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.

1

2

3

Markmið

Hafa
grunnvirkni í
lagi

Aukin skilvirkni

Bætt
þjónusta

Mælikvarðar

Staða 2017

Viðmið 2020

Viðmið 2022

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%.

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.

Búið verði að kortleggja
vistunarstaði gagna.

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

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

Aðgengi að opnum
gögnum

Reykjavíkurborg er með tíu
gagnapakka inni á
Þeim hafi fjölgað um 50%.
vefsvæðinu opingogn.is

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

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.

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.

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.

Fjöldi rafrænna
undirskrifta

4

Framsæknin
notkun

Fræðslufundir um
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.

