
 

Leiðbeiningablað fyrir tilnefningar til nýsköpunarverðlauna í 
opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2015 

 

 Frestur til að skila tilnefningum til nýsköpunarverðlaunanna er til 7. nóvember 2014 á netfangið 

nyskopun@fjr.is.  

 Verkefni þurfa að uppfylla eftirfarandi skilgreiningu um nýsköpun: „Með nýsköpunarverkefni er átt 

við nýjar lausnir eða þýðingarmiklar endurbætur á eldri lausnum sem opinber aðili hefur innleitt að 

eigin frumkvæði og beinast að því að bæta stjórnsýslu og/eða þjónustu með nýjum vinnubrögðum, 

tækni eða skipulagi.“ 

 Tilnefndum verkefnum þarf að hafa verið hrint í framkvæmd á sl. þrem árum (undirbúningur getur 

hafa staðið lengur) og greinanlegur árangur þarf að hafa náðst. 

 Tilnefningarnar skulu vera verkefnalýsing á word skjali. Verkefnalýsingin á að vera stutt og hnitmiðuð, 

t.d. 2 blaðsíður að lengd. Með bréfi til forstöðumanna stofnana og sveitarfélaga fylgir dæmi um 

ákjósanlega uppsetningu á tilnefningu. Allar innsendar tilnefningar verða birtar á vefsíðunni 

www.nyskopunarvefur.is. 

 Í verkefnalýsingunni þarf að koma fram nafn stofnunar/sveitarfélags sem sendir tilnefninguna og 

viðeigandi undirsvið ef við á. Nafn tengiliðar við verkefni þarf að koma fram sem og tölvupóstfang. 

 Tilnefningunni fylgi stutt lýsing á viðkomandi verkefni. Í lýsingu skal koma fram:  

 Hver var hvatinn að verkefninu? 

 Hvernig var verkefninu hrint í framkvæmd?  Til dæmis stutt lýsing á innleiðingarferlinu. 

 Hver var ávinningur verkefnisins fyrir notendur og stofnunina/ sveitarfélagið? Hversu víðtæk 

áhrif hafði nýsköpunin? 

 Dómnefnd fer yfir verkefnin og metur þau út frá eftirfarandi þáttum: 

1) Nýsköpunargildi verkefnis, 2) Þróun-framkvæmd, 3) Almannagildi, 4) Mikilvægi fyrir 

stofnun/sveitarfélag, 5) Einnig er lagt mat á hvort verkefnið nýtist öðrum 

stofnunum/sveitarfélögum og hvort rekstrarlegur ávinningur sé af verkefninu. 

 Sveitarfélög og stofnanir geta tilnefnt eitt eða fleiri verkefni til nýsköpunarverðlaunanna. 

 Ef verkefnið er samvinnuverkefni skal taka fram alla þá aðila sem standa að verkefninu (s.s. einkaaðila, 

stofnanir og sveitarfélög).  

 

Nýsköpunarverðlaun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2015 verða afhent á ráðstefnu um nýsköpun 

föstudaginn 23. janúar 2015 á Grand hótel Reykjavík. Verðlaunin og ráðstefnan eru samvinnuverkefni 

fjármála- og efnahagsráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Félags forstöðumanna ríkisstofnana, 

Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands. 

Á vefsíðunni http://www.nyskopunarvefur.is má finna allar frekari upplýsingar um verðlaunin og 

ráðstefnuna 23. janúar næstkomandi. 

 

#nyskopun23jan 
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Verðlaunahafar síðustu ára 

Nýsköpunarverðlaun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2014 hlaut Landspítali- Háskólasjúkrahús fyrir verkefnið 

Rauntíma árangursvísar á bráðadeild.  

Í rökstuðningi valnefndar kom m.a. eftirfarandi fram „Bráðasvið LSH er mjög flókin starfsemi og erfitt getur reynst að hafa 

yfirsýn um úrlausn og stöðu skjólstæðinga sem leita þangað þjónustu á hverjum tíma. Með hugkvæmni og áræðni voru 

nýttar og tengdar saman upplýsingar sem liggja fyrir í rauntíma og þær settar fram með myndrænum hætti. Rauntíma 

árangursvísar á bráðadeild er einfalt tæki, það er nýjung á sínu sviði og ekki til sambærilegt kerfi í nágrannalöndum okkar. 

