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

 
Tegund fundar Yfirskrift fundar Síða x af x 
Stjórnun Sjöundi fundur hóps um opin gögn 1 af 2 
Fundardagur Tími Staður Númer 
Fös. 01.03.2013 15:30-16:30 Hóll, fjármála- og efnahagsráðuneyti 7 
Fundarstjóri / boðandi Fundarritari / dags. fundargerðar 
FPM / HH HH / 01.03.2013 
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>, Þórlaug Ágústsdóttir <thorlaug@gmail.com>, Þorsteinn Yngvi Guðmundsson  
<thorsteinn.yngvi.gudmundsson@datamarket.com> 
Afrit - meðferð fundargerðar 
Send á fundarfólk, mál FJR12120021 

 
Nr. Atriði Lýsing - hvað ? Hver ? Hvenær ? 
1 Leyfisskilmálar Skjali útbýtt. Leyfi skoðað með tilliti til 

Fjársýslunnar. Tillaga að leyfisskilmálum fyrir 
Fjársýsluna langt komin. Rætt um ákvæðið um 
merkingu útgáfu. Norska leyfið verður skoðað 
næst. 

GS Á fundi 

2 gov.uk Umræður um nýjungar í vefmálum.  Öll Á fundi 
3 Skýrslan Gott ef skýrslan gæti virkað sem vegvísir fyrir 

stofnanir sem vilja veita almenningi beint 
aðgengi að göngum. 

Öll Á fundi 

4 Kynning 
verkefnisins 
innan 
stjórnarráðsins 

Verkefnið verður kynnt á fundi rekstrarstjóra 
ráðuneytanna í næstu viku, þann 8. mars. Fundur 
ráðuneytisstjóra verður á næsta þriðjudag, ESB 
athugar nánar með það. Verður kynng á 
morgunverðarfundi í fjármála- og 
efnahagsráðuneyti. Athuga með að kynna fyrir 
öllum ráðuneytum og stofnum t.d. með 
tölvupósti.  

EBS Á fundi 

5 Skil verkefnis Ætlar hópurinn að gefa út áframhaldandi gögn 
eða ætlar hann að mælast til þess við ráðherra að 
það verði gert. Líka spurning hvort að gögnin 
seinasta ár fylgi með í skilunum.  

FPM Á fundi 

6 CKAN Líkur eru á að kerfið verði komið upp á 
gogn.island.is. 

RRS Á fundi 

7 Árshlutauppgjör Ef leyfi fæst þá getur FPM útbúið CSV-skjölin. 
Einnig mætti gera þetta í samstarfi við 
Fjársýsluna svo þekking sé þar til staðar við að 
útbúa CSV-skjöl.  

Öll Á fundi 

8 Framkvæmd 
Fjársýslunnar 

Ekki sama starfsfólk sem vinnur mánaðaruppgjör 
og árshlutauppgjör. Þetta þarf Fjársýslan að 
ákveða hvernig verið gert. Fjársýslan núna að 
fást við breytingar vegna breytinga á 

PJ Á fundi 
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stjórnarráðinu, því mun mánaðaruppgjöri fyrir 
janúar seinka fram í mars. Spurning hvernig 
staðið verði að birtingu gagnanna. 

 
Næsti fundur   
Fundardagur / boðandi Tími Staður 
   

 
 


