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Hlutverk

Markmið

Stafræn stefna

Hagstofan er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu og hefur forystu um framkvæmd 
hennar. Hagstofan safnar tölulegum upplýsingum um íslenskt samfélag, vinnur úr þeim og miðlar til 
notenda. Miðlun hagtalna stuðlar að upplýstri þjóðfélagsumræðu og er grundvöllur lýðræðislegra 
ákvarðana.

Stafrænt
starfsumhverfi

Leiðandi í stafrænni 
þjónustu

Stafræn þjónusta
Stafræn og gagnvirk móttaka 
gagna og miðlun upplýsinga 
sem miðast við þarfir notenda

Örugg meðhöndlun 
gagna

Framúrskarandi tækniumhverfi
Tækniumhverfi sem styður við 
þarfir starfsfólks, tryggir öryggi 
gagna, byggir á stöðluðum 
lausnum og samþættum kerfum

Gagnvirk miðlun 
traustra og
áreiðanlegra upplýsinga

Stafræn hagtölugerð
Verkefnamiðaðir starfshættir 
þar sem unnið er í 
þverfaglegum teymum með 
áherslu á samvinnu, stafrænt 
vinnulag og skilvirkni

Stefnuáhersla Hagstofan er framsækin stofnun sem hagnýtir tækniframfarir til að veita notendum framúrskarandi 
stafræna þjónustu og stuðlar að gagnvirkri miðlun upplýsinga í takt við kröfur notenda hverju 
sinni. Stjórnskipulag er sveigjanlegt til að geta brugðist hratt við þörfum viðskiptavina, þar sem 
framúrskarandi tækniumhverfi styður við stafræna hagtölugerð og þarfir starfsmanna. Áhersla er 
lögð á virka miðlun traustra og áreiðanlegra upplýsinga á öruggan hátt.



Framtíðarsýn 2025

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



Stafræn þjónusta
Stafræn og gagnvirk 
móttaka gagna og miðlun 
upplýsinga sem miðast við 
þarfir notenda

Stefnuáherslur Lýsing

Framúrskarandi 
tækniumhverfi
Tækniumhverfi sem styður 
við þarfir starfsfólks, tryggir 
öryggi gagna, byggir á 
stöðluðum lausnum og 
samþættum kerfum

Stafræn hagtölugerð
Verkefnamiðaðir 
starfshættir þar sem unnið 
er í þverfaglegum teymum 
með áherslu á samvinnu, 
stafrænt vinnulag og 
skilvirkni

Tæknistefna – nánari lýsing

Hagstofan er framsækin stofnun sem hagnýtir tækniframfarir til að veita notendum framúrskarandi þjónustu og stuðlar að 
auðveldumsamskiptum og miðlun gagna. Stjórnskipulag miðar að því að vera sveigjanlegt og geta brugðist hratt við þörfum viðskiptavina.
Upplýsingatækni er hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar og stjórnskipulag tekur mið af því. Nýtt svið stafrænnar þróunar-og þjónustu 
ber ábyrgð á því að hámarka nýtingu upplýsingatækni, samræma verklag og leita stöðugt tækifæra til úrbóta. Upplýsingatækni er samofin 
allri starfsemi og styður við starfsemina til að hámarka árangur. Sviðsstjóri stafrænnar þróunar-og þjónustu er hluti af framkvæmdastjórn 
og kemur að stefnumótun. Stýrihópur upplýsingatæknimála er leiddur af tæknistjóra og eiga öll svið aðild að hópnum. Stýrihópur tekur 
í sameiningu ákvarðanir í samræmi við tæknistefnu og um upplýsingatæknimál til skemmri og lengri tíma. Stýrihópur er vettvangur til að 
upplýsa um stöðu og forgangsröðun upplýsingatækniverkefna.
Staðlaðar notendalausnir verða innleiddar og stutt er við notkun staðlaðra lausna með þjálfun, fræðslu og notendaþjónustu viðstarfsmenn. 
Nýttar verði bestu lausnir á hverjum tíma við miðlun stafrænna gagna og framsetning tekur mið af hönnunarkröfum hins opinbera. 
Hagstofan mun innleiða X-Road, gagna samskiptalag, sem tryggir örugg samskipti við aðrar stofnanir ríkisins. Hagstofan leitar leiða til að 
miðla upplýsingum til notenda í gegnum stafræna miðla í takt við kröfur notenda hverju sinni.

