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544. mál. Þjóðskjalasafn íslands (rafræn gagna- og skjalasofn o.fl.)
Umsðgn um frumvarp til iaga um breytingu á lögum nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn ísiands.

í upphafi skal lýst undrun á því að frumvarp þetta hefiir verið sent til umsagnar 
rúmlega 30 bókasafna á íslandi, skv. vef Alþingis á netinu, án þess að það komi þeim 
sérstaklega við. Fyrir utan Þjóðskjalasafii íslands er Héraðsskjalasafii Kópavogs eina 
skjalavörslustofiiunin sem fengið hefur frumvarpið til umsagnar, en héraðsskjalasöfn 
á Islandi eru 21 talsins að Borgarskjalasafni meðtöldu. Bæjarbókavörður Kópavogs 
hafði samband við Alþingi þar sem hann taldi bréfið fremur eiga að berast 
Héraðsskjalasafni Kópavogs og það barst svo 7. maí sl. Umsögnin er því gerð í 
nokkrum flýti.

Almennt um endurskoðun laga um Þjóðskjaiasafn íslands
Mikil þörf er á endurskoðun laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafii íslands. Sú 
endurskoðun sem menntamálaráðuneytið hefur lagt til með fhxmvarpi því sem hér er 
til umsagnar er ekki nægilega víðtæk og efnislega gölluð. Færi best á því að beðið 
yrði með breytingar á lögum um Þjóðskjalasafii íslands þar til fagleg 
heildarendurskoðun hefur farið fram á þeim og þá þannig að reynt yrði að hafa meira 
samræmi við aðra tengda löggjöf.

Lög um Þjóðskjalasafn hafa að nokkru vikið jyrir öðrum lögum 
Lög um Þjóðskjalasafii hafa á undanfömum árum að nokkru tapað gildi sínu með 
tilkomu nýrri laga og tilgangur þeirra virðist stundum hafa gleymst. Nefna má sem 
dæmi 2. mgr. 22. greinar upplýsingalaga nr. 50/1996, lög um persónuvemd og nú 
síðast afnám 5. greinar laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafii að hluta til með 12. grein 
laga nr. 163/2007 um hagskýrslugerð, en þar er sérstætt frávik frá opnum stjómháttum 
borgaralegs lýðræðisþjóðfélags, að opinberar skýrslur geti byggt á leyniskjölum sem 
enginn vegur er fyrir borgarana eða fræðimenn að sannprófa og munu aldrei fara í 
vörslu Þjóðskjalasafnsins, ekki einu sinni á grundvelli þess að vera sögulega 
mikilvæg. Um frumvarp þeirra laga virðist Þjóðskjalasafnið ekki hafa fengið tækifæri 
til þess að tjá sig. Eyðing skjala í persónuvemdarskyni er ekki síður hættuleg en að 
virða ekki persónuvemd við meðferð skjala og vörslu, slík persónuvemd kann að 
snúast upp í andhverfu sína.

Nauðsynlegar breytingar á lögum um ÞjóðsJgalasafn
Meðal brýnna atriða sem þyrfti að bæta við lög um Þjóðskjalasafh er t.d. eftirtalið:
- Að skilgreina íslensk skjöl, sem menningararf íslensku þjóðarinnar. (Sbr. t.d. sænsk 
skjalalög: „Myndighetemas arkiv ár en del av det nationella kulturarvet.“ þ.e. 
Skjalasöfii stjómvalda eru hluti af menningararfi þjóðarinnar).
- Að tryggja Þjóðskjalasafiiinu lagaheimild fýrir framsali á eftirlitsvaldi með
skjalavörslu sveitarfélaga til viðeigandi héraðsskjalasafna, slíkt framsal hefur átt sér 
stað víða án lagastoðar en skv. reglugerð settri af menntamálaráðherra. Þetta er 
Jlft}0 syjilegt pn verðjjr ^ð vera skv. lögum.
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- Að setja refsiákvæði í lögin vegna ólöglegrar eyðingar skjala og skjalasafiia og veita 
Þjóðskjalasafiiinu og viðeigandi héraðsskjalasöfnum dagsektaheimild gagnvart þeim 
sem ekki hlýða fyrirmælum um skráningu og varðveislu skjala t.d. ef skjöl eru höfð í 
ófullnægjandi geymslum.
- Jafnframt skal bent á að betur fer á því að Þjóðskjalasafn heyri fremur undir Alþingi 
en menntamálaráðuneytið, líkt og Ríkisendurskoðun vegna þess stjómsýslueflirlits 
sem það á að hafa með höndum, en stofnunin hefur ekki haft burði til þess að sinna 
því eftirliti sem skyldi undir yfirstjóm menntamálaráðuneytisins.
Dæmi er um að menntamálaráðuneytið hafi gripið fram fyrir hendumar á 
Þjóðskjalasafninu. Það em „Reglur um meðferð og varðveislu trúnaðargagna í 
grunnskólum“ sem gefiiar vom út 17. mars 1993 „til reynslu í tvö ár“ og var dreift til 
grunnskóla með bréfi menntamálaráðuneytisins 20. desember 1993. I 6. grein 
reglnanna er kveðið á um eyðingu skjala, en það fór aldrei fyrir stjómamefnd 
Þjóðskjalasafhsins skv. lögum um Þjóðskjalasafiiið, auk þess má nefiia að nefndinni er 
skv. lögum aðeins heimilt að heimila eyðingu skjala, ekki fyrirskipa hana. Ovíst er 
hvað þetta hafði í för með sér. Við blasir að sjálfstæði Þjóðskjalasafiisins er ekki 
nægilegt og hætt við að ekki sé tekið á óheimilli eyðingu skjala. 
í stjómarráðinu virðist ríkjandi þrýstingur af hálfu einstaklinga og hagsmunahópa um 
að breyta skjalavörslu hins opinbera í rafiæna gagnavörslu án tillits til þeirra miklu 
vandkvæða sem slíkt hefur í för með sér fyrir borgarana og stjómvöld.
Sjálfstæði Þjóðskjalasafiisins gagnvart ráðuneytunum er nauðsynlegt til þess að standa 
vörð um gildi og varðveitanleika opinberra skjala gagnvart þessum öflugu 
hagsmunaaðilum.

