Koma á formlegum samstarfsvettvangi
sveitarfélaga og ríkis

Tryggja áfram stöðu borgarinnar og sveitarfélaga í
lykil félögum sem vinna að þróun upplýsingatækni,

m.a. Skýrslutæknifélags Íslands, Icepro og FUT

Stuðla að sameiginlegum verkefninum t.d. rafrænt
sveitarfélagasjónvarp, eitt landupplýsingakerfi,

samræmdir sjálfsafgreiðsluvefir fyrir íbúa, rafræn
kjörskrá/kosning
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