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Ytra umhverfi
Á síðustu árum hafa gögn fengið aukið samfélagslegt mikilvægi. Þau 
eru nýtt til að auka gæði þjónustu, mæla og greina úrlausnarefni og til 
að leggja grunn að ákvörðunum. Aukið mikilvægi gagna hefur leitt til 
aukinnar sérhæfingar í meðferð og úrvinnslu gagna í samfélaginu.

Notendur gera kröfur um að geta fengið og notað gögn með 
einföldum og skilvirkum hætti. Gögnum þurfa að fylgja góðar lýsingar 
sem útskýra forsendur og aðferðir.

Mikilvægt er fyrir notendur að fá réttar upplýsingar eins fljótt og 
mögulegt er, en einnig að upplýsingar búi yfir innra samræmi og séu 
samanburðarhæfar. Það gerir notendum kleift að skoða þróun yfir tíma 
auk þess að taka stöðu hverju sinni. Notendur gera jafnframt kröfur 
um áreiðanlegar og nákvæmar upplýsingar.

Notendur þurfa aðgengilegar upplýsingar sem byggja á góðum 
gögnum. Séu upplýsingar settar í samhengi fæst dýpri skilningur 
á viðfangsefninu sem stuðlar að aukinni þekkingu. Þekking er 
grundvöllur upplýstra ákvarðana og umræðu í samfélaginu.

Viðbrögð Hagstofu Íslands
Hagstofa Íslands vinnur að stöðugum umbótum til að styrkja hlutverk 
sitt sem helsta upplýsingaveita samfélagsins. Hagstofa Íslands stuðlar 
að aukinni þekkingu og nýsköpun í góðu starfsumhverfi til að veita 
aðgengilegar og hlutlægar upplýsingar.

Hagstofa Íslands er þjónustumiðuð og leggur áherslu á að notendur 
geti auðveldlega fundið þær upplýsingar sem þarf. Áhersla er lögð á 
lýsigögn til að auka notagildi upplýsinga.

Hagstofan leggur áherslu á vönduð vinnubrögð og skipulagt 
utanumhald gagna ásamt skilvirkri úrvinnslu til að veita notendum sem 
besta þjónustu. Með samræmdri högun gagna er einfaldara að þróa 
nýjar afurðir með minni áhættu og meiri hagkvæmni.

Hagstofan leggur áherslu á greiningar og bætt samhengi upplýsinga. 
Með öflugum mannauði í starfsumhverfi sem einkennist af þekkingu 
og nýsköpun og í nánu samstarfi við notendur getur Hagstofan 
hagnýtt gögn til hagsbóta fyrir samfélagið.

Samhengi stefnu



Þjónusta

Við erum þjónustumiðuð og 
umbreytum gögnum í þekkingu til 
upplýstra ákvarðana og umræðu.

Við leggjum áherslu á samstarf við 
notendur, að lágmarka svarbyrði, 
samræma gögn og auðvelda aðgang 
að upplýsingum.

Áreiðanleiki

Við erum sjálfstæð, fagleg og 
sýnum ábyrgð með því að greina 
frá aðferðum og beita hlutlægum 
vinnubrögðum.

Við virðum trúnað og tryggjum 
öryggi gagna

Framsækni

Við horfum til framtíðar, erum opin 
fyrir nýjungum, tökum breytingum 
og stuðlum að aukinni þekkingu og 
nýsköpun.

Við vinnum saman í jákvæðu 
og hvetjandi umhverfi þar sem 
samskipti einkennast af trausti og 
virðingu.

Leiðarljós



Hagstofa Íslands er framsækin þekkingarmiðstöð
sem veitir góða þjónustu og stuðlar að upplýstu samfélagi

Framtíðarsýn 2025



Aðgengilegar 
upplýsingar og 
þekking

Þekkingamiðað 
starfsumhverfi

Samræmd högun 
upplýsinga
og ferla

Lykiláherslur – Markmið – Aðgerðir 2020

Að þekkja þarfir notenda
Styrkja ferli fyrir stöðuga 
endurgjöf notenda
Gera þjónustukönnun

Samræma lýsigögn, flokkanir, 
hugtök og gögn
Gera stöðumat og áætlun um 
samræmda högun upplýsinga og 
ferla
Yfirfara flokkanir og hefja 
samræmingu
Innleiða hugtakalista

Auka samvinnu og 
samnýtingu þekkingar
Greina þjálfunarþörf og gera 
fræðsluáætlun
Hefja óformlega þekkingarmiðlun, 
s.s. journalklúbb og hackstofuna
Innleiða upplýsingamiðlun til að 
stuðla að þekkingardræpni

Auka virði hagtalna
Greina hvar bæta má samhengi 
upplýsinga yfir tíma og við önnur 
ríki
Búa til sniðmát fyrir ólíkar útgáfur

Samræma aðferðir og 
sjálfvirknivæða ferla
Koma á skipulögðu safni 
endurnýtanlegra tölfræði-pakka
Greina stöðu gagnasöfnunar og 
tækifæri til framtíðar
Undirbúa innleiðingu á 
jafningjarýni
Greina helstu sóknarfæri til 
sjálfvirknivæðingar

Styðja við nýsköpun og öflun 
þekkingar framh.
Fá samstarf við háskóla og sækja 
nema í samvinnu
Innleiða tilraunatölfræði sem vöru 
og útgáfuflokk

Þróa miðlunarleiðir
Gera áætlun um þátttöku á 
samfélagsmiðlum
Gera úttekt á tímanleika útgefinna 
hagtalna
Stytta leiðir fyrir notendur á 
vefnum, einfalda vefinn og leggja 
áherslu á myndræna framsetningu 
efnis

Innleiða trausta tæknilega 
innviði
Innleiða nýtt kerfi fyrir lýsigögn á 
vef
Greina þarfir hagskýrslugerðar og 
meta áætlanir um uppbyggingu 
innviða
Hefja innleiðingu á Stafrænu 
Íslandi á Hagstofunni

Styðja við nýsköpun og öflun 
þekkingar
Bæta aðgang að alþjóðlegum 
vísindagreinum og fræðsluefni
Koma á stuðningi við greinarskrif 
starfsmanna

Efla þekkingarhlutverk
Styðja við sérfræðihlutverk 
starfsfólks í opinberri umræðu
Koma upp aðferðafræðivef á ytri 
vef

Byggja upp skilvirk stjórnkerfi
Þróa og koma á innleiðingarferli 
breytingastjórnunar
Innleiðing á evrópureglugerðum 
komið í ferli
Hefja undirbúning að 
samþættingu á gæða- og 
öryggiskerfi
Bæta forgangsröðun stoðþjónustu

Bæta stjórnun og efla 
teymisvinnu
Móta skýra og styðjandi 
starfsmannastefnu
Efla samábyrgð stjórnenda með 
reglulegum framkvæmdafundum
Tryggja sýnileika á stefnu
Vinna frekar með stjórnendamat 
og fræðslu
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