Hagstofan byggir inniviði sína á öflugum upplýsingakerfum og nýtir upplýsingatækni til að auka skilvirkni og skapa tækifæri til hagræðingar. 
Hagstofan tileinkar sér leiðandi aðferðir við þróun hugbúnaðar og gerð hagtalna. Þróun og framleiðsluferli byggir á staðlaðri nálgun 
eins og Agile, Scrumog til staðar er tækniumhverfi sem styður við hugmyndafræði og aðferðir verkefnastjórnunar. Þróað verður nýtt 
vöruhús gagna samhliða hagtölugerð, sem hluti af uppfærðu verklagi og verkefnamiðuðu framleiðsluferli. Unnið verður að samræmingu 
á gagnagrunnum og lögð áhersla á að öll svið hafi aðgang að samræmdu vöruhúsi gagnavið hagtölugerð. Starfsmenn hljóta þjálfun og 
stuðning til að nýta nýja tækni og þróast í starfi.
Þverfagleg teymi verða stofnuð þar sem skilgreindir aðilar koma saman til að vinna að hagtölugerð og þróun á skilgreindum 
framleiðsluferlum.

Áhersla er á að þroska og vernda þekkingu sem er sértæk fyrir kjarnakerfi. Almennri rekstrarþjónustu og tækniþekkingu verði útvistað 
ef það telst fjárhagslega hagkvæmt og öruggt. Skoðað verði með úthýsingu grunnkerfa, eins og reksturs vélbúnaðar, símkerfis 
og viðskiptakerfa. Til staðar verði öflug notandaþjónusta til að aðstoða starfsmenn og tryggja góða móttöku nýrra starfsmanna. 
Notandafræðsla á almennum kerfum og í upplýsingaöryggi verður efld. Skrifstofuumhverfi Hagstofunnar verði byggð á lausnum frá 
Microsoft, eins og Windows stýrikerfi á útstöðvum og Microsoft ActiveDirectory, og vinna þau kerfi á móti skýjaumhverfi og lausnum 
MSFT.
Nýting skýjalausna verði aukin í samræmi við stefnu um notkun skýjalausna ríkisins. Opin hugbúnaður verði jafnframt notaður þarsem 
við á. Leitað verði til verktaka og sérfræðinga t.d. í netkerfum, eldveggjum og sýndarumhverfum þar sem ekki er sérfræðikunnátta innan 
Hagstofunnar. Öryggi gagnaerhaft í fyrirrúmi, viðhaldið verði ISO27001 vottun og viðmið tekið af landsarkitektúr upplýsingaöryggis. 
Leitast verður við að vernda gögn með dulkóðun á búnaðioggagnasamskiptum þar sem við á. Reglulega þarf að framkvæmda úttekt á 
öryggi kerfa og gagna Hagstofunnar. Gögn Hagstofunnar verði flokkuð eftir viðkvæmi gagna og ákvörðun um vistun innan Hagstofunnar 
eða í skýjaumhverfi verður byggð á flokkuninni.