Almennt um þetta frumvarp
Stjómvöld og skjalavörslustofnanir víða um heim þar sem upplýsingatækni hefur 
verið tekin í þjónustu stjómsýslunnar hafa þurft að finna leiðir til þess að samhæfa 
kosti upplýsingatækni og skjalavörslu. Engin leið er enn til sem flestir era sammála 
um að sé hin eina rétta til þess, en kostnaðarminnst og farsælast er að fara þekktar, 
reyndar og ömggar leiðir séu þær færar.

Rafrœn gögn gagnvart pappírsslgölum
Það sem gögn á rafrænu formi hafa fram yfir hið hefðbundna skjalaform er 
aðgengileiki og afritunarhæfni, þ.e. auðvelt er að dreifa gögnunum víða á skömmum 
tíma t.d. á intemeti og auðvelt er að afrita gögnin hratt og örugglega. A hinn bóginn er 
rafrænt form ekki vörsluform, það er hverfúlt og óstöðugt, enda er hátimbraður og 
viðkvæmur tæknibúnaður sem úreldist fljótt forsenda þess. Rafræn gögn em á 
hræranlegu formi.
Stöðugleiki og sjálfstæði er það sem hið hefðbundna skjalaform á pappír hefur fram 
yfir rafræn gögn. Skjöl á pappír em á föstu formi.
Öryggi og áreiðanleiki skjala byggist m.a. á upprunaleika og stöðugleika þeirra bæði 
að innihaldi og ytri gerð og því að þau verði ekki véfengd vegna óstöðugs 
áritunarforms.

Markmiðið með gerð og vörslu skjala er að festa réttindi og skyldur m.a. til þess að 
forsendur séu fyrir réttarríki (í víðum skilningi þess orðs). Upplýsingar fela ekki í sér 
réttindi eða skyldu. Rafrænt form er hverfult og getur ekki komið í stað hefðbundis 
skjalaforms nema grafið sé undan réttarríkinu, öryggi og almannareglu. Við myndun 
skjala er nú iðulega beitt rafrænum aðferðum og afrítum skjala er gjaman dreift á
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rafrænu formi til upplýsingar og hagræðis, um það er ekki annað en gott að segja, sé 
réttinda og skyldna gætt.

Almennt læsi og það að sannreyna efni og uppruna skjala
í IX kafla stjómsýslulaga nr. 37/1993 um rafræna málsmeðferð er rafrænu formi ekki 
treyst undir fjárhagsleg réttindi en samt önnur réttindi sbr. 37. grein laganna, sem er 
athyglisvert. 40. grein laganna um varðveislu rafrænna gagna gerir í reynd út af við 
kaflann með áskilnaði um að þau skuli varðveitt þannig „...að unnt sé að sannreyna 
efiii og uppruna þeirra síðar með aðgengilegum hætti.“ Ekki hefur verið sýnt fram á 
að þetta sé framkvæmanlegt til langframa, en samt virðast stjómvöld haga sér eins og 
svo sé.

Þess verður að gæta að borgaramir eru hvorki þegnar (e. subject/serf) né 
viðskiptavinir (e. customer/client) gagnvart stjómvöldum, þeir eru lögpersónur með 
borgaraleg réttindi og stjómvöld bera ábyrgð gagnvart þeim skv. því. Ein trygging 
fyrir því jafnræði, frelsi og bræðralagi sem er homsteinn borgaralegra þjóðskjalasafiia 
er almennt læsi sem nægir til þess að glöggva sig á innihaldi opinberra skjala. Hvorki 
á að þurfa tæknikunnáttu, né sérfræðiaðstoð til þess að lesa eða sannreyna innihald 
opinberra skjala í opinberum skjalasöfnum. Læsi má ekki verða háð tækni sem 
almennur borgari með fullu viti og skyldunám að baki skilur ekki til fullnustu, annars 
er hætta á að upp rísi skrifarastétt líkt og í Egyptalandi til foma sem hafði öll ráð 
þegnanna í hendi sér.

Rafræn boðskipti eru ekki tryggari en símtöl og mikilvæg mál eru sjaldan til lykta 
leidd á svo ótryggan hátt nema í neyð, annað er ábyrgðarhluti. Eiginhandarundirritun 
borgarans á umsókn, er t.d. staðfesting embættismannsins á því að hún sé gild. 
Eiginhandarundirritun embættismannsins á afgreiðslu erindis er staðfesting borgarans 
á henni. An slíkra staðfestinga á öruggu formi kemst öll opinber stjómsýsla á flot og 
flest verður óvíst um ábyrgð og vald. Rafrænar undirskriftir eru t.d. ekki 
varðveitanlegar í skjalasöfnum til lengdar.

