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Inngangur

Inngangur
Starfsáætlun Hagstofunnar er ætlað að veita notendum yfirsýn 
yfir breytingar og nýjungar í starfseminni sem hafa þann tilgang að 
bæta þjónustu og auka framboð hagtalna. Hagstofan gefur einnig út 
birtingaráætlun sem sýnir reglulegar útgáfur hagtalna á árinu auk þess 
að gera ítarlega innri starfsáætlun sem notuð er til þess að fylgja eftir 
verkefnum. 
Verkefnin sem birtast í eftirfarandi áætlun miðast við að innleiða áherslur í 
stefnu Hagstofunnar 2020–2025 og mikilvæga áfanga í nýrri Tæknistefnu 
auk verkefna í þriggja ára áætlun sem fylgir fjárlögum í samræmi við lög 
um opinber fjármál. Einnig eru verkefni sem fram hafa komið á fundum 
með notendum um aukið framboð eða meira niðurbrot og verkefni 
sem stýrast af nýjum kröfum í alþjóðlegri hagskýrslugerð, einkum vegna 
hagskýrslusamstarfs Evrópu. Það er von Hagstofunnar að stafsáætlunin 
veiti notendum og stjórnvöldum yfirsýn yfir helstu áherslur og nýjungar með 
skýrum og samandregnum hætti.

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2021/6deb48f2-f747-4249-b2e6-487a0034e2c6.pdf
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2022/6810dbbc-1af8-4804-8e1c-c95cd495dbfe.pdf
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Helstu stefnur og áherslur

Helstu stefnur og áherslur
Gerð verður grein fyrir helstu stefnum og áherslum í rekstri Hagstofunnar, 
annars vegar stefnu Hagstofu Íslands 2020–2025 og hins vegar Tæknistefnu 
2021–2023. Enn fremur verður gerð grein fyrir helstu nýjungum og 
umbótum og þær tengdar við áherslur starfseminnar, efnahagstölfræði, 
félagsmálatölfræði, fyrirtækjatölfræði, rekstur og alþjóðamál.

Stefna Hagstofu Íslands 2020–2025
Í árslok 2019 setti Hagstofa Íslands sér stefnu til næstu fimm ára sem miðar 
að því að stofnunin sé framsækin þekkingarmiðstöð sem veiti góða þjónustu 
og stuðli að upplýstu samfélagi. Lykiláherslur Hagstofunnar fyrir árin 2020–
2025 eru:
• aðgengilegar upplýsingar og þekking, 
• samræmd högun upplýsinga og ferla, 
• þekkingarmiðað starfsumhverfi. 

Mynd 1. Stefna Hagstofu Íslands 2020–2025
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Tæknistefna Hagstofu Íslands 2021–2023
Hagstofan hefur sett sér sérstaka tæknistefnu til þriggja ára til þess að 
styðja við stafræna umbreytingu stofnunarinnar byggt á þeirri framtíðarsýn 
að hún sé framsækin þekkingarmiðstöð sem veiti góða þjónustu og stuðli 
að upplýstu samfélagi. Stefnuáherslur eru þrjár; stafræn þjónusta, stafræn 
hagtölugerð og framúrskarandi tækniumhverfi. Markmið tæknistefnunnar 
er að Hagstofan sé leiðandi í stafrænni þjónustu, miðli traustum og 
áreiðanlegum upplýsingum með gagnvirkum hætti, meðhöndlun gagna sé 
ávallt örugg og starfsumhverfið sé stafrænt. 
Stafræn þjónusta felur í sér áherslu á stafræna og gagnvirka móttöku gagna 
og miðlun upplýsinga sem tekur mið af þörfum notenda. Innleiddar verða 
staðlaðar notendalausnir og notendastuðningur með þjálfun, fræðslu og 
notendaþjónustu við starfsfólk. Með Stafrænni hagtölugerð er lögð áherslu 
á að starfshættir séu skilvirkir og verkefnamiðaðir. Unnið sé í þverfaglegum 
teymum og áhersla lögð á samvinnu, stafrænt vinnulag og skilvirkni. 
Hagstofan byggir inniviði sína á öflugum upplýsingakerfum og leggur áherslu 
á samræmingu gagna og gagnagrunna. Með Tæknistefnunni er jafnframt 
lögð áhersla á að skapa framúrskarandi tækniumhverfi sem styðji við þarfir 
starfsfólks, tryggi öryggi gagna, byggi á stöðluðum lausnum og samþættum 
kerfum. 