Stafræn þjónusta
Stafræn og gagnvirk móttaka 
gagna og miðlun upplýsinga 
sem miðast við þarfir notenda

Stefnuáherslur Markmið Lýsing Stefnumiðaðar aðgerðir

Framúrskarandi 
tækniumhverfi
Tækniumhverfi sem styður við 
þarfir starfsfólks, tryggir öryggi 
gagna, byggir á stöðluðum 
lausnum og samþættum 
kerfum

Stafræn hagtölugerð
Verkefnamiðaðir starfshættir 
þar sem unnið er í 
þverfaglegum teymum með 
áherslu á samvinnu, stafrænt 
vinnulag og skilvirkni

Tæknistefna

Leiðandi í stafrænni 
þjónustu

Þjónustu-og lausnamiðuð upplýsingamiðlun
Upplýstir notendur og hagaðilar
Regluleg þjálfun, miðlun og kennsla á stafræna tækni og lausnir
Notendamiðuð þjónusta sem byggir á öflugum stafrænum 
innviðum
Stafræn og sjálfvirk gagnasamskipti við upplýsingaveitendur og 
notendur

Tölvubúnaður / gagnavinnslur byggður á þörfum starfsumhverfis
Öll aðstaða og búnaður til staðar fyrir nýja starfsmenn
Möguleikar til starfa án staðsetningar innanhús og utan
Lausnamiðað starfsfólk í stafrænu vinnuumhverfi
Aukinn sýnileiki nýsköpunar innanhús
Vinnusparnaður og skilvirkni með aukinni starfrænni þróun
Viðmið (Benchmarking) við þá bestu hérlendis og erlendis
Verkefnadrifin stofnun og teymisvinna

Bætt yfirsýn yfir gögn sem til eru innanhús
Vöruhús gagna verði tekið upp
Nýting X-Roadgagnaflutning slag og tenging beint við kerfi 
upplýsingaveitenda
Samræmdur tækniarkitektúr
Staðlað verklag og sniðmát

Stafræn vegferð
S1. Stýrihópur upplýsingatæknimála
S2. Stafræn upplýsingamiðlun
S3. Verkefnamiðuð framleiðsla (Agile)
S4. Sjálfvirknivæðing ferla
S5. Virk nýsköpun og sýnileiki
S6. Vélnám (Machinelearning)

Tæknilegir innviðir
T1. Búnaður byggður á þörfum starfsumhverfis
T2. Útvistun upplýsingatæknimála
T3. Singlesign on(SSO)
T4. Nýtt vefskilakerfi
T5. Rekstraröryggi tækniinnviða

Vefþjónusta og gagnagrunnar
V1. Staðla verklag og sniðmát við hagtölugerð
V2. Samræmdur gagna arkitektúr
V3. Stöðluð móttaka gagna
V4. X-Roadgagnasamskipti
V5. Vöruhús gagna

Gagnvirk miðlun 
traustra og
áreiðanlegra
upplýsinga

Miðlun upplýsinga á gagnvirkan og myndrænan máta
Miðlun traustra og áreiðanlegra upplýsinga
Notendavænn vefur sem byggir á nýjust tækni
Fyrirmynd í framsetningu upplýsinga
Leiðandi í stafrænum samskiptum og gagnamiðlun hjá ríkinu

Notendamiðaðar lausnir
N1. Verkfærakista starfsmanna
N2. Staðlaðar lausnir
N3. Nýtt grafgerðarforrit
N4. Nýtt UT verkbeiðnakerfi
N5. Þjálfun og fræðsla á þau kerfi sem eru í boði
N6. Hönnunarstefna og notendaprófanir
N7. Nýr vefur/ vefumsjónarkerfi

Stafrænt
starfsumhverfi

Örugg meðhöndlun 
gagna



Vegvísir  – lykilvörður



Stýrihópur 
upplýsingatæknimála
S1

Sjálfvirknivæðing
ferla
S4

Stafræn 
upplýsingamiðlun
S2

Virk nýsköpun
og sýnileiki
S5

Verkefnamiðuð 
framleiðsla (Agile)
S3

Vélnám
(Machine learning)
S6

Stafræn vegferð

Koma á stýrihóp upplýsingatæknimála sem 
sér um breytingastjórnun, val á kerfum og 
þeim verkefnum sem fara á í. Mikilvægt 
að einn aðili beri ábyrgð á og skrái 
niðurstöður/ákvarðanir funda, t.d. í Teams.

