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framkvæmdastjóri Sensa, kynnir samtökin og stefnumál starfsársins

• Andri Heiðar Kristinsson, stafrænn leiðtogi í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 
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Samtök upplýsingatæknifyrirtækja
Sýn, tilgangur og stefna 2020

Valgerður Hrund Skúladóttir



SÝN

• Ísland búi yfir sterkum, samkeppnishæfum upplýsingatækniiðnaði og að atvinnugreinin hér á landi sé í 
forystuhlutverki á alþjóðavettvangi

TILGANGUR

• Auka áhrif upplýsingatækni í þjóðfélaginu, sinna hagsmunagæslu gagnvart stjórnvöldum og sameina undir 
einum hatti upplýsingatæknifyrirtæki landsins

MARKMIÐ

• Tryggja að á Íslandi sé stafrænt umhverfi bæði í einkageiranum og hjá stjórnvöldum, skapa hagstætt og 
samkeppnishæft rekstrar- og starfsumhverfi, auka nýsköpun í UT, efla tæknimenntun og auka vöxt í 
útflutningi greinarinnar

Stefna SUT



SI

• SUT er hluti af hugverkasviði Samtaka iðnaðarins

HUGVERKARÁÐ

• Fulltrúar samtakanna eiga sæti í Hugverkaráði

STJÓRN

• Stjórn SUT kjörin ár hvert – stjórn starfsársins 2020 
var kjörin í febrúar. 

• Í stjórninni sitja:

• Valgerður Hrund Skúladóttir, Sensa

• Kristín Helga Magnúsdóttir, Credit Info

• Gunnar Zoega, Origo

• Jóhann R. Benediktsson, Curron

• Haraldur A. Bjarnason, Auðkenni

• Tryggvi Hjaltason, CCP

Um SUT



STARFSUMHVERFI

• Hækka þak og hlutfall á endurgreiðslum vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar fyrirtækja

• Fjölga tæknimenntuðu starfsfólki

• Efla áhuga ungs fólks á upplýsingatækni og tækninotkun í kennslu

• Koma á fót verkefnamiðuðu starfsnámi milli framhaldsnema og fyrirtækja

• Liðka fyrir komu erlendra sérfræðinga til landsins

SAMSKIPTI VIÐ STJÓRNVÖLD

• Hvetja stjórnvöld til notkunar á stafrænni tækni

• Kynna möguleika með verkefninu Stafrænt Ísland fyrir félagsmönnum

KORTLEGGJA UT-IÐNAÐ Á ÍSLANDI

• Safna hagtölum um greinina og upplýsingum um starfandi UT fyrirtæki á Íslandi

• Auka skilning á hvaða þekking og færni þarf að vera til staðar á Íslandi í tækni

Markmið starfsársins 2020



EFLA SUT

• Skilgreina betur hlutverk samtakanna

• Kynna starfsemi SUT fyrir nýjum upplýsingatæknifyrirtækjum og samfélaginu í heild

• Kynna þjónustu og dagleg störf samtakanna betur fyrir félagsmönnum

• Upplýsingafundir 

• Aukinn fréttaflutningur

• Skapa umræðuvettvang

Markmið starfsársins 2020

Spurningar og hugmyndir velkomnar á

valgerdur@sensa.is eða nanna@si.is

mailto:valgerdur@sensa.is
mailto:nanna@si.is


Takk fyrir! 
Spurningar?
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Beint að efninu



Beint að efninu

Framtíðarsýn og stefna



Ísland verði fyrirmynd annarra þjóða
Framtíðarsýn okkar er að Ísland skipi sér í allra fremstu röð í heiminum í stafrænni 
þjónustu. Stafræn samskipti verði meginsamskiptaleið fólks og fyrirtækja við hið 
opinbera og aðrar þjóðir horfi til Íslands sem fyrirmyndar um árangursríka, 
skilvirka og öfluga stafræna þjónustu. 

Stafrænt Ísland
Stafrænt Ísland hefur umsjón með stefnu og framkvæmd á öllum verkefnum sem 
lúta beint að stafrænum samskiptum almennings og fyrirtækja við hið opinbera, 
og samstarf við stofnanir hins opinbera til að tryggja framgöngu markmiða 
ríkisstjórnarinnar í þeim efnum.  



#1 #19



Hvar stendur Ísland í dag?