Aðgengilegar upplýsingar og þekking

Viðmótsumbætur á vef
Ráðist verður í viðmótsumbætur á vef Hagstofunnar með það að markmiði 
að gera hann notendavænni og bæta upplifun notenda af honum. Þá er 
nauðsynlegt að nýr útgáfuflokkur um tilraunatölfræði verði gerður sýnilegri 
í samræmi við mikilvægi hans. Tilraunatölfræði gerir Hagstofunni kleift að 
birta nýjar hagtölur hraðar en ella, auðveldar þróun á hagskýrslugerð og 
að bregðast fyrr við þörfum notenda. Það er ljóst að útgáfuflokkurinn er 
kominn til þess að vera og því þarf að aðlaga vef og viðmót að honum. 

Hönnun og undirbúningur að nýjum vef
Núverandi vefur er kominn til ára sinna og nauðsynlegt að huga að 
endurnýjun hans enda hafa orðið miklar tækniframfarir síðan hann var tekinn 
í notkun. Vefurinn er mikilvægasta miðlunartæki Hagstofunnar og andlit 
hennar út á við. Hann þarf að geta komið afurðum stofnunarinnar á framfæri 
á skilvirkan og skýran hátt fyrir notendur. Stefnt er að því að gerð á nýjum 
vef ljúki á næsta ári. 

Myndræn framsetning upplýsinga og mælaborð atvinnugreina 
Vaxandi áhugi hefur verið á myndrænni framsetningu upplýsinga um 
atvinnugreinar og umhverfismál. Á árinu 2022 verða unnar myndrænar 
upplýsingar um umhverfismál og atvinnugreinar sem birtast munu á vef 
Hagstofunnar.
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Rafrænir innviðir rannsóknaþjónustu
Hagstofa Íslands hefur hlotið styrk úr Innviðasjóði Rannís til þess að styrkja 
rafræna innviði sem veita Íslensku vísindafólki gjaldfrjálsan og öruggan 
aðgang að örgögnum stofnunarinnar. Uppsetning slíks rannsóknarumhverfis 
mun bæta aðstöðu rannsókna þar sem gögn Hagstofunnar eru nauðsynleg 
og einfalda vísindamönnum að nálgast gögn. Að auki mun uppbygging 
slíks rannsóknarumhverfis bæta gæði gagna í félags-, heilbrigðis- og 
menntavísindum og gera íslensku vísindafólki kleift að taka þátt í 
alþjóðlegum rannsóknum sem byggja á sambærilegum gögnum.

Samræmd högun upplýsinga og ferla

Samræmdur gagnaarkitektúr
Verkefni er snýr að samræmingu gagnaarkitektúrs Hagstofunnar þar 
sem unnið er að stöðlun á umhverfi og vinnubrögðum. Um er að ræða 
grunnvinnu sem leiðir til uppbyggingar á gagnavöruhúsi Hagstofunnar sem 
aftur styður við fjölmörg önnur umbótarverkefni eins og verkefnamiðaða 
framleiðslu, vélnám, sjálfvirknivæðingu ferla o.fl. Eins er verkefnið forsenda 
þess að hægt verði að samnýta gögn betur innan Hagstofunnar. Verkefnið er 
tímafrekt og er áformað að ljúka því á komandi misserum. Markmiðið er að 
auðvelda framleiðslu, hraða útgáfu hagtalna og auka þjónustu við notendur.