Móta þarf stefnu varðandi hvernig 
miðla skal upplýsingum á gagnvirkan 
og myndrænan hátt til notenda. Greina 
og ákveða hvernig Hagstofan vill miðla 
upplýsingum til framtíðar.

Verkefnadrifinn stofnun þar sem hagtölu-
gerð er unnin í þverfaglegum teymum þvert 
á stofnunina. Skipta stórum verkefnum upp 
í nokkra vikna lotur sem verkefnahópur 
vinnur undir leiðsögn verkefnastjóra.

Greina þarf hvaða ferla er hægt að 
sjálfvirknivæða. Forgangsraða verkefnum 
byggt á hagræðingarmöguleikum og áhrif á 
Hagstofuna.

Auka sýnileika nýsköpunar innanhúss. Innan 
Hagstofunnar er mikið um nýsköpun en þau 
verkefni hafa ekki alltaf fengið nægjanlega 
umfjöllun og kynningu meðal starfsfólks.

Kynna sér möguleika vélnáms, greina 
tækifæri til að nýta vélnám við hagtölugerð. 
Margir möguleikar í boði og velja lausnir og 
aðferðafræði sem styður við tækniumhverfi 
og framleiðsluferli.

Betri yfirsýn yfir þau verkefni sem á að fara í 
og staðlað ferli sem að þarf að fylgja til að fá 
samþykki fyrir verkefnum og nýjum tæknilausnum. 
Teknar sameiginlegar ákvarðanir og metið hvort að 
lausnir henti þörfum og umhverfi Hagstofunnar.

Notendur fá upplýsingarnar framsettar á 
myndrænan hátt og í gegnum fjölbreyttar 
dreifileiðir/miðla. Fylgja þróun í notkun 
samfélagsmiðla og auka aðgengi notenda að 
upplýsingum og gögnum Hagstofunnar.

Betri nýting á starfsfólki, aukin þekking og afköst 
við hagtölugerð. Þróun hugbúnaðar og hagtalna 
nýtir Devops umhverfi, SCRUM, Agile og aðrar 
aðferðir verkefnastjórnunnar. Aukin áhersla á 
nútíma aðferðafræði þróunar og betri tenging við 
tæknigeirann.

Aukin sjálfvirknivæðing mun draga úr handavinnu 
og auka gæði framleiðsluferla. Aukinn hagræðing 
og betri nýting á sérfræðiþekkingu starfsmanna.

Sýnileiki nýsköpunar mun bæta ímynd 
Hagstofunnar sem spennandi vinnuumhverfi og 
sem framsækna Þekkingarmiðstöð.

Aukin geta til að hagnýta betur stór gagnasöfn 
Hagstofunnar og styður við þarfir notenda um 
aukna úrvinnslu og framsetningu hagtalna.

Mikilvægt að skilgreina hlutverk og 
ábyrgð. Einnig þurfa aðilar sem koma 
að þessu verkefni að hafa tíma til 
sinna því hlutverki.

Taka þarf ákvörðun um það hvernig 
Hagstofan ætlar að miðla upplýsingum 
og hvaða skerf þarf að taka til að 
komast þangað.

Sviðsstjórar þurfa að vera tilbúnir að 
lána starfsfólk í hópavinnu og gæta 
þess að þau fái svigrúm til að vinna 
verkefni sem eru í gangi hverju sinni. 
Aukin áhersla á þjálfun og fræðslu.

Stórt og umfangsmikið verkefni sem 
að þarf að greina betur áður en hafist 
er handa. Tengja við önnur verkefni s.s. 
verkefnamiðuð framleiðsla o.fl.

Lágt flækjustig.

Stórt og umfangsmikið verkefni sem 
að þarf að greina betur áður en hafist 
er handa. Tengja við önnur verkefni s.s. 
verkefnamiðuð framleiðsla o.fl.
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Notendamiðaðar lausnir

Nýtt
UT verkbeiðnakerfi
N4

Staðlað
tækniumhverfi
N2

Þjálfun og fræðsla á
þau kerfi sem eru í boði
N5

Nýtt
grafgerðarforrit
N3

Hönnunarstefna og 
notendaprófanir
N6

Nýr vefur/
vefumsjónarkerfi
N7

Nýta staðlaðar lausnir við grunnrekstur UT 
þar sem við á. Draga úr þróun á grunn-
kerfum innanhús svo rekstrarumhverfi 
stofnunarinnar sé í takt við það sem gerist 
almennt í öðrum stofnunum.

