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544. mál. Þjóðskjalasafn íslands  -  rafræn gagna- og skjalasöfn ofl.

Efni: Umsögn borgarskjalavarðar um frumvarp til laga um breytingu á logum nr. 
66/1985 um Þjóðskjalasafn íslands.

Lög um Þjóðskjalasafn íslands voru sett árið 1985 og þóttu þá marka tímamót varðandi 
skilgreiningar á starfsemi og hlutverki skjalasafna á íslandi. Þau eru hins vegar orðin 23 ára 
nú og því eðlilegt að taka þau til gagngerrar endurskoðunar, sem ekki er gert í því frumvarpi 
sem nú er til umræðu og meðferðar hjá Alþingi.

Lög um Þjóðskjalasafn frá 1985 ijalla ekki einungis um Þjóðskjalasafnið sjálft, heldur einnig 
um starfsemi héraðsskjalasafna (Borgarskjalasafn þar meðtalið) sem gegna sama hlutverki og 
Þjóðskjalasafhið á sínu safnasvæði sem og um skjalavörslu opinberra aðila, bæði ríkis og 
sveitarfélaga.

Það er því óskiljanlegt að frumvarp sem tekur bæði til héraðskjalasafna og sveitarfélaga um 
land allt, skuli fyrst og fremst vera sent til umsagnar til bókasafna en ekki til 
héraðsskjalasafna og stjóma sveitarfélaganna, til dæmis Reykjavíkurborgar. Undirrituð frétti 
fyrst af umræddu fhjmvarpi þriðjudaginn 12. maí og óskaði þá eftir að fá það til umsagnar 
sem fylgir hér á eftir.

Almennt um frumvarpið:
Sífellt verður algengara að skjöl séu gerð og varðveitt á rafrænan hátt hjá stofnunum eða 
berist á þann hátt, hvort sem er með tölvupósti eða í gegnum rafrænar gáttir. Sömuleiðis 
fjölgar stöðugt rafrænum gagnagrunnum. í grundvallaratriðum gilda sömu reglur um skjöl á 
rafrænu formi og hafa gilt um pappírsskjöl. Sum skjölin hafa ákveðin líftíma þar til þeim er 
eytt en önnur hafa varanlegt gildi. í skjalavistunaráætlun er skilgreint hvaða skjöl verða til hjá 
stofnun, á hvaða formi þau eru og hvort þau hafi varanlegt gildi. Skjöl hafi varanlegt gildi af 
ýmsum ástæðum. Má þar nefna vegna þess að þau hafa lagalegt gildi, svo sem samningar; 
vegna sögulegs eða fjárhagslegs gildis en einnig ofit vegna þeirra réttinda sem skjalið felur í 
sér eða þess gildis sem skjölin hafa fyrir þann aðila sem fjallað er um. Þrátt fyrir að allar líkur 
séu á því að varsla skjala á rafrænu formi sé framtíðin, þarf að gæta þess að taka ákvörðun um 
vörslu á rafrænu formi skref fyrir skref, þannig að tryggt sé að skjölin varðveitist ekki í 20 ár, 
ekki í 100 ár, heldur til allrar framtíðar. Sömuleiðis þarf upprunaleiki þeirra að vera tryggður 
og aðgangur að þeim jafn auðveldur og að pappírsskjölum. Annars er hér um 
aðgangshindranir að ræða fyrir hinn almenna borgara.

Tryggvagötu 15 
101 Reykjavík 

sími 563 1770 
Bréfasími 563 1780 

borgarskjalasafn@reykjavik.is 
www.borgarskjalasafn.is

mailto:borgarskjalasafn@reykjavik.is
http://www.borgarskjalasafn.is


Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

2. grein:
Gert er ráð fyrir að fella út “gefa út leiðbeiningar um skjalavörslu og tölvuskráningu ...” Mjög 
mikilvægt er að hafa þetta inni í lögunum, þar sem leiðbeiningar um skjalavörslu og 
tölvuskráningu er mikilvægur liður í starfi skjalasafnanna. Nýja orðalagið er mun óljósara 
varðandi leiðbeiningarskyldu Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafiianna gagnvart skilaskyldum 
aðilum.

3. grein:
“Þó skulu skjöl á rafrænu formi afhent að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára 
aldri”. Ekki er rétt að skylda stofnanir til að afhenda rafræn skjöl til Þjóðskjalasafns eða 
héraðsskjalasafns áður en þau hafa náð fimm ára aldri. Grein þessi er reyndar óþörf, því þegar 
hafa söfnin heimild til að lengja eða stytta þennan frest.