Með verkefninu eru nýttar hugmyndir úr framleiðslugeiranum til að auðvelda störf í hefðbundnum þjónustugeira.“ Liður í 

umbótum á bráðamóttöku LSH er innleiðing árangursvísa í rauntíma en þeir mæla margskonar breytur í þjónustunni svo 

sem biðtíma, fjölda útskrifta og innlagna. Árangurs- og gæðavísarnir gefa starfsmönnum ómetanlegar upplýsingar um 

starfsemina á hverjum tíma og gera stjórnendum kleift að bregðast við álagspunktum með markvissari hætti en áður og 

fylgjast með gæðum í þjónustunni á mismunandi þjónustustigum. Reynsla af þróun og innleiðingu árangursvísa í rauntíma 

hefur með áþreifanlegum hætti styrkt eftirfylgni með stöðugum umbótum á bráðamóttöku Landspítala Fossvogi. Hér er 

hægt að sjá frekari upplýsingar um verkefnið: nyskopunarvefur.is/rauntima_arangursvisar_a_bradamottoku 

Samskiptamiðstöð Heyrnarlausra og heyrnarskertra hlaut Nýsköpunarverðlaun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2012 

vegna verkefnisins: SignWiki 

SignWiki er upplýsingakerfi og þekkingarbrunnur þar sem táknmálsorðabók og táknmálsnámi er miðlað í tölvur, spjaldtölvur 

og síma.  Það var þróað til að fylgja eftir nýjum lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, en upphaflega 

kviknaði hugmyndin út frá vinnu með heyrnarlausum í þróunarlöndum.  Þetta er ný nálgun sem byggir á opinni og virkri 

þátttöku þar sem málsamfélagið og áhugafólk um táknmál eru þátttakendur og leggja til námsefni og tákn.  SignWiki nýtist 

sem orðabók, til kennslu og í samskiptum við heyrnarlausa, fyrir almenning og til rannsókna og hefur gjörbreytt aðgengi að 

táknmáli og miðlun þess. SignWikiþótti af matsnefnd hafa mikið nýsköpunargildi og hátt almannagildi, þar sem verkefnið 

hefur leitt til straumhvarfa hjá því samfélagi sem það nýtist best.  Auk þess hefur SignWiki skipt miklu máli fyrir starfsemi 

Samskiptamiðstöðvarinnar og stuðlað að mikilli hagræðingu í miðlun og kennslu táknmáls. Verkefnið er einstakt í sinni röð 

og það hefur vakið athygli erlendis og er þegar orðin útflutningavara. Hér er hægt að sjá frekari upplýsingar um verkefnið: 

http://nyskopunarvefur.is/signwiki 

Lögreglustjórinn á Hvolsvelli hlaut Nýsköpunarverðlaun í opinberum rekstri 2011 vegna verkefnisins: Skipulag rýminga 

vegna jökulhlaupa sem fylgja eldgosum í Kötlu og Eyjafjallajökli. Samstarf íbúa og almannavarnayfirvalda  

Verkefnið felur í sér að gera viðbúnaðar- og rýmingaráætlun vegna yfirvofandi náttúruvá af völdum eldsumbrota í Kötlu og 

Eyjafjallajökli í samstarfi íbúa og almannavarnayfirvalda. Í umsögn dómnefndar um verkefnið segir:„Notuð var ný og 

árangursrík aðferð til að leita samráðs við borgarana, fá hugmyndir og byggja upp samvinnu við þá til að bregðast við 

yfirvofandi umhverfisvá.  Það skilaði sér í aukinni samábyrgð og valdeflingu borgaranna við að leysa vandasamt og flókið 

verkefni. Verkefnið mætti þörfum skilgreinds hóps sem skilaði góðum árangri þegar á reyndi og skipti þá miklu máli. 

Verkefnið felur í sér afar vel heppnað samráð við íbúa til að mæta öryggisþörfum og skipuleggja viðbúnað sem hægt er að 

yfirfæra í ríkari mæli á aðra þætti opinberrar starfsemi.“ Hér er hægt að sjá frekari upplýsingar um verkefnið: 

http://nyskopunarvefur.is/skipulag_ryminga 

 

Hægt er að sjá öll nýsköpunarverkefni sem tilnefnd hafa verið til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 

á vefsíðunni www.nyskopunarvefur.is. Á vefsíðunni er því að finna upplýsingar um 140 íslensk nýsköpunarverkefni frá 

stofnunum og sveitarfélögum. 

Fylgið okkar á Twitter þar sem við tístum um nýsköpun í opinberri þjónustu, @nyskopunarvefur 
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