Varðveisla gagna, hagkvœmni og áreiðanleiki
Hvort sem valið er á milli þess að varðveita rafræn gögn áfram á rafrænu formi eða 
öðru formi, verður alltaf um að ræða varðveislu afrita þegar gögnin eru mynduð 
rafrænt í upphafi (enska: bom digital). Dæmi um þetta er tölvubréf sem er prentað út á 
pappír, eða tekið út úr tölvupóstskerfi og vistað annars staðar á rafrænu formi.
Þegar afrit kemur í stað frumrits og það hefur í för með sér eyðingu frumritsins er um 
að ræða það sem kallað hefur verið grisjun í skjalfræðum (danska: kassation, sænska: 
gallring). Til slíkrar eyðingar skjala, eins og annarrar eyðingar opinberra skjala, þarf 
að sækja um leyfi skv. lögum nr. 66/1985. Ekki er kunnugt um að nokkur opinber 
stofiiun eða embætti hafi sótt um leyfi fyrir þessu t.d. vegna tölvupóstnotkunar. 
Þjóðskjalasafiiið hefur ekki sett almennar reglur til þess að koma til móts við þetta, 
sem þó er heimild fyrir í 7. gr. laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafiiið. Þetta er dæmi 
um það að Þjóðskjalasafnið hefur ekki nýtt lagaheimildir sem þó hafa verið fyrir hendi 
til þess að auðvelda ábyrga nýtingu upplýsingatækni í stjómsýslunni. Það vekur 
jafnframt spumingar um tilgang frumvarpsins.

Varðveisla gagna á rafrænu formi er bæði ótrygg og dýr og því farsælast að mynda og 
varðveita sem mest af gögnum stjómvalda á stöðugra formi.
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Einn mikilvægasti þáttur við skjalavörslu er að beitt sé hagkvæmum aðferðum, þannig 
að kostnaður fari ekki úr hófi, tjón eða eyðing skjalasafiia af efiiahagsástæðum er 
mikil ógnun við borgarana og stjómvöld. Þjóðskjalasafii Islands hefiir verið í miklu 
íjársvelti og því ekki getað uppfyllt skyldur sínar á undanfömum árum. Miðað við það 
er enn mikilvægara að sparsemi sé gætt við skjalavörsluaðferðir hér á landi fiamvegis.

Ljóst er að stjómvöld mynda nú þegar rafræn gögn í stórum stíl, án þess að viðhafa 
eðlilega og ábyrgðarfúlla fyrirhyggju um varðveislu þeirra til langfiama. Hefur svo 
verið um langt skeið og er um það m.a. hægt að vísa til skýrslu nefiidar um varðveislu 
tölvugagna sem verða til í stjómsýslunni fiá 1998, en nefndin fékk reyndar ekki 
upplýsingar frá Skýrr hf. sem þá voru nýlega einkavæddar, en í viðbæti skýrslunnar 
segir um rafræn gögn í vörslu Skýrr: „of kostnaðarsamt að taka saman upplýsingar 
vegna þessarar könnunar“. Hvar eru þau gögn nú og hvað kostar að bjarga þeim?
Þetta hefúr allt orðið þrátt fyrir eftirlits- og leiðbeiningarskyldu Þjóðskjalasafiisins 
skv. 2. tölulið 4. gr. laga nr. 66/1985 og þrátt fyrir skyldu stofiiana og embætta skv. 6. 
grein laga nr. 66 um að ný skjalavistunarkerfi og skjalageymslur skuli samþykkt af 
Þjóðskjalasafni áður en þau séu tekin í notkun. Lögunum hefur ekki verið framfylgt 
að þessu leyti og skjalavarsla stofriana og embætta hefur víða verið eftir geðþótta 
forstöðumanna og starfsmanna þeirra. Oljóst er hvað þetta mun hafa í för með sér, en 
hætt er við að umtalsvert tjón hafi orðið og muni verða á gögnum stjómvalda með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

I skýrslunni frá árinu 1998 kemur fyrst fram sú hugmynd að halla sér alfarið að aðferð 
Dana við varðveislu rafrænna gagna, um það var undirritaður samstarfssamningur við 
Dani árið 2005 og er það inntak fiumvarpsins, án þess að þess sé getið beinum orðum 
í athugasemdum þess, eins og eðlilegt mætti telja. Ætlunin er að nota svokallaða 
flutningsaðferð (migrationsmetode) sem er talin illskást aðferða við varðveislu 
rafrænna gagna á rafrænu formi. Ekki er löng reynsla að baki henni og margt óvíst um 
árangur af henni, hugsanlega er þetta blindgata.

Á fræðslufúndi í Þjóðskjalasafni íslands 19. apríl 2005 kom fram í máli Kirsten 
Villadsen Kristmar starfandi yfirmanns skjalavörslusviðs (Bevarings- og 
kassationsafdeling) Rikisskjalasafns Dana að í ljós væri komið að „rafræn 
skjalavarsla“ er miklu dýrari („meget dyrere“) en hefðbundin skjalavarsla með 
pappírsskjölum. Miðað við þetta er ekki eðlilegt að farið verði út í langtímavarðveislu 
rafrænna gagna, verði hjá því komist.