Staðlað tækniumhverfi
Aukin áhersla verður á staðlaðar og notendamiðaðar lausnir til þess að 
einfalda og straumlínulaga rekstrarumhverfið. Skilgreina þarf umfang á 
núverandi kerfum, leggja af eldri kerfi sem ekki styðja við rekstrarumhverfið 
og innleiða nýjar lausnir til þess að Hagstofan sé í takt við það sem 
best gerist í upplýsingatækni þegar kemur að því að stuðla að aukinni 
samhæfingu og betri rekstri.
Skoðaðar verða leiðir til þess að og einfalda rekstur innviða, grunnkerfa, og 
viðskiptakerfa með því að skilgreina kjarnaþekkingu og aðkeypta þekkingu 
að loknu áhættumati og greiningu.

Gagnasamskipti 
Straumurinn er íslenska útgáfan og uppsetning á tækninni X-Road sem 
gerir upplýsingakerfum kleift að skiptast á gögnum á öruggan og traustan 
hátt. Stefnt er að því að öll samskipti á milli stofnana ríkisins fari í gegnum 
X-Road. Með því verður allur gagnaflutningur milliliðalaus og gögnin 
aðgengileg beint frá ábyrgðaraðila eða eiganda gagnanna á öruggan hátt. 
Styrkja þarf kerfi Hagstofunnar til þess að hefja innleiðingu X-Road á 
Hagstofunni í samráði við þær stofnanir sem farnar eru að styðja þessa 
tækni.

Stöðluð móttaka gagna 
Unnið verður að því að staðla og einfalda móttöku gagna til að draga úr 
flækjustigi við móttöku þeirra, auka öryggi og aðlaga viðmótið þar sem 
þjónusta við notendur verður haft að leiðarljósi. 
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Vefskilakerfi 
Á Hagstofunni eru rúmlega 50 gagnasafnanir þar sem mismunandi gögnum 
er safnað frá fyrirtækjum og stofnunum. Núverandi kerfi til gagnasöfnunar 
verður tekið til allsherjar endurskoðunar þar sem þau kerfi sem nýtt hafa 
verið eru komin til ára sinna og þær viðbætur sem unnar hafa verið uppá 
síðkastið reynst erfiðar í rekstri. Sérstaklega verður hugað að því að 
vefskilakerfið verði notendavænt og auðveldi notendum öll gagnaskil. 

Úrtaksrannsóknir í auknum mæli framkvæmdar á vef
Auk þeirra fimm rannsókna sem ná til einstaklinga og heimila og eru í 
reglubundnum rekstri mun Gagnasöfnunardeild gera rannsókn á neyslu 
landsmanna á menningu, miðlum og afþreyingu, rannsókn á þátttöku 
fullorðinna í menntun og símenntun og rannsókn á kynbundnu ofbeldi. Allar 
nýjar úrtaksrannsóknir Hagstofunnar eru annað hvort lagðar fyrir á netinu 
eða eru gerðar með fjölviðmóti þar sem þátttakendum er boðið að taka 
þátt á netinu áður en haft er samband í gegnum síma. Á næstu misserum 
verða einnig eldri rannsóknir Hagstofunnar fluttar á netið eða í fjölviðmót. 
Samhliða þessu er unnið að því að létta svarbyrði þátttakenda með því að 
yfirfara eldri spurningalista og hefur spurningalistinn í rannsókn á útgjöldum 
heimilanna verið styttur verulega þannig að hvert viðtal hefur styst um 
fjórðung að jafnaði. Enn fremur verður unnið að umbótum á gagnasöfnun 
um félagsþjónustu sveitarfélaganna

