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Efni:

Þátttaka og framlög sveitarfélaga til stafræns samstarfs þeirra 2023

Flest sveitarfélög skuldbundu sig til að taka þátt í samstarfi sveitarfélaga um
stafræna umbreytingu til tveggja ára fyrir rúmu ári síðan. Samstarfið er
fjármagnað annars vegar með skyldubundnu grunnframlagi sem rennur fyrst og
fremst til að standa undir launakostnaði sérfræðinga í stafrænu
umbreytingateymi sveitarfélaga og hins vegar framlögum til að standa straum af
uppbyggingu tæknilegra innviða, þekkingaruppbyggingu og þróun sameiginlegra
lausna og kaupum á lausnum.
Fyrsta ár skilgreinds samstarfs sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu fer nú senn að
ljúka og ekki seinna vænna en að ganga frá fjármögnun fyrir það næsta. Árið gekk
nokkuð vel en því miður varð þriggja manna teymið af starfsmanni strax í janúar og
hefur því talið tvo einstaklinga í fastri vinnu en nýr starfsmaður mun koma til starfa
um miðjan nóvember. Til að geta haldið í við áætlun ársins 2022 voru verktakar
fengnir að vinnunni í meira mæli en til stóð fyrst en einu verkefni var sleppt sem
áætlað var fyrir og verður því ekki innheimt fyrir það. Mikil uppbygging samstarfs
sveitarfélaga hefur átt sér stað sl. ár og þekking hefur aukist hjá öllum málsaðilum.
Gott samstarf er við ríkið, Stafrænt Ísland og aðra hagaðila og eru því
undirstöðurnar orðnar styrkari. Við höfum komist yfir ýmsar hindranir á leið okkar
þetta fyrsta ár og vegferðin því að verða greiðari. Við erum saman á fleygiferð og
nú þegar reynslan er að aukast er mikilvægt að við setjum okkur sameiginlega
stefnu fyrir sveitarfélögin sem talar inn í stefnu um stafræna þjónustu hins
opinbera og öryggis- og þjónustustefnu fyrir hýsingarumhverfi sem stjórn
sambandsins hefur gerst aðili að. Einnig er mikilvægt að sveitarfélög skilgreini
þátttökuskilmála samstarfsins.
Fyrir árið 2022 var gert ráð fyrir 155 milljónum í sameiginlega vegferð með
launakostnaði þriggja starfsgilda, einu verkefni var sleppt (umsókn um félagslegt
leiguhúsnæði - áætlað 40 milljónir) en tvö bættust við (vegvísir/greining umsókna
sveitarfélaga inn á Ísland.is og stefnumótun samstarfs sveitarfélaga sem eru í
vinnslu). Auk þess hefur sambandið staðið undir kostnaði á hýsingu og rekstri fyrir
umsókn um fjárhagsaðstoð sem þróuð hefur verið inn á Ísland.is. Innheimt verður
því á þessu ári samanlagt fyrir 115 milljónum. Sjá nánar í fylgiskjali um stöðu og
árangur 2022 en í janúar 2023 verður send greinagerð sem gerir árið og verkefnin
upp.
Gert er ráð fyrir að öll sveitarfélög séu með í samstarfinu skv. samþykki þeirra á föstu
þátttökugjaldi. Miðlun upplýsinga um verkefni og lausnir og þekkingaruppbygging á
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stafrænni hæfni nýtist öllum sveitarfélögum sem og vinna við tæknilega innviði þeirra
en
allar
upplýsingar
og
leiðbeiningar
eru
aðgengilegar
á
https://stafraen.sveitarfelog.is/.
Sveitarfélög þurfa því sérstaklega að afskrá sig (hlekkur hér) ef þau ætli sér ekki að
vera með í sameiginlegri þróun á lausnum og kaupum á þjónustulausnum.
Sveitarfélög eru hvött til að áætla fjármagn í samvinnu sveitarfélaga í stafrænni
umbreytingu í fjárhagsáætlun sinni til 2023. Upphæðir út frá íbúafjölda fyrir hvert
sveitarfélag eru settar fram í excel fylgiskjali um áætlaðan kostnað samstarfsverkefna
fyrir 2023.

Áætlun um sameiginleg verkefni í stafrænni umbreytingu 2023
Verkefni
Fast þátttökugjald (launakostn.)
Miðlun lausna og þekkingar uppbygging á stafrænni hæfni
Nútímalegri tæknilegir innviðir, - tæknigrunnsstefna,
kröfulýsingar og stuðningur v. rafrænna skila
Rekstur, hýsing og viðhald lausna á Ísland.is og tengingar við
vinnslukerfi sveitarfélaga og ófyrirséður kostnaður
Sameiginleg þróun – Heimildargreiðslur inn í fjárhagsaðstoð
Sameiginleg þróun – stafræn úrgangsmál
Sameiginleg þróun – Innritun í leikskóla eða grunnskóla eða
vegna farsældarfrumvarps
Upplýsingar um þjónustu sveitarfélaga inn á Ísland.is
Samtals:

Áætlun
(m.kr.)
45
3
8
10
20
30
30
2
148

Sú áætlun sem lögð er hér fram er gerð eftir bestu þekkingu á möguleikum innan
samstarfsins á þessum tímapunkti. Frekari skýringar og nánari upplýsingar eru í
fylgiskjölum.
Boðið verður upp á Teams fund miðvikudaginn 2 nóv. þar sem sveitarfélög geta
fengið svör og spurt spurninga þó ætlun þessa pósts sé að vera eins upplýsandi og
kostur er. Smelltu hér til að tengjast fundinum.
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