Danska aðferðin og hugmynd um „ kerfisóháð “ gögn
Fylgt er danskri aðferð með dönsk lög sem fyrirmynd í þessu frumvarpi eins og í 
blindni. Orðið gagnasafn skýtur upp kollinum eins og skrattinn úr sauðarleggnvim í 2. 
og 5. grein frumvarpsins, en er hvergi skilgreint, jafiivel þótt í 1. grein frumvarpsins 
séu skilgreiningar.

Miðað við athugasemdir frumvarpsins virðist „kerfisóháð“ (líklega úr dönsku: system- 
uafhængig) þýða að skjal á slíku formi sé óaðgengilegt, þ.e. á formi sem tæpast er 
læsilegt. Ekki er alveg ljóst hvað átt er við með orðinu „kerfisóháð“, hvort ætlunin er 
að jafiia svo um útlit og einkenni rafrænna gagna að jafnvel táknkerfi t.d. stafróf eða 
tvíundakerfi verði ekki fyrir hendi. A.m.k. er greinilegt að ætlunin er að einfalda form 
rafrænna gagna verulega, þegar þau eru tekin til varðveislu, svo mjög að þau verði
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nærri því óþekkjanleg. Það vekur ýmsar spumingar um réttargildi gagnanna, því það 
þjónar ekki hlutverki skjalavörslunnar að þau gögn sem hún taki til varðveislu séu á 
svo einföldu formi að hvorki séu þau nothæf almenningi, stjómvöldum né 
fræðimönnum. Þótt einhverskonar lýsing á upphaflegu formi skjalsins fylgi, þá virðist 
vera um lélegt afrit að ræða þegar það er „kerfisóháð“, það er orðið háð meðfylgjandi 
greinargerð og því ósjálfstætt, fremur hluti af skjali en eiginlegt skjal, skert afrit 
frumskjalsins og óaðgengilegt með óljóst gildi. Sem vörslumiðill er rafrænt form svo 
ófullkomið tæknilega að það er tæpast nothæft og alls ekki til langs tíma.

í Danmörku glíma nú starfsmenn Ríkisskjalasafnsins við það hvemig eigi að gera þau 
„kerfisóháðu“ skjöl aðgengileg sem þegar hafa verið afhent þangað, það var nefhilega 
ekki frágengið í upphafi. Þetta minnir óneitanlega á Bakkabræður að bera sólskinið 
inn í ljóralausan bæinn í húfum sínum.

Þjóðskjalasafinð hættir að vera eingöngu skjalavörslustofnun þegar því er ætlað að 
taka rafræn gögn til varðveislu sem afiita verður reglulega með skömmu millibili og 
færa á milli vörslumiðla. Stofiiunin verður einhverskonar skjalamyndari á skjölum 
annarra stofnana, ekki út úr neyð, heldur af reglubundinni skyldu. Þetta hefur víðtæk 
áhrif á stöðu Þjóðskjalasafns íslands, stofiiunin verður ekki óvilhöll gagnvart þeim 
gögnum sem hún hefur í vörslu sinni þar sem hún hlutast til um innihald þeirra, 
jafnvel þótt gögnin séu mynduð í upphafi af annarri stofhun. Valdmörk verða við 
þetta óskýr, og þetta kallar jafnvel á utanaðkomandi eftirlit með starfsemi 
stofhunarinnar, mun ýtarlegri lagabreytingu en skv. fiumvarpi því sem hér er til 
umfjöllunar og mun meiri kostnað.

Rétt er að gera sér grein fyrir því hvað er um að ræða, rafræn gögn kunna að vera 
margt.
Bréfaskrár (þ.e. bréfadagbækur eða joumalar), afrit sendra bréfa, tölvubréfaskipti, 
fjárhagsbókhald, ýmsar skrár og margt fleira. Það er á engan hátt skynsamlegt að 
heimila að varðveita þetta á rafrænu formi til langframa, með því er tekin meiri áhætta 
og lagt út í miklu meiri kostnað en ella. Dómstólar munu tæpast taka svona gögn gild, 
gildi faxbréfs fyrir íslenskum dómstólum bendir til þess. Sá agi og festa sem þarf til 
þess að framkvæmanlegt sé að varðveita rafræn gögn skv. dönsku aðferðinni er miklu 
meiri en við hefðbundna skjalavörslu. Miðað við hve erfiðlega Þjóðskjalasafhinu 
hefúr gengið á undanfömum árum við að halda aga á hefðbundinni skjalavörslu víða í 
opinberum stofiiunum á íslandi, þá er viðbúið að rafiæn gagnavarsla eigi eftir að 
verða hin mesta þrautaganga.

Aritunarform tíðkast ekki að nefha í skjalalöggjöf
Rétt er að hafa hugfast að Norðurlandaþjóðir hafa hagað löggjöf sinni um skjalavörslu 
með þeim hætti að þess hefúr verið gætt að ekki gildi annað um rafræn gögn en 
hefðbundin skjöl í texta skjalalaga, þar sem slík lög eiga að setja ramma, en eiga ekki 
að fara niður í tæknileg framkvæmdaratriði. Hvergi kemur rafrænt form eða 
tölvuskráning fyrir í texta skjalalaganna þar svo undirrituðum sé kunnugt um. Hætt er 
við að lagatexti verði illilega úreltur, fyrr en varir, þegar svona áritunarform eru 
sérstaklega nefiid, dæmi um þetta eru gataspjöldin sem nefnd eru í 3. grein laga nr. 
66/1985 um Þjóðskjalasafiiið. Leitun er nú að vélum sem geta lesið úr gataspjöldum, 
og þau gataspjöld sem enn eru varðveitt em flest orðin ónothæf. Að löggjafinn fari út í 
það sem kallað er í viðskiptalífinu þaulstjómun (enska: micro-management) er



varhugavert, og vafasamt er að létta faglegri ábyrgð á skjalavörslu af 
embættismönnum og Þjóðskjalasafiiinu með því að láta löggjafann hlutast til um 
tæknimálefhi og taka þar með á sig faglega ábyrgð sem eðlilegt má telja að 
embættismenn axli og standi reikningsskil á.