Þekkingarmiðað starfsumhverfi
Starfsemi Hagstofunnar hvílir á sérfræðiþekkingu starfsfólksins sem 
starfar hjá stofnuninni. Á árinu verður áhersla lögð á að tryggja starfsfólki 
tækifæri til þess að viðhalda og þróa þekkingu sína í takt við breytingar 
í starfsumhverfinu og í anda lykiláherslu stefnu Hagstofunnar um 
þekkingarmiðað starfsumhverfi. Á árinu verður unnin ný mannauðsstefna 
með það að markmiði að búa til umgjörð fyrir mannauðsmál sem þjónar 
stefnu og markmiðum Hagstofunnar. Stefnan verður unnin í samstarfi 
við starfsfólk og stjórnendur sem munu leggja grunn að nýrri stefnu á 
vinnustofum auk þess sem gerð verður greining á menningu vinnustaðarins. 
Stytting vinnutímans og aukin fjarvinna hefur leitt til nýrra áskorana 
sem áfram verður unnið að til hagsbóta fyrir starfsfólk með markmið 
starfseminnar að leiðarljósi. Á árinu eru liðin þrjú ár frá því að stofnunin 
hlaut fyrst jafnlaunavottun og mun endurvottun fara fram í lok árs.
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Efnahagstölfræði

Þjóðhagsreikningar
Unnið er að ýmsum umbóta- og þróunarverkefnum með það að markmiði 
að styrkja núverandi vinnslu þjóðhagsreikninga. Þar má nefna endurskoðun 
á veftöflum og samræmingu við sambærilega evrópska tölfræði, innleiðingu 
á rafrænum birtingastaðli, endurskoðun lýsigagna og gagnagrunnsvæðingu 
á niðurstöðum þjóðhagsreikninga. Auk þess verður unnið að því að ljúka 
verkefnum sem þegar eru í gangi, s.s. lengingu tímaraða fyrir vinnumagn 
samkvæmt þjóðhagsreikningastaðli auk talnaefnis varðandi fjármunaeign. 
Áformað er að birta niðurstöður þessara verkefna á árinu.

Aðferðafræðilýsing þjóðhagsreikninga
Í samráði við Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, er verið að 
leggja lokahönd á gerð aðferðafræðilýsingar fyrir þjóðhagsreikninga og 
þjóðartekjur. Því verkefni hefur seinkað nokkuð vegna anna hjá Eurostat en 
stefnt er að því að Hagstofan skili endurskoðaðri útgáfu um mitt ár 2022. 

Geiraflokkun
Heildarendurskoðun á geiraflokkun íslenskra fyrirtækja, félagasamtaka 
og stofnana ríkis og sveitarfélaga heldur áfram. Hér er um umfangsmikið 
verkefni að ræða sem byggir á samvinnu þvert á deildir innan Hagstofunnar 
og er nú á lokastigi. 

Gagnaskil ríkis og sveitarfélaga
Uppsetning á nýju skilakerfi fyrir gögn frá ríki og sveitarfélögum er 
langt komin en með verkefninu er stefnt að því að styrkja samstarf um 
gagnasamskipti, auka framboð og auka gæði talnaefnis um opinber fjármál. 
Drög að formlegu samkomulagi á milli Hagstofu Íslands, ríkis og sveitarfélaga 
um bætt gagnaskil opinberra aðila á grundvelli kröfulýsingar miðað við 
alþjóðlegar kröfur liggur fyrir og verður gengið frá því samkomulegi formlega 
þegar öllum undirbúningi er lokið síðar á árinu.

Endurnýjun þjóðhagsreikninga
Uppbygging á nýju heildarkerfi þjóðhagsreikninga á grundvelli sérstaks 
fjárfestingarátaks stjórnvalda er komin vel á veg. Verkefnið mun standa 
yfir í nokkur ár en hefur þegar skilað mikilvægum umbótum á vinnslu 
þjóðhagsreikninga og skilað nýjum afurðum. Tæknilegri uppbyggingu 
og kerfishönnun er að mestu lokið og hafin er vinna við uppbyggingu 
gagngrunna sem styðja við nýtt framleiðsluferli við gerð þjóðhagsreikninga. 
Verkefnið hefur kallað á umfangsmikla samvinnu við önnur svið innan 
Hagstofunnar sem gengið hefur framúrskarandi vel.
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Útgjöld málaflokka
Áformað er að birta heildstæð rit um umfang nokkra mikilvæga málaflokka. 
Um er að ræða útgjöld til velferðarmála og útgjöld til fræðslumála sem 
eru með umfangsmestu útgjaldaflokkum opinberra fjármála. Auk þess er 
stefnt að sérstakri útgáfu á yfirlitsriti um þróun ferðaþjónustunnar byggt á 
grundvelli talnaefnis ferðaþjónustureikninga.