Með kaupum á nýju grafgerðarforriti getur 
Hagstofan birt upplýsingar á myndrænan 
og gagnvirkan hátt á vefsíðu, í appieða á 
öðrum miðlum. Aukinn krafa á gagnvirka 
myndræna framsetningu hagtalna.

Velja verkbeiðnakerfi fyrir UT til að auka
gagnsæi og bæta utanumhald á verk-
beiðnum. Skoða hvort að nýtt kerfi leysi 
einnig kröfur varðandi frávikaskráningu.

Bjóða starfsfólki upp á þjálfun og fræðslu 
á þau kerfi sem eru í verkfærakistunni. 
Skilgreina og þjálfa sérstaklega hóp af 
ofurnotendum. Koma á fót faghópum í 
kringum einstaka notendalausnum.

Notendaupplifun sem hluti af hönnunarferli. 
Bæta gæði þróunarumhverfis, skilgreina 
prófunaraðila, prófa virkni áður en farið er 
af stað og/eða upplýsingar birtar. Tryggja 
rekjanleika prófanna. Hönnunarstefna.

Innleiða nýtt staðlað vefumsjónarkerfi sem 
að auðveldar utanumhald á vef. Hætta 
forritun á sérlausn og nýta staðlaðar lausnir.

Grunnkerfi í rekstrarumhverfi HS verði byggð á
lausnum frá Microsoft, eins og Windows á útstöðvum 
og Microsoft AD enda vinna þau kerfi best á móti 
skýjaumhverfi og lausnum Microsoft. Einfaldar rekstrar-
umhverfi, auðveldara að útvista rekstri og þjónustu.

Hagstofan eykur sýnileika og nær til fleiri notenda. 
Ytri vefur Hagstofunnar verði notendavæn með 
myndrænni framsetningu. Framsetning í samræmi við 
kröfur notenda og í takt við þróun í sjálfsafgreiðslu á 
upplýsingum.

Minnkar líkur á því að beiðnir tapist eða gleymist 
við úrvinnslu. Aukin þjónusta við notendur og betri 
upplýsingamiðlun.

Mikilvægt er að starfsfólk sé vel þjálfað í upphafi að 
nota þau kerfi sem að þeim er ætlað að nota við sín 
störf.

Þróun og hönnun tekur mið af þörfum notenda. Bætt 
gæði við þróun og framsetningu hagtalna. Dregið úr 
villuhættu og betri notendaupplifun.

Bætt notendavænt viðmót sem auðveldar starfsfólki 
þá vinnu við að koma upplýsingum á skilvirkan máta 
út á vef Hagstofunnar. Draga úr tækniþekkingu 
starfsmanna sem koma að uppfæra vefsíðu.

Tímafrekt að skipta út lausnum og 
staðla tækniumhverfið. Meta þarf 
hvaða lausnum skal skipta út og 
hvaða lausnir verði nýttar áfram.

Greina þarfir og velja nýtt forrit sem 
uppfyllir kröfur og fellur að núverandi 
tækniumhverfi. Útleiða eldra kerfi 
og þjálfa upp starfsmenn í notkun. 
Innleiða sem hluti af framleiðsluferli.

Greina þarfir og velja nýja lausn sem 
uppfyllir kröfur og fellur að núverandi 
tækniumhverfi. Útleiða eldra kerfi, 
þjálfa upp starfsmenn í notkun og 
kynna fyrir notendum.

Lítið flækjustig, þarf að móta verkefni 
vel og setja upp.

Bæta þróunarumhverfi og skilgreina 
betur prófunarferli. Aukinn þjálfun til 
notenda og tengja við framleiðsluferli.