Um 1. grein frumvarpsins
Fyrstu grein fiumvarpsins er ætlað að skilgreina skjöl og skráðar heimildir. Þetta er 
gert með mjög óljósu og víðtæku orðalagi sem leiðir til þess að skilgreiningin nær 
jafnframt til bókasafha opinberra stofnana, það er líklega víðtækara en ætlunin er. 
Með svo víðtækri skilgreiningu á skjölum er málsgreinin orðin merkingarlaus. Var 
hún ærið gölluð fyrir í upptalningu þeirri sem fella á niður með frumvarpinu þar sem í 
einu voru taldar upp tegundir áritunarforma og tegundir skjala eftir innihaldi. Sú 
upptalning er talin óþörf í athugasemdum þar sem hún kunni að vera túlkuð 
takmarkandi. Tilgangur þessa ákvæðis er þó væntanlega að setja því mörk hvað geti 
talist skjal. Þessi breyting getur aðeins orðið til þess að skapa óvissu. Óbreytt með 
upptalningunni hefur lagagreinin þó einhveija þýðingu.
í umsögn þeirri sem fylgir frumvarpinu er vísað ónákvæmlega til Alþjóða 
skjalaráðsins um viðbótina „borist eða verið viðhaldið“. Hér skal þess getið að þetta er 
tekið út úr skilgreiningu staðalsins ISAAR (CPF) (þ.e. Intemational Standard 
Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families) sem gefinn 
var út af Alþjóða skjalaráðinu árið 2004 (2. útgáfa, Glossary bls. 10) á orðinu Record 
sem hljóðar svo:
Information in any form or medium, created or received and maintained by an organization or person in 
the transaction of business or the conduct of affairs.
I frumvarpinu er þetta ekki nægilega nákvæmt. Það sem átt er við í staðlinum 

(„created or received and maintained“) fólst í orðum 2. mgr. 3. gr. laganna óbreyttum: 
„hafa orðið til“.

Um 2. grein frumvarpsins
Hér er eingöngu um orðalagsbreytingar að ræða, en þær breyta engu um skyldur 
Þjóðskjalasafiis íslands. Þetta eru einkum hrókeringar á greinum, þar er skotið inn 
orðinu „gagnasafna“ sem er algerlega ofaukið í lögum sem fjalla irni skjalasöfn og 
skjöl, því engin skilgreining er í lögunum sem greinir á milli skjalasafna eða skjala 
annars vegar og gagnasafiia hins vegar. Um breytingu á 2. grein segir í athugasemdum 
að safiiinu sé „gert skylt að sinna víðtækara hlutverki á þessu sviði með því að gefa út 
reglur um rafræn gagna- og skjalasöfn opinberra aðila“. Skv. lögunum óbreyttum er 
þetta þegar skylda Þjóðskjalasafrisins og hún verður ekkert víðtækari af þessu. Á hinn 
bóginn er á engan hátt skaðlegt að laga til í orðalagi, en mikilvægt er að því fylgi ekki 
misskilningur um breytt hlutverk stofnunarinnar. Um ástæðima fyrir þessum 
breytingum hljóta óhjákvæmilega að vakna spumingar, t.d. um hugsanlega vanrækslu 
á undanfömum árum.
Ef ætlunin er að gera hlutverk Þjóðskjalasafns víðtækara á þessu sviði er væntanlega 
tímabært að nema úr gildi 2. mgr. 22. greinar Upplýsingalaga nr. 50/1996 sem hljóðar 
svo: „Forsætisráðherra er heimilt, að fengnu áliti þjóðskjalavarðar, að gefa út 
reglugerð þar sem mælt er fyrir um hvemig skjalastjóm skuli hagað í stjómsýslu 
ríkisins, þar með talið hvers konar tölwihugbúnað skuli nota.“ Það þyrfti þá að taka 
fram í frumvarpinu eða setja fram sérstakt frumvarp um það.
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Um 3. grein frumvarpsins
Mikil þörf er á að stytta frest þann sem skilaskyld embætti og stofiianir hafa til að 
koma skjölum til Þjóðskjalasafnsins og héraðsskjalasafiia. Yel má hugsa sér 5-15 ár, 
en ástæða þess að fresturinn er 30 ár en ekki 20 eins og var fyrir árið 1985 er skv. 
umsögn er fylgdi frumvarpi til laga nr. 66/1985 á sínum tíma:
... í því skyni að létta á Þjóðskjalasafni á næstu árum, meðan það er að innheimta skjöl sem vanrækt 
hefur verið að skila þangað á undanfömum áratugum.