Húsnæðistölfræði
Á vegum Mannvirkja- og húsnæðisstofnunar er nú unnið á endurbótum á 
gagnagrunnum og skráningakerfum um húsnæði og mannvirki. Hagstofan 
tekur þátt í þessari vinnu með það að markmiði að auka framboð á 
húsnæðistölfræði. 

Húsnæðisliður neysluverðsvísitölunnar
Endurskoðun á húsnæðislið vísitölu neysluverðs heldur áfram. Ekki liggur 
enn fyrir ákvörðun um breytingar á aðferðum við mat á verðbreytingum 
á íbúðarhúsnæði í vísitölunni en breytingar á fasteignamarkaði og aukið 
umfang leigumarkaðar gefur kost á endurmati á þessum lið vísitölunnar.
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Félagsmálatölfræði

Mannfjöldi og húsnæði
Fyrstu niðurstöður úr manntali, með viðmiðunardeginum 1. janúar 2021, 
verða birtar fyrir Ísland haustið 2022. Stefnt er að birtingu á lykilbreytum 
manntalsins fyrir smásvæði á kortum í samstarfi við Landmælingar Íslands. 
Samhliða manntali verður framkvæmt samræmt húsnæðistal á öllu Evrópska 
efnahagssvæðinu (EES) sem hefur sama viðmiðunardag og manntalið. 
Stefnt er að því að birta fyrstu niðurstöður úr húsnæðistali í árslok 2022. 
Niðurstöður manntals og húsnæðistals fyrir EES í heild birtast þó ekki fyrr 
en 2023/24. 

Laun og launakostnaður
Hagstofan stefnir að mánaðarlegri birtingu á nýrri vísitölu grunnlauna 
haustið 2022. Um er að ræða verðvísitölu sem er reiknuð á grundvelli 
sömu aðferða og launavísitalan en byggir á grunnlaunum án aukagreiðslna 
í stað reglulegra launa. Stefnt er að ársfjórðungslegri birtingu á vísitölu 
launakostnaðar (Labour Cost Index – LCI) en vísitalan er þegar í 
birtingu hjá Eurostat. Gagnaskil verða til Eurostat í júní 2022 vegna 
launakostnaðarrannsóknar (Labour Cost Survey - LCS) sem gerð er fjórða 
hvert ár innan EES. Áfram verður unnið að breyttu verklagi í launarannsókn 
Hagstofunnar til þess að ná fram hagræði með aukinni sjálfvirknivæðingu 
um leið og gætt er að gæðum gagna og svarbyrði lögaðila. 
Grein um nýjar aðferðir við gerð rannsóknar á launamuni karla og kvenna 
verða unnin til birtingar í vísindatímariti.

Starfaflokkun
Hagstofan hefur unnið að þýðingu og staðfæringu á nýrri útgáfu af 
starfaflokkunarstaðlinum ISCO, ÍSTARF21. Árið 2022 verður unnið að 
innleiðingu staðalsins í samstarfi við helstu notendur en staðallinn er í 
víðtækri notkun. 

Vinnuaflið
Unnið verður að birtingu frekari upplýsinga um vinnuaflið byggt á 
vinnumarkaðsrannsókn. Enn fremur er stefnt að auknum tímanleika og 
samræmingu í birtingu talnaefnis um fjölda starfandi, launagreiðslur og aðrar 
tegundir greiðslna byggt á skráargögnum.

Heilsa
Á vormánuðum 2022 hefjast birtingar á talnaefni úr heilsufarsrannsókn 
Hagstofunnar, European Health Interview Survey, sem framkvæmd var 
árið 2019 en Hagstofan skilaði gögnum til Eurostat árið 2021 líkt og önnur 
EES-ríki. Rannsóknin er byggð á lagalegri skyldu og er samanburðarhæf 
innan EES. Hagstofan gerði rannsóknina 2016 og mun talnaefnið því sýna 
samanburð yfir tíma og við önnur evrópsk ríki.
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Félagsmálatölfræði

Mannfjöldaspá
Á árinu verður haldið áfram að þróa mannfjöldaspár Hagstofunnar með það 
að markmiði að auka samræmi á milli skammtímaspár og langtímaspár. Að 
auki verður þess freistað að lengja spátímabil skammtímaspárinnar. Gert er 
ráð fyrir að sérstakar aðferðafræðigreinargerðir verði birtar um tæknilegar 
hliðar þessarar vinnu.

