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Fundargerð Starfshópur um opin gögn / forsætisráðherra, 

fjármála- og efnahagsráðherra 
 

Tegund fundar Yfirskrift fundar Síða x af x 

Stjórnun Þriðji fundur hóps um opin gögn 1 af 1 
Fundardagur Tími Staður Númer 

Mið. 06.02.2013 15:30-16:30 Hóll, fjármála- og efnahagsráðuneyti 3 
Fundarstjóri / boðandi Fundarritari / dags. fundargerðar 

FPM / HH EBS / 06.02.2013 
Þátttakendur 

Björn Sigurðsson <bjorn.sigurdsson@for.stjr.is>, Finnur Pálmi Magnússon 

<gommit@gmail.com>, Elva Björk Sverrisdóttir <elva.sverrisdottir@fjr.is>, Guðbjörg 

Sigurðardóttir <gudbjorg.sigurdardottir@irr.is>, Pétur Jónsson < petur.jonsson@fjs.is>, Tryggvi 

Björgvinsson, Páll Þórhallsson 
Afrit - meðferð fundargerðar 

Send á fundarfólk, mál FJR12120021 
 

Nr. Atriði Lýsing - hvað ? Hver ? Hvenær ? 

1 Síðasta 

fundargerð 

Athugasemdir komnar, verður sett á vef. Öll 

 

07.02.2013 

2 Fundur um 

gagnasett 

Greint frá fundi með Þórhalli Arasyni um 

gagnasett sem hugmyndir eru um að birta. Vel 

tekið í hugmyndir um birtingu á mánaðarlegu 

yfirliti yfir tekjur og gjöld eftir hagstærðum og 

ársfjórðungslegum rekstrarreikningi, brotið niður 

á ráðuneyti og stofnanir.  

FPM 

 

Á fundi 

3 Fundur um 

leyfisskilmála 

Í vikunni funduðu FPM, GS og TB um 

leyfisskilmála. Hugmynd er að nýta 

leyfisskilmála sem notaðir eru í  UK, þýða þann 

hluta sem snýr að þeim gagnasöfnum sem notuð 

verða í starfi hópsins.  

FPM

GS 

TB 

Á fundi 

4 Leyfisskilmálar 

og 

upplýsingalög 

PÞ fer yfir upplýsingalög. Hugsanlega myndi 

duga að endursegja 30. grein þeirra, en það er þó 

ekki víst. 31. gr laganna gæti gagnast við smíði á 

leyfisskilmálum. TB telur að höfundarréttur sem 

vísað er í 30.gr í uppl.laga sé það sem mest 

greinir milli þeirra og bresku leyfisskilmálanna. 

Gæti orðið hindrun fyrir þá sem vilja nýta birt 

gögn. PÞ: Leggur til að þessi mál verði skoðuð í 

FOR og MRN. GS verður í sambandi við þessi 

ráðuneyti. TB:Kostur við að nýta bresku 

leyfisskilmálana er að þar er hugsað út frá 

gagnagrunnum og stjórnsýslu. CC gerir ekki ráð 

fyrir gagnagrunnum. TB er að þýða bresku 

leyfisskilmálana. 

Öll Á fundi 

5 Lokaeintak 

tillöguskjals 

FPM hefur samband við PJ í næstu viku. Þá 

verður hugsanlega hægt að búa til lokaeintak af 

tillöguskjali.  

FPM 

PJ 

 

Á fundi 

6 Miðlun 

verkefnisins 

 

Grein eftir ráðherra um opin gögn næstum 

tilbúin 

EBS 

 

Á fundi 
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Næsti fundur   

Fundardagur / boðandi Tími Staður 

Mið. 13.02.2013 / EBS 15:30-16:30 Hóll, fjármála- og efnahagsráðuneyti 
 

 