• Ísland í 19 sæti á E-Government Development Index:

• Human Capital Index (HCI): 0,94

• Telecommunication Infrastructure Index (TII): 0,83

• Online Service Index (OSI): 0,73

United Nations E-Government Development Index (EGDI) 2018

#19 

#1 

• Ísland í fremstu röð þegar kemur að þekkingu og tækninotkun 
almennings (Human Capital Index)

• Neðst af norðurlöndunum

• Samanburður: 

• Danmörk: HCI: 0.95   – TII; 0.80   – OSI: 1.00

• Eistland: HCI: 0,88   – TII: 0,76   – OSI: 0.90



240
Opinberar vefsíður

74
Mínar síður

3000
PDF Skjöl

Hvar stendur Ísland í dag?
Afar stórt tækifæri til að hagræða innan hins opinbera og stórauka 
þjónustu við almenning og fyrirtæki.





Stafræn umbylting: 
Þriggja ára áætlun

2020 2021 2022

• Aukinn sýnileiki: Ný ásýnd, léttara 
vörumerki í takt við tímann og 
framúrskarandi þjónustuupplifun

• Beint að efninu: Allir ferlar hins opinbera 
aðgengilegir í gegnum miðlæga þjónustugátt 
Ísland.is

• Sjálfsafgreiðsla: Almenningur og fyrirtæki 
geti sótt um leyfi og klárað umsóknir á 
stafrænu formi.

• Stafrænir innviðir: Auðveldar öllum 
stofnunum hins opinbera að nýta sér lausnir 
Ísland.is

Nýr vefur Ísland.is

Allir reikningar ríkisins sendir 
rafrænt

Sýnileiki Skalanleiki Sparnaður

600-800 mkr. sparnaður á ári 1,1 – 1,5 ma. sparnaður á ári 3-5 ma. sparnaður á ári

Stafrænt umsóknarferli um 
fæðingarorlof

3-400 stafræn ferli á Ísland.is

Hér er stiklað á stóru og ekki er um tæmandi verkefnalista að ræða

100 stofnanir nýta pósthólfið 
á Ísland.is

1.200 stafræn ferli á Ísland.is

30 helstu gagnaskrár hins 
opinbera tengdar X-Road

Ísland.is appið í notkun hjá 
meirihluta landsmanna

Allar helstu stofnanir nýta 
pósthólfið á Ísland.is

2.500 stafræn ferli á Ísland.is

Allar helstu gagnaskrár 
tengdar X-Road

50% af opinberum vefsíðum 
byggt á Ísland.is 



Beint að efninu

18 þverfagleg teymi í 
kjölfar útboðs



Niðurstöður útboðs

Vefteymi

• Stefna

• Parallel ráðgjöf

• Stafrænar lausnir (Sendiráðið)

• Aranja

• Hugsmiðjan

• Advania 1

Útboð stafræns Íslands er fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og þótt víðar 
væri leitað. Gríðarleg samkeppni og mikill metnaður. 

Sjálfsafgreiðsluteymi

• Parallel ráðgjöf

• Aranja

• Kolibri

• Stafrænar lausnir

• Deloitte

• Advania

Vefþjónustuteymi

• Prógramm

• Advania 2

• Origo 1

• Origo 2

• Fuglar ehf. 2

• Advania 1



Áherslur

• Frjáls hugbúnaður

• Notendamiðuð högun

• Aðgengi

• Miðlæg kóðageymsla

• Stöðugt rekstrarumhverfi

• Tungumálastuðningur

• Þróunarumhverfi

• Öryggi

Sameiginlegt forræði
Nafnagjöf

Búsetuvottorð
Meðlag

Fjölskyldan

Atvinna

Atvinnuleysisbætur
Sakavottorð

Starfsleyfi
Erfða og lífeyrismál

Stofna og 
reka fyrirtæki

Rekstrarleyfi
Sannvottunarkerfi

Stofna fyrirtæki á island.is

Ferðalög

Vegbréf
- Umsókn
- Endurnýjun
Neyðarvegabréf
Ferðast með barn

Ökuskírteini (umsókn)
Rafrænt ökuskírteini
Endurnýjun ökuskírteinis
Rafræn sektarboð lögreglu

Rafræn prófskírteini
Sækja um nám

Einkunnaryfirlit og námsferill

Ég á 
von á barni

Fæðingarorlof (umsókn)
Faðerni

Ég á bíl
Heilsa og
sjúkdómar

Nám

Rafrænt sjúkratryggingakort
Endurgreiðsla sjúkrakostnaðar

Sækja um bætur



Nýtt landslag í hugbúnaðargerð

Ísland.is

Aðalsamskiptaleið hins ríkisins í stafrænni 
þjónustu við almenning

og fyrirtæki

Ráðuneyti og stofnanir

• Kortlagning verkefna
• Gagnagrunnar
• Rekstrarkerfi
• Vefþjónustur

Einstaklingar og fyrirtæki

• Geta afgreitt erindi sín við hið 
opinbera

• Nálgast upplýsingar um 
þjónustu

• Fengið yfirlit um gögn og 
stöðu sinna erinda

Stafrænt Ísland

Þverfagleg teymi birgja sem þróa opinn og frjálsan hugbúnað 
í samvinnu við Stafrænt Ísland, sem stuðlar að samræmdu 

viðmóti og samnýtingu lausna.