Ástæðan er langvarandi aðstöðuleysi og fjársvelti Þjóðskjalasafnsins.
Hagkvæmara er að nota sérstakar skjalageymslur vmdir skjöl, en að hafa 30 ára forða 
útistandandi hjá embættum og stofnunum, oft í skrifstofuhúsnæði, en það er talið 
þrefalt dýrara í byggingu og rekstri en skjalageymslur. Almenn stytting þessa frests er 
mikilvæg í spamaðarskyni. Þessi langi frestur hefur auk þess að líkindum orðið til 
þess að skjöl hafa glatast.
Engin sýnileg ástæða er fyrir því að hafa annan skilafrest á rafrænum gögnum en 
öðrum í lögum og skv. lögunum óbreyttum er þjóðskjalaverði heimilt að lengja eða 
stytta skilafrestinn eftir þörfum. Sá sveigjanleiki er mikilvægur. Lagabreytingin er því 
þýðingarlaus, nema að draga úr sveigjanleika um skilafrest skjala á ákveðnu 
áritunarformi, það kann að koma sér illa fyrir skjalamyndara og Þjóðskjalasafnið. 
Óskiljanlegt er hver tilgangurinn með breytingunni er, ekki er opnað fyrir neinar 
heimildir sem ekki hafa verið áður fyrir hendi..

Um 4. grein frumvarpsins
Sértekjukröfur ráðuneyta eru oft miklar til stofnana. í gjaldskrá Þjóðskjalasafns 
gagnvart almenningi og stofhunum, er t.d. krafist birtingargjalds af opinberum 
skjölum umfram afgreiðslukostnað, þrátt fyrir að enginn sé höfundaréttur á þeim. Því 
er lagt til að við þessa grein verði bætt „þeim að kostnaðarlausu“ eða ef taka á gjald 
fyrir þetta að vísa til gjaldskrár í samræmi við 15. grein stjómsýslulaga nr. 37/1993 
eða 12. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996, eða jafnvel láta fylgja heimild um setningu 
gjaldskrár með þessari breytingu frumvarpsins.
Ljósritun er ódýr afritunaraðferð miðað við aðrar og vert að gæta hófs í kostnaði við 
afritun.

Um 5. grein frumvarpsins
Hugmynd sú sem hér kemur frarn er áður viðmð í greinargerð um frumvarp til laga nr. 
51/2003 um breytingu á stjómsýslulögum (128. löggjafarþing 2002-2003. Þskj. 384 -  
348. mál.) í kaflanum „Helstu lagalegu álitaefni við rafræna meðferð stjómsýslumála“ 
undir 13. lið „Hlutverk Þjóðskjalasafns íslands.“
Skjalavörslustofiiuninni, Þjóðskjalasafni íslands, er skv. frunavarpinu ætlað að taka 
rafræn gögn til varðveislu meðan þau eru ung, sem þýðir skv. athugasemdum 
frumvarpsins 1-5 ára gömlum „... til þess að tryggja að þau úreldist ekki eða glatist 
ekki vegna tæknibreytinga, bilana eða annars hjá hinum skilaskylda aðila.“
Hinum skilaskylda aðila er eftir sem áður ætlað að hafa umrædd rafræn gögn hjá sér 
og afgreiða upplýsingar úr þeim þar til þau ná tvítugsaldri, það felur í sér að hann 
verður líka að tryggja að gögnin úreldist ekki eða glatist. Ekki er ljóst hvort honum 
ber að eyða gögnum eða skila þeim til Þjóðskjalasafiisins, eins og þau eru tvítug að 
aldri.
Skjöl í vörslu opinberra skjalavörslustofiiana í Danmörku eru að jafnaði almennt 
aðgengileg þegar þau hafa náð 20 ára aldri. Þetta á sér ekki hliðstæðu í íslenskum 
lögum, en með frumvarpinu er þetta tekið upp eftir danskri fyrirmynd án þess að



annað í dönsku lögunum sé tekið með. Munur íslenskra og danskra laga liggvir í því að 
þessu leyti að almennt eru opinber skjöl aðgengileg þar sem þau eru á íslandi, nema 
sem nemur þeim takmörkunum sem getið er í lögum, en í Danmörku eru opinber skjöl 
í skjalavörslustofnunum almennt lokuð þar til þau ná 20 ára aldri, fyrir þann tíma 
verður að sækja sérstaklega um aðgang að þeim.
Þessi lagabreyting felur í sér tvíverknað með aukakostnaði fyrir ríkissjóð. Að 
Þjóðskjalasafnið taki að sér að halda við rafrænum gögnum, meðan sömu rafrænu 
gögnum er haldið við og afgreitt úr þeim hjá skjalamyndara, mun kosta ríkið meiri 
útgjöld, en ef Þjóðskjalasafnið tæki alfarið við umræddum gögnum tvítugum að aldri, 
en ekki fyrr.
Ábyrgðarregla 2. mgr. 6. gr. laga nr. 66/1985, kveður á um að forstöðumaður 
stofnunar eða embættis beri ábyrgð á skjalavörslu sinni og varðveislu skjalanna, þar til 
þeim er skilað til Þjóðskjalasafiis. Þetta er samofið embættisábyrgð og tryggir skýr 
valdmörk stjómvalda. Þessi regla gildir einnig um rafræn gögn.
Verði munur á gögnunum sem Þjóðskjalasafiiið tók við og þeim gögnum sem 
skjalamyndari hefúr áfram hjá sér, en hefur leiðrétt og endumýjað í 15-19 ár eftir að 
afriti þeirra var skilað til Þjóðskjalasafhsins, kann að skapast réttaróvissa þegar gögn í 
vörslu Þjóðskjalasafnsins eiga að verða aðgengileg tvítug að aldri. Ljóst er að 
stjómvald það er myndar skjölin hlýtur að bera ábyrgð á innihaldi þeirra og réttileika. 
Verði mismunur á gögnum hlýtur sú gerð er var í vörslu stjómvaldsins að ráða. 
Tilgangur gagnavörslunnar í Þjóðskjalasafninu er því óljós.
Aðgangur að upplýsingum, sem kveðið er á um í öðrum kafla Upplýsingalaga nr. 
50/1996, heimilar ekki að rafræn gögn í vörslu Þjóðskjalasafns íslands séu lokuð þar 
til þau ná 20 ára aldri. Áríðandi er að skjalavörslustofhanir tryggi aðgengi að 
opinberum gögnum í sinni vörslu skv. þeim lögum. Sé vörslutæknin svo ófullkomin 
að ekki sé hægt að tryggja aðgengið frá því að gögnin em afhent, er engin trygging 
fyrir því að þau verði aðgengileg að 15-19 árum liðnum.
Sú hugmynd að láta Þjóðskjalasafiiið verða óvirka skjalageymslu annarra stofnana, 
eða einhverskonar öryggisafrítadeild fyrir tölvukerfi hinna ýmsu stofiiana, með 
hugsanlegri endurskoðun á 20. grein Upplýsingalaga nr. 50/1996 eins og fram kemur í 
athugasemdum við lagafiumvarpið, fer gegn hugmyndum um skýr valdmörk 
stjómvalda. Slík tölvuþjónusta ríkisins kynni að eiga rétt á sér, en ekki á vegum 
skjalavörslustofhunar eins og Þjóðskjalasafns íslands.

