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Nýsköpun, stafræn þróun og umbreyting 
 

Til að sveitarfélög geti fylgt þeirri öru þróun sem á sér stað í umhverfi þeirra og mætt 
þeim áskorunum sem henni fylgir er lykilatriði að þau séu framfarasinnuð, tileinki sér 
nýsköpunarhugsun og nýti þau tækifæri sem stafræn umbreyting býður upp á. Það er 
bæði mikilvægt til að þau geti haldið áfram að veita íbúum gæðaþjónustu í þrengra 
tekjuumhverfi vegna lýðfræðilegrar þróunar og einnig til að þau geti staðið sig í aukinni 
samkeppni um vinnuafl.  

Stigin hafa verið mjög mikilvæg grundvallarskref til að stofna til samstarfs sveitarfélaga 
um stafræna umbreytingu og aukins samstarfs við ríkið og enginn vafi á því að slíkt 
samstarf er forsenda þess að sveitarfélög geti almennt verið fullgildir þátttakendur í 
stafrænni umbreytingu. Mikilvægt er að halda áfram að styrkja og efla samstarf 
sveitarfélaga um stafræna umbreytingu og aðra nýsköpun til að gera þau hæfari að 
mæta áskorunum nútímans. 

 

 
9.1 Sambandið vinni áfram að því að hvetja til nýsköpunar hjá sveitarfélögum í samstarfi við 

fjármála- og efnahagsráðuneytið um eflingu nýsköpunar hjá hinu opinbera. 
  
9.2  Sambandið vinni stefnumörkun í stafrænni umbreytingu sveitarfélaga í góðu samstarfi 

við sveitarfélög og ríkið. 
 Skýring: Stafræn þróun er komin til að vera og er á fleygiferð í öllum atvinnugreinum. 

Sveitarfélög þurfa að móta stafræna stefnu sem stuðlar að því að þau haldi í við þá þróun 
sem á sér í stað, í stað þess að bregðast við orðnum hlut. Sambandið hefur gerst aðili að 
stefnu um stafræna þjónustu hins opinbera og öryggis- og þjónustustefnu fyrir 
hýsingarumhverfi, þ.e. stefnu um notkun skýjalausna og er rökrétt framhald að vinna 
stefnu fyrir sveitarfélögin svo þau gangi í takt. Norðurlöndin hafa farið þá leið og 
nauðsynlegt að íslensk sveitarfélög geri það einnig.   
Innri upplýsingatæknikerfi, gagnanýting og gagnaflutningur sveitarfélaga þarf að styðja 
við aukinn hraða í þróun, sjálfvirkni og vinnslu þjónustu auk þess sem huga þarf betur að 
samvirkni þeirra kerfa sem á að nota. Samhliða mótun stefnu þarf að móta skýra 
aðgerðaráætlun til komandi missera og stuðla að virku samtali meðal sveitarfélaga og 
við ríkið til að gera þau samkeppnishæf um vinnuafl framtíðar.    
 

9.3 Auka þarf þekkingarstig sveitarfélaga á tækifærum stafrænnar umbreytingar, nýtingu 
tækni og nýsköpunar við úrlausn mála og áskorana. 

 Skýring: Kjörnir fulltrúar, stjórnendur og starfsmenn fái þjálfun í endurhönnun 
notendamiðaðar þjónustu og möguleikum stafrænna lausna. Starfsþróun og stafræn 
endurmenntun fléttist saman við daglegt starf með áherslu á endurhönnun ferla og 
teymisvinnu sem jafnframt hvetur til forvitni og nýjungagirni starfsfólks. Þá þarf að auka 
framboð á kennsluefni og skilgreina þörf fyrir rafræna kennslugátt sveitarfélaga. 
 

9.4 Sambandið skal vinna að pappírslausri stjórnsýslu sveitarfélaga og beita sér fyrir 
rafrænum skilum gagna og rafrænni skjalavörslu. 

 Skýring: Í allri umræðu um sjálfbærni og umhverfismál er ákveðin þversögn í því að 
sveitarfélög skuli árlega prenta út mikið magn af pappír til þess að varðveita rafræn gögn 
í skjalageymslu. Hefja þarf makvissa vinnu við að koma á sveitarfélögum í rafræn skil og 
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koma á samtali milli ríkis og sveitarfélaga um framtíðarvörslu rafrænna gagna. Samhliða 
því að tilkynna rafræn gagnasöfn þarf að skýra skil milli skjalavinnslu og skjalavörslu hjá 
öllum sveitarfélögum.    
 

9.5 Upplýsingatækniinnviðir sveitarfélaga verði staðlaðir og sjálfvirknivæddir með það að 
markmiði að ná fram auknu rekstrarhagræði samhliða því sem öryggi gagna er tryggt. 

 Skýring: Tryggja að kerfi og gögn séu áreiðanleg, aðgengileg og örugg með því að 
samræma kröfur til innkaupa á leyfum kerfa.  Standa vörð um persónuvernd, 
upplýsingvitund og upplýsingaöryggi í allri þróun og samningagerð við birgja og 
samstarfsaðila.     
Gera sveitarfélögum kleift að birta stjórnendum og kjörnum fulltrúum fjárhagsstöðu 
sveitarfélaga sem byggja á rauntímaupplýsingum og sett eru fram með gagnvirkum 
greiningartólum.  
 

9.6 Skilgreina þarf umboð og hlutverk stafræns umbreytingateymis sem vinnur fyrir öll 
sveitarfélög. 

 Skýring: Út úr greiningu KPMG á skrifstofuhugbúnaðar umhverfi sveitarfélaga sem 
framkvæmd var 2022 kom fram mikilvægi þess að styrkja stafrænt umbreytingateymi 
sambandsins svo það starfi sem miðlægur þjónustukjarni (e. center of excellence) fyrir 
sveitarfélög. Einnig hafa sveitarfélög óskað eftir því með afgerandi hætti í 
þjónustukönnun Maskínu árið 2020 og 2021, að  þeim vanti frekari aðstoð og ráðgjöf er 
snýr að stafrænni umbreytingu. Með því að styrkja teymið er öllum sveitarfélögum tryggt 
aðgengi að stafrænum leiðtogum sem myndu þá einnig starfa innan allra 
landshlutasamtaka. Stafrænir leiðtogar landshluta samræma vinnu og upplýsingaflæði 
til sveitarfélaga með það að markmiði að styðja við innleiðingu sameiginlegra stafrænna 
lausna, stafrænna lausna ríkisins eins og t.d. stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt 
stjórnvalda og ná fram skilvirkara vinnuumhverfi innan sveitarfélaga. 
 

9.7 Sambandið skal greiða fyrir samstarfi sveitarfélaga við  ríkisstofnanir og einkaaðila um 
þróun grænna og snjallra verkefna sem hægt er að sækja um styrki til í gegnum evrópska 
og aðra viðkomandi sjóði. 

  
9.8 Sambandið styðji sveitarfélög í innleiðingu heimsmarkmiðanna og eigi gott samstarf við 

verkefnisstjórn forsætisráðuneytisins um frekari eftirfylgni og þróun verkfærakistu og 
mælikvarða um framgang markmiðanna. 

  

 
 