Útleiða þarf núverandi kerfi og 
framkvæma þarfagreiningu fyrir nýtt 
kerfi.
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Verkfærakista 
starfsmanna
N1

Skilgreina hvaða kerfi eru studd og 
leyfileg innanhús. Hafa kerfi í boði sem að 
tæknilegir innviðirnir styðja eins og t.d. R 
eða Python við úrvinnslu gagna.

Starfsfólk fær tækifæri til að velja kerfi byggt á 
þekkingu, reynslu eða hæfni í notkun. Einfaldar 
rekstur og þjónustu við notendalausnir og styður við 
staðlaða framleiðsluferla.

Skilgreina hvaða kerfi eiga að 
vera í boði og útleiða eldri kerfi 
sem að eiga ekki að flokkast undir 
verkfærakistuna.
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Tæknilegir innviðir

Búnaður byggður á 
þörfum starfsumhverfis
T1

Nýtt
vefskilakerfi
T4

Útvistun 
upplýsingatæknimála
T2

Rekstraröryggi 
tækniinnviða
T5

Single sign on
(SSO)
T3

Boðið verður upp á mismunandi útgáfur 
af tölvum og tölvubúnaði sem taki mið af 
þörfum starfsumhverfis.

Skoða útvistun grunnkerfa eins og rekstur 
vélbúnaðar, símkerfis og viðskiptakerfa. 
Einnig skoða stefnu ríkis varðandi vistun 
gagna í skýi. Nýta verktaka (sérfræðinga) í 
auknum mæli.

Innleiða SSO svo að starfsfólk geti skráð
sig miðlægt inná kerfi Hagstofunnar. 
Einfalda innskráningu og draga úr 
flækjustigi.

Kaupa/þróa og innleiða nýtt vefskilakerfi 
sem að auðveldar starfsfólki að sjá þegar 
gögn eru komin í hús. Lausn á að einfalda 
skil á gögnum frá hagsmunaðilum og bæta 
notendaupplifun þeirra.

Forgangsverkefni, klára yfirfærslu sýndar-
véla, lagfæringar á eldveggjum og net-
högun, lagfæringar á AD högun, yfirfærsla 
á nýjum SQL þjóni, dulkóðun fartölva og 
möguleiki á að vinna óháð staðsetningu.

Aukinn starfsánægja og afköst hjá starfsfólki sem 
er að vinna með þungar vinnslur eða tekur þátt í 
verkefnum sem kalla á fjölbreyttari tölvubúnað.

Gögn Hagstofunnar verði flokkuð eftir viðkvæmi 
og ákvörðun um vistun tekin eftir því. t.d. innan 
Hagstofunnar eða í Skýi. Nýting skýjalausna verði 
aukin í samræmi við stefnu um notkun skýjalausna 
ríkisins.

Eykur ánægju og minnkar áreiti á starfsfólk. 
Dregur úr flækjustigi í umsýslu og lykilferlum tengt 
aðgangsstýringum. Einfaldari tækniumhverfi þegar 
kemur að aðgangsstýringum.

Betra og notendavænna viðmót sem auðveldar 
starfsfólki þá vinnu við að taka á móti gögnum, 
og eins auðveldar hagsmunaðilum að skila inn 
gögnum til Hagstofunnar.

Aukið rekstraröryggi og dregið úr flækjustigi í 
grunnrekstri. Einfaldari notendaumsjón og aukið 
öryggi. Bætt rekstraröryggi gagnagrunna.

Framkvæma þarf þarfagreiningu 
til að sjá hvernig tölvur henta fyrir 
mismunandi starfshlutverk / verkefni 
innan Hagstofunnar.

Mikilvægt er að framkvæma 
áhættumat og greina vel hvaða 
gögn má vista út úr húsi. Skilgreina 
kjarnaþekkingu og aðkeypta þekkingu 
í rekstri UT.

Í dag eru verið að nota þrjú AD. Þarf 
því að skoða hvernig uppsetningin á 
AD þarf að vera áður en farið er af 
stað.

