
 1 

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

 
Tegund fundar Yfirskrift fundar Síða x af x 
Stjórnun Níundi fundur hóps um opin gögn 1 af 1 
Fundardagur Tími Staður Númer 
Fös. 22.03.2013 12-14 Fjársýsla ríkisins 9 
Fundarstjóri / boðandi Fundarritari / dags. fundargerðar 
PJ / PJ HH / 22.03.2013 
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>, Helgi Hjálmtýsson <helgi.hjalmtysson@fjr.is>, 
Pétur Jónsson < petur.jonsson@fjs.is>, Rebekka Rán Samper <rrs@skra.is>, Þórlaug Ágústsdóttir 
<thorlaug@gmail.com>,  
Afrit - meðferð fundargerðar 
Send á fundarfólk, mál FJR12120021 

 
Nr. Atriði Lýsing - hvað ? Hver ? Hvenær ? 
1 Fjársýslan Demo sýnt á efni frá Fjársýslunni.  Öll Á fundi 
2 Skýrsla Skiladagur skýrslu, þriðjudagurinn eftir páska, 2. 

apríl. Mikilvægt er að vel sé gengið frá 
skýrslunni. Frumdrög liggi fyrir á mánudaginn, 
lokadrög liggi fyrir í lok miðvikudags 27. mars.  

Öll Á fundi 

3 CKAN Smálagfæringar eftir á island.is. Spurning um að 
bæta Landmælingum einnið við síðuna og 
kannski fleiru. Einnig spurning um að setja 
fjármála- og efnahagsráðuneytið upp sem stofun.  

Öll Á fundi 

4 Leyfisskilmálar Leyfisskilmálar fyrir Fjársýslu ríkisins eru 
tilbúnir og engar athugasemdir fyrirliggjandi. 
Hugsanlegt er að farið verði síðar fram á 
breytingar á upplýsingalögum í ljósi þessarar 
vinnu. Einnig gæti þurft að vinna nánari 
skilgreiningar.  

GS Á fundi 

5 CSV skrár Betra er að uppfæra eldri skrá frekar en að nýrri 
skrá sé bætt við. Það myndi henta notendum 
betur.  

FPM Á fundi 

6 Leiðbeiningar Spurning hvort hægt sé að gefa almennun 
netverjum tilfinngu fyrir því hvernig hægt sé að 
nýta gögnin.  

RRS Á fundi 

7 Önnur 
gagnasöfn 

Efasemdir um hvort hafa eigi tilnefningu 
annarrra gagnasafna með í skýrslunni. Leggja 
mætti til í skýrlsunni að fjármála- og 
efnahagsráðuneytið skoði með opnun frekari 
gagasafna.  

Öll Á fundi 

8 Kynning Ráðherra, Fjársýsla og Þjóðskrá Öll Á fundi 
9 Lén opingogn.is vísi á gogn.island.is Öll Á fundi 

 
Næsti fundur   
Fundardagur / boðandi Tími Staður 
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