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Izland
Izland 2007 decemberében tette közzé a szabad és nyílt forrású szoftverekre vonatkozó irányelveit tartalmazó dokumentumot,1 amely a következő pontokat tartalmazta:
– Új szoftverek vásárlása esetén a szabad és nyílt forrású szoftvereket, valamint a kereskedelmi
szoftvereket ugyanazon szempontok alapján kell elbírálni, azzal a céllal, hogy mindig a pénzügyileg legkedvezőbb megoldás kerüljön kiválasztásra.
– Minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy nyílt szabványokon alapuló szoftvereket válasszanak,
függetlenül attól, hogy a kérdéses szoftver standard szoftver vagy egyedi igényekre szabott. Általában, azok a szoftverek, amelyeket bárki szabadon használhat a nyílt szabványokat követik.
– A közhivataloknak arra kell törekedniük, hogy elkerüljék bármilyen szoftvergyártótól és szolgáltatótól való függőséget. A szabad és nyílt forrású szoftverek használata ennek a törekvésnek egy
módja.
– Az egyedi igényekre szabott, közhivatalok által (beleértve a kutatási és fejlesztési projekteket is)
finanszírozott szoftvereknek újrafelhasználhatónak kell lenniük. Egy módszer erre a szoftverek
szabad vagy nyílt licencelése. A stratégiákat a projektek kezdetekor úgy kell kialakítani, hogy az
újrafelhasználást figyelembe veszik.
– Az izlandi oktatási intézményekben tanuló diákoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a szabad
és nyílt forrású szoftverekről is tanuljanak a kereskedelmi szoftverek mellett.
2008 óta támogatja tehát Izland vezetése a nyílt forrású megoldásokat a közigazgatásban, amely
egy lassú migrációs folyamathoz vezetett a közintézményekben az elmúlt négy év során. 2 A lassú
haladás oka viszont a kudarc elkerülése, az átállások sikeres véghezvitele. Emellett az iskolákban is
megkezdődött az átállás nyílt forrású megoldásokra, a 32 iskolából ötben már lezárult a teljes migráció. Ezekben az iskolákban a Microsoft Windows operációs rendszert Ubuntura cserélték. Ezen
kívül pedig szinte minden iskolában a nyílt forrású Moodle tanuláskezelő rendszert használják. Az
iskolákon kívül pedig például a média bizottság a nyílt Fedora operációs rendszerre, míg az Izlandi
Művészeti Központ szintén Ubuntura váltott.3
2012 márciusában egy újabb nagy lépésre szánta el magát az izlandi kormány: kiadtak egy egy
évre szóló migrációs tervet, amely szerint a közigazgatási intézmények megkezdik az átállást nyílt
forráskódú szoftverekre. A projekt vezetője, Tryggvi Björgvinsson elmondta, hogy „a projekt célja
nem a teljes migráció a közigazgatási hivatalokban egy év leforgása alatt, hanem a migrációhoz
szükséges biztos alapok lerakása a későbbi átállásokhoz”. A migrációban első körben résztvevő intézmények között van az összes minisztérium, Reykjavik városa és az Állami Kórház. A migrációs
folyamat során elkészül egy általános infrastruktúra a későbbi projektek számára, például dokumentációkat készítenek az elérhető szabad vagy nyílt forrású szoftverekről, összehasonlítva ezeket a kereskedelmi megoldásokkal. A dokumentációt nagyon fontosnak tartják a későbbi migrációs projektek sikerének biztosítása miatt.
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A migráció első lépéseként minden közigazgatási hivatal vezetője kap öt egymást követő levelet,
amelyben például felhívják a figyelmüket a nyílt szabványok fontosságára, és kiemelnek olyan példákat, amelyek megkönnyítik az átállást szabad szoftverekre. Létrehoznak egy szakértői csapatot is,
akik arra fognak törekedni, hogy elkerüljék a jövőbeli hibákat. Valamint összeírják a közigazgatási
szabad szoftveres projekteket azzal a céllal, hogy elősegítsék az együttműködést ezen projektek között. A pilotban résztvevő intézmények migrációjával azt remélik, hogy az összegyűjtött tapasztalatok alapján további intézmények követik a példájukat.4
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