Lýðræði og jafnrétti
Safnað verður upplýsingum um framkvæmd kosninga og kjörsókn í 
sveitarstjórnarkosningum 14. maí 2022 og kosningaskýrslur birtar í árslok.
Unnið verður að gerð jafnréttisvísitölu (EIGE) árið 2022.

Félagsmál og lífskjör
Unnið verður að auknu framboði talnaefnis úr lífskjararannsókn. Hagstofan 
hefur fengið tvo styrki frá Eurostat í málaflokknum; annan til þess að auka 
hagkvæmni í verkferlum, hinn vegna umbóta á tekjuupplýsingum.

Vísasöfn
Unnið verður að úrbótum á ýmsum vísasöfnum og leitast við að ná auknum 
tímanleika í mælingum um leið og gætt er að samræmi og áreiðanleika. Um 
er að ræða félagsvísa, velsældarvísa og menningarvísa. Unnið verður að gerð 
barnavísa og sveitarfélagsvísa en Hagstofan hefur fengið styrk til þess að 
kanna fýsileika þess að nýta núverandi gögn í því skyni að meta smásvæði.
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Fyrirtækjatölfræði

Fyrirtækjatölfræði

Fyrirtækjatölfræði 
Á árinu 2022 verður unnið að innleiðingu á nýrri rammareglugerð um 
fyrirtækjatölfræði en verkefnið er styrkt af Eurostat og hófst á árinu 
2021. Fyrirhugað er að hefja nýja fyrirtækjarannsókn á árinu 2022 sem 
tekur mið af fyrri fyrirtækjarannsóknum sem nýttar hafa verið til framleiðslu 
á tölfræði. Með nýrri fyrirtækjarannsókn er unnið að því að íþyngja 
fyrirtækjum sem minnst og samnýta upplýsingar sem mest en á árinu 2022 
hefst söfnun á nýjum upplýsingum frá fyrirtækjum með það að markmiði að 
bæta framleiðslu á tölfræði um starfsstöðvar og aukaatvinnugrein. 
Jafnframt verður unnið að innleiðingu á nýrri aðferðarfræði í tölfræði um 
lýðfræði fyrirtækja en nýjar breytur og nýjar atvinnugreinar bætast við. 
Fjárfesting bætist við sem breyta og unnið verður að því að skoða hvernig 
bæta má við viðskiptahagkerfið, heilbrigðis-, mennta-, menningar- og 
félagsþjónustu í anda nýrrar ESB reglugerðar. 

 Vöru- og þjónustuviðskipti 
Í þróun hefur verið ný móttaka gagna og vinnsluferli sem auka 
tímanleika og stuðla að frekari gæðum í framleiðsluferlum 
utanríkisviðskipta. Endurbæturnar koma til móts við eftirspurn samfélagsins 
eftir bættri tölfræði um vöru- og þjónustuviðskipti. Útgáfur voru 
endurbættar á árinu 2021 með aukinni sundurliðun og bættum tímanleika 
og verður unnið áfram að frekari sundurliðun á árinu 2022. 

Rannsókn á útgjöldum til rannsóknar og þróunar 
Á árinu 2022 verður gerð rannsókn á útgjöldum fyrirtækja og stofnana 
til rannsóknar- og þróunarstarfs. Síðla árs 2022 er stefnt að birtingu á 
niðurstöðum úr rannsókninni en á árinu verða einnig birtar niðurstöður 
rannsókna á notkun fyrirtækja á upplýsingatækni en rannsóknirnar fylgja 
alþjóðlegum stöðlum og aðferðarfræði OECD og Eurostat. 