5. grein:
Gerðar eru alvarlega athugasemdir við 5. grein frumvarpsins en þar segir “Aðgangur að 
rafiænum skjala- og gagnasöfnum er þó fyrst veittur í Þjóðskjalasafni Islands 20 árum eftir 
afhendingu þeirra til safnsins, enda hafi þau verið aðgengileg hjá umræddu stjómvaldi til þess 
tíma.” í greinargerð kemur fram að svo virðist sem gert sé ráð fyrir að stofnanir afhendi 
rafræn skjöl til safnanna á 1-5 ára fresti en að söfnin fari ekki að afgreiða úr þeim fyrr en þau 
hafi náð 20 ára aldri. Á þeim tíma verði bæði stofnanimar og skjalasöfnin að eyða íjármunum 
og tíma í að viðhalda gagnasöfnunum á tveimur stöðum þannig að hægt sé að veita aðgang að 
þeim. Mjög sérkennilegt að á tveimur stöðum verði unnið að því að viðhalda gögnunum og 
síðan á ákveðnum tímapunkti eigi skjalasöfiiin að vera tilbúin til að afgreiða fyrirspumir úr 
þeim. Þess má geta að í dag er mjög algengt að borgarstofnanir afhendi pappírsskjöl til 
Borgarskjalasafns þegar þau hafa náð 4-10 ára aldri og frá þeim tíma sjá starfsmenn safnsins 
um afgreiðslu úr þeim. Eðlilegra væri að hafa svipað viðmið, til dæmis að rafrænu söfnin 
væru afhent skjalasöfhum áður en þau hefðu náð 10 ára aldri og frá þeim tíma ábyrgðust 
söfnin varðveislu þeirra og aðgengi.

7. grein:
“Lög þessi öðlast þegar gildi.”. Um er að ræða umfangsmiklar breytingar fyrir 
héraðskjalasöfnin og stofnanir sveitarfélaganna og er nauðsynlegt að þau fái aðlögunartíma, 
til dæmis að lögin taki gildi um mitt næsta ár. Gerð er alvarleg athugasemd við að þau taki 
þegar gildi.

Undirrituð áskilir sér rétt til að gera frekari athugasemdir síðar.

Virðjngarfyllst,

Svanhildur Bogadóttir, t /  
borgarskj alavörður

Meðfylgjandi er:
Samþykkt um Borgarskjalasafn Reykjavíkur frá  árinu 2006



Samþykkt fyrir Borgarskjalasafn

I. KAFLI
Um stjómun safnsins og verksvið þess.

1.gr.
Borgarskjalasafn er sjálfstæð skjalavörslustofnun í eigu Reykjavíkurborgar. Safnið er undir 
faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns íslands. Borgarráð samþykkir stefnumörkun í málefnum safiisins 
og hefur eftirlit með að samþykktum og stefnu sé fylgt. Stjóm Borgarskjalasafns er í höndum 
forstöðumanns, borgarskjalavarðar. Rekstrarkostnaður safnsins greiðist úr borgarsjóði í samræmi 
við fjárhags- og starfsáætlun ár hvert.

2. gr.
Borgarskjalasafn er héraðsskjalasafii Reykjavíkur og skal rekstri þess hagað í samræmi við lög 
um Þjóðskjalasafn og reglugerð um héraðsskjalasöfn. Borgarskjalasafii markar stefiiu um 
meðferð og frágang skjala hjá borgarstofnunum og fyrirtækjum borgarinnar.

3_ gr.
Hlutverk Borgarskjalasafns er söfiiun, innheimta, skráning og varðveisla skjala og annarra 
skráðra heimilda um starfsemi og sögu borgarinnar til notkunar fyrir borgaryfirvöld. Skjölin eru 
jafnframt tiltæk við fræðilegar rannsóknir á sögu borgarinnar og fyrir einstaklinga og lögaðila til 
að kynna sér skráningu er varðar hagsmuni þeirra og réttindi. Safnið hefur eftirlit með 
skjalasöfnum afhendingarskyldra aðila. Það gefur út verklagsreglur um skjalavörslu þ.m.t. um 
ónýtingu skjala sem ekki er talin ástæða til að varðveita til frambúðar.

