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Fundargerð Starfshópur um opin gögn / forsætisráðherra, 
fjármála- og efnahagsráðherra 

 
Tegund fundar Yfirskrift fundar Síða x af x 
Stjórnun Sjötti fundur hóps um opin gögn 1 af 2 
Fundardagur Tími Staður Númer 
Mið. 20.02.2013 15:30-16:30 Hóll, fjármála- og efnahagsráðuneyti 6 
Fundarstjóri / boðandi Fundarritari / dags. fundargerðar 
FPM / HH HH / 20.02.2013 
Þátttakendur 
Björn Sigurðsson <bjorn.sigurdsson@for.stjr.is>, Finnur Pálmi Magnússon 
<gommit@gmail.com>, Elva Björk Sverrisdóttir <elva.sverrisdottir@fjr.is>, Helgi Hjálmtýsson 
<helgi.hjalmtysson@fjr.is>, Pétur Jónsson < petur.jonsson@fjs.is>, Rebekka Rán Samper 
<rrs@skra.is>, Þorsteinn Yngvi Guðmundsson 
<thorsteinn.yngvi.gudmundsson@datamarket.com> 
Afrit - meðferð fundargerðar 
Send á fundarfólk, mál FJR12120021 

 
Nr. Atriði Lýsing - hvað ? Hver ? Hvenær ? 
1 DataMarket Settu CSV skránar inn í sitt kerfi. Bæta þyrfti við 

fleiri mánuðum til að fá fram tímalínu.  
ÞYG Á fundi 

2 CSV sett upp  Tvö CSV-skjöl sett upp á vef.  
 

HH Fyrir fund 

3 CSV-form Kosturinn við CSV er einfaldleiki en á móti 
kemur að ekki er hægt að setja upp einingar. 
Komma hentar ekki sem skilgreining milli liða 
því hún er einnig notuð í tölum. Skoða með 
skilgreiningu á einingu til skiptingar milli liða. 
Býður upp á 3-4 í störnugjöf. 

ÞYG 
FPM 

Á fundi 

4 Breski 
leyfisskilmáli 

Leyfisskilmálinn um opin gögn er lokaður. Verið 
að skoða tengslin við upplýsingalög í 
forsætisráðuneyti, sérlega í tengslum við 
ákvæðið um breytingu gagna.  

FPM 
BS 

Á fundi 

5 Skýrsludrög Athuga þarf með hugtakanotkun eins og 
opinberir aðilar, ríki og fleiri slík.  

FPM Á fundi 

6 Framhald 
verkefnisins 

Hvað er hægt að gera til að stuðla að framhaldi 
verkefnisins. Bandaríkin fengu 10+/- fyrirtæki til 
að kynna verkefni sín í Hvítahúsinu. Stofnanir 
sjálfar myndu leggja til CSV skrár en Þjóðskrá 
myndi vera til aðstoðar.  

Öll Á fundi 

7 Frekari 
gagnasett 

• Póst- og fjarskiptastofnun vill koma gögnum 
á framfæri. 

• Lögrelgan vill koma gögnum á framfæri, t.d. 
töflur yfir umferðalagabrot, árekstrartölur. 

• Fleiri stofnanir gætu verið í þessari stöðu, t.d. 
veðurgögn 

Öll Á fundi 

8 Áframhald 
skýrslu 

FPM deilir niður verkefnum. 
 

FPM Á fundi 

9 Kynning Halda mætti kynningu við skil skýrslunnar og 
stefnt er að frekari kynningu verkefnsins í 

Öll Á fundi 
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fjölmiðlum.  
 

Næsti fundur   
Fundardagur / boðandi Tími Staður 
Mið. 01.03.2013 / HH 15:30-16:30 Hóll, fjármála- og efnahagsráðuneyti 

 
 