Sjávarútvegs- og landbúnaðartölfræði 
Áfram verður unnið að því að byggja upp framleiðslu á landbúnaðartölfræði 
þannig að bæði innlendar og alþjóðlegar skuldbindingar séu uppfylltar en 
nær allar alþjóðlegar skuldbindingar eru þegar uppfylltar. Áhugi hefur einnig 
verið á frekari framleiðslu á rekstrartengdum upplýsingum hjá innlendum 
hagsmunaaðilum og var gerður sérstakur samningur um þá framleiðslu. 
Áfram verður unnið að auðgun á þessari tölfræði á árinu 2022. Árin 
2020–21 var unnin landbúnaðarrannsókn á grundvelli stjórnsýslugagna. 
Rannsókninni verður skilað til Eurostat á árinu 2022 og niðurstöður birtar á 
vef Hagstofunnar. 
Tölfræði um afla, aflaverðmæti og ráðstöfun afla verður endurskoðuð á árinu 
2022. 
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Fyrirtækjatölfræði

Tölfræði um ferðaþjónustu 
Á árinu 2022 verður komið á reglubundnum birtingum á bráðabirgðatölum 
um gistinætur. Þróun á tölfræðinni hefur verið í gangi en birting á 
tilraunatölfræði á bráðabirgðatölum hófst á árinu 2020. Á árinu 2022 hefst 
jafnframt reglubundin birting á upplýsingum úr ársfjórðungslegri rannsókn á 
ferðavenjum Íslendinga. 

Umhverfistölfræði 
Á undanförnum árum hefur umhverfistölfræði verið byggð upp með það 
fyrir augum að skila til Eurostat gögnum sem nota megi í samanburði við 
önnur lönd samhliða því að framleidd hafa verið gögn til birtingar sem nýtast 
sérstaklega íslensku samfélagi. 
Gögnum um losun gróðurhúsalofttegunda frá hagkerfi Íslands var fyrst 
skilað til Eurostat árið 2018 og síðan þá hefur Hagstofan þróað og skilað 
árlega til Eurostat orkuflæðireikningum, efnisflæðireikningum, reikningum 
um útgjöld og fjárfestingar í umhverfisvænum þáttum og reikningum 
um umhverfistengda skatta. Á árinu 2021 var unnið að þróun reikninga 
um framleiðslu á vörum og þjónustu sem tengjast umhverfisvernd og 
auðlindanýtingu og verður þeim reikningum skilað til Eurostat í byrjun árs 
2022. Þessum reikningum verður framvegis skilað árlega. Frá árinu 2020 
hefur verið unnið að líkanagerð í þeim tilgangi að þróa frekar tímanlegar 
birtingar á gögnum um útblástur gróðurhúsalofttegunda ársfjórðungslega. 
Unnið verður að frekari þróun talnaefnis sem tengist ökutækjum til viðbótar 
við tölur um sölu eldsneytis á bensínstöðvum, umferð á vegum, bílaeign og 
akstur eftir atvinnugreinum og nýskráningu ökutækja. Enn fremur verður 
unnið að frekari þróun á orkutölum frá Orkustofnun og upplýsingum úr 
loftslagsbókhaldi Íslands. 
Á árinu 2022 verður þróuð ný tölfræði ásamt því að halda áfram 
ofangreindum verkefnum. Meðal þess sem unnið verður að á árinu 2022 
er tölfræði um styrki tengda umhverfisvernd og auðlindanýtingu og 
útreikningar á efnisflæði í hráefniseiningum (e. Raw Material Equivalence). 
Ítarlegri gögn um uppruna úrgangs eru í vinnslu sem hægt verður að nýta 
til þess að áætla úrgangsmyndun eftir atvinnugreinum. Að lokum má nefna 
nýtt þróunarverkefni sem snýr að söfnun á upplýsingum um raforkunotkun 
rafbíla. 
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Rekstur

Rekstur

Bókhaldskerfi ríkisaðila 
Hagstofan mun færa bókhald sitt í Orra, samræmdt bókhaldskerfi ríkisaðila. 
Er þetta gert að ósk Fjársýslunnar einkum í því skyni að auðvelda meðferð 
upplýsinga, uppgjör ríkisaðila og gera bókhaldsgögn sýnileg almenningi. Er 
kerfið mun þyngra í rekstri en þau kerfi sem Hagstofan hefur notað hingað 
til. 

