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19.000 

örorkulífeyrisþegar

100 starfsmenn 

+ umboð 

4.700 

endurhæfingar-

lífeyrisþegar á ári

70.000 

viðskiptavinir

Heildargreiðslur á mánuði: 

15 milljarðar

Alls 175 milljarðar í ár

37.000

ellilífeyrisþegar



1. Vefurinn fyrir alla (tr.is)

a) Umfangsmikil upplýsingagjöf 

b) Tryggingavísar og mælaborð með gagnvirkni

2. Mínar síður fyrir viðskiptavini

3. Vefþjónustur við stofnanir og fagaðila

4. Stafræn samskipti innan EES 

Stafræn starfsemi TR – staðan 2021 



Mínar síður TR







Umfangsmikil 

vefþjónustusamskipti við 

fagaðila og stofnanir 

innan lands og utan

  

Norðurlandi vestra

Reykjavíkurborg

Systurstofnanir innan EESHeilbrigðisstofnanir/læknar



Umfangsmikil 

vefþjónustusamskipti við 

fagaðila og stofnanir 

innan lands og utan

Í framtíðinni viljum við að sem 

flest þessara samskipta fari í 

gegnum Strauminn – X-ROAD hjá 

Stafrænu Íslandi

  

Norðurlandi vestra

Reykjavíkurborg

Systurstofnanir innan EESHeilbrigðisstofnanir/læknar



• Upplýsingakerfið (ESSI) sem tengir TR, VMST, 

SÍ og Skattinn við 10.000 aðrar stofnanir í 32 

Evrópulöndum

• Tengipunktur á Íslandi við miðlægan 

kerfishluta í Evrópu er hjá TR, sem hefur stýrt 

innleiðingunni

• TR sér um rekstur kerfisins á Íslandi

• Upplýsingakerfið var tekið í notkun á Íslandi 

2019 – meðal fyrstu landa í Evrópu

Stafræn framkvæmd almannatrygginga innan EES



1. Endurskilgreining, einföldun og sjálfvirknivæðing 
verkferla – ætíð með viðskiptavininn í forgrunni
• 100 ferlar

• Vinnustofur (Design Thinking) og hönnunarsprettir (Agile)

2. Viðmót kjarnakerfa endurskrifað í nýju 
þróunarumhverfi sem styður við nýja verkferla (Agile)
• Gagnagrunnslagið verður óbreytt (reikniverkið)

• Líklega nýtt viðmót í React og millilag í .Net

Stafræn vegferð í ár og næstu árin  



• Samnýting og samvinna við Stafrænt Ísland og aðrar 
stofnanir
• Ný lög um stafrænt pósthólf – mikilvægt skref í stafrænni 

vegferð ríkisins
• Spjallmenni

• Fer í útboð í samvinnu við Stafrænt Ísland

• Innleiðing á Straumnum í vefþjónustusamskiptum (X-Road)
• Tryggja þarf rétta skráningu gagna og stafræna afhendingu frá 

öllum samstarfsaðilum

• Hefja sjálfvirka afgreiðsla tiltekinna réttinda

Stafræn vegferð í ár og næstu árin frh.



Aukin stafræn starfsemi og sjálfvirkni er nauðsynleg svo hægt sé 

að mæta kröfum um góða og skilvirka stjórnsýslu. 

Verkefnið er ekki einvörðungu tæknilegt – það þarf að skora 

hefðbundinn þankagang á hólm og það mun hrikta í stoðum.

Við óskum Stafrænu Íslandi velfarnaðar og erum tilbúin að leggja 

okkar af mörkum.

Megi stafræn framtíð hins opinbera verða björt!



Því hvar værum 

við stödd án 

stafrænna lausna? 