Útleiða þarf núverandi kerfi og 
framkvæma þarfagreiningu fyrir nýtt 
kerfi. Skoða lausnir sem standa til boða 
í gegnum Microsoft samning ríkisins.

Verkefnin unnin í tímaröð til að 
draga úr áhættu, töluvert flækjustig í 
framkvæmd.
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Vefþjónusta og gagnagrunnar

Staðla verklag og 
sniðmát við hagtölugerð
V1

X-road
gagnasamskipti
V4

Samræmdur
gagna arkitektúr
V2

Vöruhús
gagna
V5

Stöðluð
móttaka gagna
V3

Samræma verklag og sniðmát við 
hagtölugerð á milli sviða. Samræmd nálgun 
styður við verkefnamiðað framleiðsluferli.

Með samræmdum arkitektúr er verið 
að staðla skráningu og uppbyggingu á 
vöruhúsi gagna.

Staðla og einfalda móttöku gagna. Færa sig 
úr því að fá gögn á mismunandi miðlum/
sniði í að hafa notendavænt viðmót sem 
styður við þarfir hagsmunaðila.

Örugg samskiptaleið á milli kerfa stofnanna. 
Aukið öryggi við að sækja gögnin beint 
úr kerfum aðila sem skila inn gögnum til 
Hagstofunnar.

Innleiðing og uppsetning á vöruhúsi 
gagna. Unnið verði að samræmingu 
á gagnagrunnum sem hluti af nýju 
verkefnamiðaðri framleiðslu og Esju 
verkefni. Ný verkefni nýta nýtt vöruhús.

Auðveldar starfsmönnum að færa sig á milli 
sviða og að Hagstofan vinni sem ein heild í 
verkefnamiðuðu framleiðsluferli. Styður við 
sjálfvirknivæðingu ferla og notkun á vélnámi.

Styður við fjölmörg önnur úrbótarverkefni s.s. 
Verkefnamiðuð framleiðsla, vélnám, vöruhús 
gagna, sjálfvirknivæðingu ferla o.fl. Forsenda þess 
að hægt sé að samnýta gögn þvert á svið.

Dregur úr flækjustigi við móttöku gagna og eykur 
öryggi þar sem gögn liggja ekki á færanlegum 
miðlum. Staðlað ferli með auknum möguleikum og 
bættri þjónustu við hagsmunaðila, bætt upplifun 
starfsmanna og hagsmunaðila.

Dregur úr líkur á villum og handavinnu við 
móttöku gagna. Eykur traust til Hagstofunnar frá 
öðrum ríkisaðilum. Jákvætt í ásýnd og styður við 
stefnu ríkisins.

Auðveldar alla vinnslu og birtingu á þeim gögnum 
sem að Hagstofan safnar. Öll svið hafi aðgang að 
vöruhúsi og gögnum Hagstofunnar til úrvinnslu. 
Aukinn samnýting gagna og hagtalna. Styður við 
sjálfvirknivæðingu og vélnám.

Tímafrekt og þarf aðkomu margra. 
Stjórnendur þurfa að leiða vinnu við 
samræmingu og innleiða breytingar.

Tímafrekt ferli sem þarf að skipuleggja 
vel. Unnið samhliða verkefnamiðuðu 
framleiðslu og Esju verkefni.

Huga þarf að því að viðmótið sé gott 
fyrir notendur og að þjónustuupplifun 
hagsmunaðila sé haft að leiðarljósi við 
hönnun og útfærslu.

Aðrar stofnanir eru komnar mis langt 
í því að innleiða Xroad. Núverandi 
innviðir ekki endilega til þess fallnir 
að styðja Xroad. Samvinna við aðrar 
stofnanir.

Mikið af gagnagrunnum í notkun í 
dag og því flókið að færa allt yfir í 
samræmt umhverfi. Mikilvægt að taka 
þetta í smærri skrefum og innleiða 
samhliða rekstur á núverandi umhverfi.
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