Græn skref í ríkisrekstri
Hagstofan vinnur að innleiðingu grænna skrefa í ríkisrekstri. Nú þegar eru 
skref eitt og tvö í höfn en stefnt er að því að ná að uppfylla skref þrjú, fjögur 
og fimm á árinu 2022. Auk þess mun Hagstofan skila árlega héðan í frá 
Grænu bókhaldi. 
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Alþjóðamál

Norræna tölfræðingamótið
Norræna tölfræðingamótið, sameiginleg ráðstefna hagstofa Norðurlandanna, 
verður haldið á Íslandi í ágúst á þessu ári. Mótið er haldið þriðja hvert ár og 
var síðast haldið á Íslandi árið 2007. Þema ráðstefnunnar er “Facts on the 
fly” og verður hún haldin í Hörpu dagana 22. til 25. ágúst. Í beinu framhaldi 
verður svo fundur norrænna hagstofustjóra haldinn á Hótel Geysi og munu 
þar æðstu stjórnendur norrænu hagstofanna funda um hin ýmsu málefni 
tengd norrænu hagskýrslusamstarfi.

Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna
Stutt verður við vinnu forsætis- og utanríkisráðuneytis við innleiðingu 
heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun með 
áframhaldandi þróun tölfræðimælikvarða. Einnig verður stutt við þróun 
mælikvarða fyrir sveitastjórnarstigið enda heimsmarkmiðin þess eðlis að allir 
þurfa að leggjast á eitt ef árangur á að nást. 

Uppfærsla á innleiðingareglugerð
Mikill fjöldi evrópskra reglugerða eru í gildi um það með hvaða hætti skuli 
standa að evrópskri hagskýrslugerð. Á Íslandi eru þessar gerðir leiddar í 
íslensk lög í gengum innleiðingarreglugerð nr. 777/2016 sem var síðast 
uppfærð árið 2016. Frá síðustu uppfærslu hafa orðið vegamiklar breytingar 
í lagaumgjörð bæði fyrirtækjatölfræði og félagsmálatölfræði sem kalla á 
uppfærslu. 

Undirbúningur jafningjamats
Evrópska hagskýrslusamstarfið framkvæmir á nokkra ára fresti jafningjamat 
(e. peer review) á hagstofum aðildarríkjanna og EFTA. Eru lagðar til 
grundvallar meginreglur í hagskýrslugerð (European Code of Practice) og 
farið ítarlega yfir það hvernig umgjörð og framleiðsluferli hagstofanna 
standast settar kröfur hagskýrslusamstarfsins. Síðasta jafningjamat var gert 
árið 2014 og var gagnleg rýni sem leiddi til fjölmargra umbóta á starfsemi 
Hagstofunnar. Úttekt á starfsemi Hagstofu Íslands fer fram á fyrsta 
ársfjórðungi 2023. Úttektin krefst mikillar undirbúningsvinnu sem verður eitt 
helsta verkefnið á sviði gæðamála á þessu ári. 

Greindu betur
Greindu betur er tilraunaverkefni Hagstofunnar í formi liðakeppni sem styrkt 
er af Eurostat og miðar að því að efla tölu- og upplýsingalæsi íslenskra 
ungmenna á aldrinum 14 til 18 ára. Vorið 2022 eru rúmlega 220 lið skráð til 
þátttöku í Greindu betur þar sem verkefnið er að svara spurningum tengdum 
hagtölugerð og vinna að einföldu rannsóknarverkefni byggðu á opinberum 
hagtölum. Ef vel tekst til í þessari fyrstu tilraun er ætlunin að verkefnið verði 
árlegt.

https://www.greindubetur.is/
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