Nýtt landslag í hugbúnaðargerð 

Ísland.is

Opin tækni / frjáls hugbúnaður

Opin tækni / frjáls hugbúnaður

Grunnteymi Stafræns Íslands

Tækni-birgjar

Nýjar áherslurNúverandi staða



Þrjár leiðir til að breiða út stafræna opinbera þjónustu

Dæmi: Notandi sækir rafrænt eyðublað frá 
sýslumanni á island.is sem hann fyllir út og 
undirritar með rafrænum skilríkjum. 

Önnur ferli í flokki 1:
Beiðni um meðlag <- hlekkur
Beiðni um ferðalag til útlanda með barn í 
sameiginlegri forsjá 
beiðni um frestun gjalda, beiðni um að sitja í 
óskiptu búi.

Dæmi: Sakavottorð sótt með rafrænum skilríkjum. 
Greiðsla framkvæmd í ferlinu. Vottorð sent í pósthólf 
viðkomandi á Ísland.is. Notandi getur svo áframsent 
vottorð til vinnuveitanda.

Önnur ferli í flokki 2:

Búsforræðisvottorð
Búsetuvottorð
Skuldleysisvottorð
Veðbókarvottorð

Dæmi: Notandi skráir sig inn með rafrænum 
skilríkjum í gegnum island.is og raungögn eru sótt til 
að hraða umsóknarferli og veita upplýsingar til að 
þannig að notandi getið gengið frá umsókn sinni frá 
A-Ö. Samskipti fara fram í gegnum mínar síður á 
island.is

Önnur ferli í flokki 3:
Umsókn um vegabréf og neyðarvegabréf
Umsókn um ökuskírteini
Fæðingarorlof <- hlekkur
Ferðamálaleyfi
Rafrænar þinglýsingar
Starfs og rekstrarleyfi
Rekstrarleyfisumsóknir
Umsókn um nám

Rafrænt undirrituð eyðublöð Sjálfsafgreiðsluferli A til ÖEinföld sjálfvirk ferli1 2 3

https://fill.dropandsign.is/demo-syslumenn
https://www.figma.com/proto/VeREJFltm7i5g1wvfM2nTtPq/1.-F%C3%A6%C3%B0ingarorlofssj%C3%B3%C3%B0ur-KYNNING?node-id=1:4060&scaling=scale-down
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Stóru verkefnin 
framundan



Ferðagjöf er 
smáforrit í farsíma

Hægt er að sækja Ferðagjöf á Ísland.is 

fyrir þá sem ekki eru með snjallsíma

• Einfalt og skemmtilegt

• 5000 kr. gjöf til allra 18 ára og eldri

• Þróað af íslenska frumkvöðlafyrirtækinu YAY!

• Hægt að nálgast Ferðagjöf í júní



Viðspyrna fyrir 
íslenskt atvinnulíf

Reiknivél fyrir stuðningslán og lokunarstyrki nú 

þegar aðgengileg á vidspyrna.island.is 

• Stuðningslán allt að 40 mkr. 

• Umsóknarferli á Ísland.is 

• Lokunarstyrkir fyrir fyrirtæki sem gert var 

að loka starfsemi vegna heimsfaraldurs



Rafrænar 
þinglýsingar

Annað t.d. Vaxtamunur, 
veltuhraði, viðskiptafléttur, 

ferðalög

Almenningur og 
milliliðir 

520-1040 milljónir

Bankar og 
lífeyrissjóðir
432 milljónir

Sýslumenn

270 milljónir

1.222 – 1.742m á ári

Háð forsendum
• Stafrænt viðmót sýslumanna
• Ný lög um stafræn veðskuldabréf



Nýr vefur Ísland.is og 
smáforrit í farsíma

Nú í sumar opnar nýr og glæsilegur vefur sem mun umbylta 

aðgengi að stafrænni þjónustu hins opinbera

• Miðlæg þjónustugátt – Beint að efninu

• Fyrsta skrefið í átt að sjálfsafgreiðslu erinda

• Smáforrit til að auðvelda samskipti



Beint að efninu

Spurningar





Takk fyrir