Um 6. grein frumvarpsins
í sjöttu grein er lögð til viðbót við 10. grein laga nr. 66/1985, en það er 
öryggisafritaákvæði laganna. Að bæta við þessa grein „eða í rafrænu afriti“ er 
alvarlegur öryggisbrestur. Að mikilvægustu skjöl safiisins skulu vera til á filmum og 
eintak af þeim varðveitt á ömggum stað utan húsakynna safhsins er mikilvæg 
öryggisráðstöfún og formið skiptir miklu máli.
í athugasemd við fiumvarp til laga nr. 66/1985 kemur fram að þetta ákvæði er sett að 
erlendri fyrirmynd og minnst á styijaldaraðgerðir. Það sem þar býr að baki, þótt það 
sé ekki nefiit í athugasemdunum, er sáttmáli um vemd menningarverðmæta í 
styijaldarátökum sem samþykktur var í Haag 1954 (Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict) og var gerður vegna hinnar 
umfangsmiklu eyðileggingar sem heimsstyijöldin síðari hafði í för með sér. Öll 
Norðurlöndin nema ísland em aðilar að þessum sáttmála, en æskilegt væri að úr því 
yrði bætt.
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Rafræn afrit hafa ekkert öryggisgildi við langtímavörslu skjala, formið er svo hverfult 
í eðli sínu að allan stöðugleika sem öryggisafrit eiga að hafa skortir. Vörsluvandi af 
rafrænum afritum er engu minni en við önnur rafræn gögn. Ekki er kunnugt um dæmi 
þess að nokkurs staðar í heiminum hafi rafrænt afrit verið skilgreint öryggisafrit við 
langtímavörslu skjala, þeir sem verða fyrstir í heimi til þess eins og tæknin er nú verða 
að athlægi.
Afrit á örfilmur (míkrófilmur) af rafrænum gögnum hafa verið notuð í öryggisskyni 
erlendis.
Upphaflega lagagreinin ber það skýrlega með sér að átt er við öryggisafritun við 
langtímavörslu skjala. Breyting á þessari grein skv. frumvarpinu byggist á 
misskilningi og felur í sér mikla afturför.

Um örfilmur, oryggisafritun og rafræna kosti þeim tengda
Öryggisafritun skjala skv. 10. grein laga nr. 66/1985, hefur eins og mörgu öðru í 
lögum um Þjóðskjalasafn íslands, ekki verið framfylgt, en brýnt er að það sé gert, þótt 
fremur sé við því að búast að náttúruhamfarir eða slys valdi tjóni á skjalasöfnum 
hérlendis en hemaðarátök.
Mormónar á vegum Ættfræðifélagsins í Utah (Genealogical Society of Utah) hafa 
staðið fyrir stóm örfilmuverkefni hér á íslandi, en stærstur hluti íslenskra kirkjubóka í 
vörslu Þjóðskjalasafhs íslands var myndaður á örfilmur af þeim.
Engin örfilmumyndataka mun nú fara fram á Islandi.
Víða fer fram örfilmumyndataka í öryggisskyni á vegum opinberra skjalasafha og 
bókasafiia á hinum Norðurlöndunum og í Evrópu.
Afritun skjala á örfilmur í skjalavörslustofiiunum hefur farið fram af tveimur 
ástæðum:

A) í öryggis- og björgunarskyni með langtímavörslusjónarmið í huga (oft á 
rúllum 35 eða 16 mm).

B) Til þess að auðvelda aðgengi notenda (stundum á svokölluðum fisjum, eða 
míkrókortum).

