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Nr. Atriði Lýsing - hvað ? Hver ? Hvenær ? 
1 Dagskrá • Hópurinn kynnir sig 

• Markmiðasetning og sýn 
• Hvað getum við lært af öðrum þjóðum 
• Verklag og næstu skref  

EBS Fundarboð 

2 Kynning Fundarfólk kynnir sig. Öll Á fundi 
3 Markmið 

hópsins 
• Tilnefna gagnasöfn, tilgreina mörk, velja 

leyfisskilmála, hvaða tækni á að nota, fjalla 
um möguleika á endurnotkun ganga, kanna 
reynslu annarra ríkja 

• 15. mars er skiladagur hópsins 

FPM Á fundi 

4 Hvers vegna Farið yfir glæru, og bent á 
OpenDataHandbook.org 

FPM Á fundi 

5 Opna á gögn Skilningur hópsins er að best væri að geta opnað 
á gögn á tímabilinu. 

Öll Á fundi 

6 Vinnulag Markmið að hafa gögn hópsins opin.  FPM Á fundi 
7 Umhverfi Open Knowledge Foundation, FPM hefur tengsl 

við þessi samtök, stingur upp á samstarfi við 
þessi grasrótarsamtök. OKF hefur verið í 
samstarfi við bresk stjórnvöld.  

FPM Á fundi 

8 Open Data 
Handbook 

Punktar úr OpenDataHandbook.com kynntir. 
• Einfaldleiki, litir sigrar 
• Nýsköpun, þróunarstarf 
• Hafa góð tengsl við notendur 
• Mæta algengum ógnum, efasemdum og 

misskilningi 

FPM Á fundi 

9 Fjögur skref til 
að koma út einu 
gagnasetti 

• Velja gagnasett 
• Skilgreina leyfisskilmála 
• Gera gögnin aðgengileg 
• Auðvelda aðgengi 

FPM Á fundi 

10 Gagnasett Ríkisreikningur, gæti hentað að taka upp úr 
honum 

PJ  
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• Samræmdur tegundalykill 
• Útgefin árlega - samtölur - PDF  
• Mánaðaryfirlitum og árshlutauppgjörum er 

dreift til valinna aðila innan stjórnsýslunnar. 
Mánaðaryfirlitið kemur út fyrir lok næsta 
mánaðar á eftir, yfirleitt í kringum þann 25. 
þess mánaðar. Ársfjórðungslega fylgir í 
kjölfarið sérstakt árshlutauppgjör. 

11 Upplýsingalög Farið yfir glærur unnar upp úr nýju 
upplýsingalögunum og fjallað um hvernig 
skilmálar um endurnot ganga gætu verið.   

FPM Á fundi 

12 Open 
government 
license 

Farið yfir skilmála.  FPM Á fundi 

13 Nágrannar • Data.gov 
• Data.gov.uk 
• Data portal - Evrópusambandið 

FPM Á fundi 

14 Tækni ckan.org - umhverfi Breta fyrir gögn. Opið 
umhverfi. 

FPM Á fundi 

15 Miðlun Bjóða gögn hópsins á netinu. FPM Á fundi 
16 Bretar Hver stofnun með aðgang að CKAN og sér um 

að setja gögnin fram, útgjaldaviðmót 
http://data.gov.uk/data. 

FPM Á fundi 

17 Fjárhagsupplýsi
ngar ráðuneyta 

Áður hefur komið fram tillaga um birtingu ganga 
sem fór fyrir ráðuneytisstjóra. Kanna með stöðu 
þessarar tillögu.  

BS/E
BS 

23.01.2013 

18 Áætlun • Ákveðið að nota CKAN. 
• A plan koma út csv skrá á island.is  
• B plan koma út gögnum á island.is gegnum 

CKAN 
• Ræsa bæði plönin í einu 

Öll Á fundi 

19 Verkefnalisti • Finnur og Helgi skoða blogg og 
samskiptamiðla. 

• Finnur og Rebekka skoða uppsetningu á 
CKAN hjá island.is. 

• Finnur og Pétur hittast til að fara yfir 
uppsetningu á ríkisreikningi. 

• Elva og Björn skoða fyrri verkefni tengd 
opnun gagna innan stjórnsýslunnar. 

FPM 
HH 
RRS 
PJ 

EBS 
BS 

23.01.2013 

20 Á næsta fundi Ríkisreikningur og CKAN FM 23.01.2013 
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