Örfilmur má nota til langtímavarðveislu í öryggisskyni, en afrita má aftur af þeim með 
vélrænum hætti og miklum hraða á stafrænt form. Að taka upp slíka tækni væri í 
samræmi við framfarahug stjómvalda á sviði upplýsingatækni. Fjargeymslur undir 
öryggisfilmur af höfuðborgarsvæðinu verða að vera úti á landi.
Samhæfing sjónarmiða A) og B) við afritun skjala, er afar mikilvæg til þess að forðast 
óþarfa áníðslu á frumritum og til þess að nýta fjármuni sem best, því kosta þarf til 
vinnuafli við hveija afritun frumskjala. Með þessari aðferð fer afritun frumskjals aðeins 
fram einu sinni til þess að fullnægja bæði kröfum um öryggi með langtímavörslu í huga 
og rafrænt aðgengi.
Þetta kynni einnig að fela í sér betri lausn á hinum rafiæna gagnavanda en danska 
leiðin er, í anda þess sem er í athugun hjá Þjóðveijum í þeirra skjalasöfnum. Vörpun 
tölvugagna yfir á míkrófilmur og aftur til baka eftir þörfum er sú leið sem þar er talin 
koma til greina, með því næst langtímavarðveisla (í 100-120 ár) á míkrófilmum, en 
jafnframt er auðvelt að nýta rafrænt form eftir þörfum. Benda má á samvinnuverkefni 
Landsskjalasafhs Baden Wurttemberg og annarra stofnana: Eine Arche zur Rettung 
digitalen Kulturguts, (Örk til bjargar rafrænum menningararfi). Sjá http://elib.uni- 
stuttgart.de/opus/volltexte/2006/2731/ og http://www.landesarchiv-bw.de/arche. Gæta 
verður að gildi slíkra afrita gagnvart réttindum, skyldum og þörfum stjómvalda, 
borgara og fræðimanna áður en farið er út í slíkar aðgerðir.
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Um kostnað
Óljóst er á hverju umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins byggist um 
frumvarpið, hvergi kemur fram í fhunvarpinu eða athugasemdum við það hversu 
umfangsmikil rafræn gagnavarsla er fyrirhuguð, en skrifstofan virðist telja fimm 
starfsmenn og kostnað sem kallaður er tímabundinn vegna búnaðarkaupa þann 
kostnað sem frumvarp þetta samþykkt hafi í för með sér.
Þetta skal efast um og minnt á orð danska skjalavarðarins um að varsla rafrænna 
gagna sé miklu dýrari en hefðbundin skjalavarsla. Húsakynni undir rafræn gögn eru 
kostnaðarsamari, krafist er stöðugra geymsluumhverfis en undir pappírsskjöl og 
umsýsla er miklu meiri. Gagnaforðinn á rafrænu formi vex og vex, en velta þarf öllum 
rafrænu gögnunum áfram reglulega á nýja vörslumiðla, því þau þurfa stöðugt viðhald, 
og ganga þarf úr skugga um að afritun hafi heppnast í hvert skipti. Þessu má líkja við 
að skjöl í vörslu Þjóðskjalasafns íslands þyrfti öll að ljósrita reglulega. Þetta mun 
aðeins enda með því að kostnaður mun vaxa lj árveitingarvaldinu í augum og þá er 
hætt við kröfum um stórfellda gagnaförgun af efiiahagslegum ástæðum.
Kostnaðurinn mun að megninu til falla á Þjóðskjalasafn íslands til lengri tíma litið, og 
þangað hefur yfirleitt gengið treglega að fá fé, áframhaldandi íjársvelti við það blasir 
því strax við, fyrst rafrænu gögnin eiga að vera svo ódýr í langtímavörslu.
Ágreiningur er uppi erlendis milli tölvunarfræðinga og skjalavarða hvað teljist 
langtímaskjalavarsla, tölvunarfræðingar telja það 5-10 ár meðan skjalaverðir líta á 
hana í árhundruðum. Þarfir almennings, stjómsýslunnar og fræðimanna eru fremur í 
samræmi við viðhorf skjalavarðanna, enda er skjalavörðum oft tamt að byggja á 
reynslu og haga forsjálni eftir henni.
Skammtímahugsun í langtímavörslumálum er stórhættuleg, ekki síst þegar kemur að 
kostnaði. Með þessu frumvarpi verður um stigvaxandi kostnaðaraukningu að ræða í 
áratugi, ef ekki hundmð ára, það verður mjög dýrt. Betra er að veija skattfé í 
kostnaðarminni pappírsskjalavörslu en glæfralegt rafrænuævintýri sem ekki sér fyrir 
endan á hvað muni kosta í peningum eða gagnatjóni. Miðað við að rafræn gögn em 
skilgreind sem skjöl kann það gagnatjón að hafa í för með sér meiri eða minni 
skerðingu á borgaralegum réttindum Islendinga og svipta þá sögu sinni.

Lokaorð
í kvæði (LXX) eftir rómverska skáldið Catullus segir „sed mulier cupido quod dicit 
amanti, in vento et rapida scribere oportet aqua.“ (en það sem kona segir ástfangnum 
elskhuga, ber að rita í vind og rennandi vatn).
Orð og gjömingar íslenskra stjómvalda em mikilvægari en svo að vörsluform þeirra 
eigi að jafnast á við vind og rennandi vatn.
Rafrænt form, er þegar upp er staðið litlu ömggara vörsluform til langs tíma en vindur 
og rennandi vatn. Svo óstöðugt form heldur ekki skriflegum gjömingi, það gerir hins 
vegar það sem hefðbundið er að kalla skjal. Ofitrú á tækni, sem um margt er hagnýt, er 
ekki hættulaus, allra síst þegar hún er sett í löggjöf.

Kópavogi, 13. maí 2008
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