Skjöl teljast gögn sem geyma upplýsingar hvort sem þau eru tölvugögn, skrifuð gögn, uppdrættir 
og teikningar, ljósmyndir, hljóðupptökur eða önnur hliðstæð gögn.

4. gr.
Hlutverki sinu skal Borgarskjalasafn meðal annars gegna á þann hátt að;
1. innheimta og varðveita skjöl afhendingarskyldra aðila
2. líta eftir skjalasöfnum afhendingarskyldra aðila, láta þeim í té ráðgjöf, gefa út 
leiðbeiningar um skjalavörslu og tölvuskráningu og ákveða ónýtingu skjala sem ekki er talin 
ástæða til að varðveita til frambúðar
3. gangast fyrir fræðslu um skjalavörslu fyrir þá sem annast skjalavörslu í stofnunum og 
fyrirtækjum Reykjavíkurborgar, svo sem með námskeiðum og leiðbeiningarritum
4. skrásetja varðveitt skjalasöfn og gefa út prentaðar eða fjölritaðar skrár um þau til 
leiðbeiningar um notkun þeirra
5. leiðbeina safngestum um notkun varðveittra skjala og heimilda safnsins, visa safngestum 
á heimildir eftir því sem kostur er, efla þekkingu á sögu Reykjavíkur og stuðla að rannsóknum á 
henni
6. halda opnum lestrarsal fyrir almenning þar sem unnt er að sinna fræðistörfum og færa sér



5. gr.
Borgarskjalavörður er forstöðumaður Borgarskjalasafns. Hann skal hafa sérfræðilega menntun 
og staðgóða þekkingu á skjalavörslu og starfsemi/rekstri skjalasafna auk almennrar 
stjómunarþekkingar. Borgarskjalavörður ber ábyrgð á rekstri og stjórasýslu safiisins, þar með 
talið íjármálum, starfsmannamálum og framkvæmd stefiiumörkunar borgaryfirvalda. 
Borgarskjalavörður fer með skjalavörslu í Reykjavík í samræmi við gildandi lög og reglugerðir 
um héraðsskjalasöín og ber ábyrgð á faglegri starfsemi safnsins.

Borgarskjalavörður veitir þeim sem hafa afhendingarskyldu til Borgarskjalasafiis ráðgjöf 
varðandi upplýsinga- og skjalamál.

Borgarskjalavörður ber ábyrgð á viðhaldi búnaðar safnsins í samráði við Framkvæmdasvið.

II. KAFLI
Skjalastjóm, safnkostur, aðföng og grisjun.

6. gr.
Afhendingarskyldu til Borgarskjalasafiis hafa allar stofnanir og fyrirtæki Reykjavíkurborgar. 
Fyrirtæki og byggðasamlög, sem Reykjavíkurborg á að meira en hálfu, skulu haga skjalavörslu í 
samræmi við stefnumörkun og skilgreiningar Borgarskjalasafiis. Borgarskjalasafii skal leiðbeina 
þeim um gerð skjalavistunaráætlana og taka gögn þeirra til endanlegrar varðveislu þegar þeim er 
skilað.

Þeim félögum og samtökum í Reykjavík, sem njóta verulegra styrkja af opinberu fé, er skylt að 
afhenda Borgarskjalasafni skjöl sín sé eftir því leitað. Borgarskjalasafn skal setja sér 
söfnunarstefnu í því skyni að varðveita fjölþætta mynd af sögu Reykjavikur og Reykvíkinga.

Forstöðumenn borgarstofnana bera ábyrgð á skjalavörslu stofiiunar sem þeir veita forstöðu og 
skulu sjá svo um að skjöl stofnunarinnar séu ávallt í góðri reglu. Þeir skulu fara eftir reglum 
Borgarskjalasafns um skráningu, flokkun og frágang skjala. Skjalavistunarkerfi og 
skjalageymslur þeirra skulu samþykkt af Borgarskjalasafni áður en þau eru tekin í notkun.

Aður en afhendingarskyld stofnun er lögð niður eða sameinuð annarrri stofnun skal 
forstöðumaður hennar kalla Borgarskjalasafn til ráðgjafar um meðferð skjala og afhendingu.

Ef frágangur skjala er ekki fullnægjandi við afhendingu, er Borgarskjalasafni heimilt að taka 
gjald fyrir frágang. Safninu er heimilt með rökstuðningi að innheimta geymslugjald i sérstökum 
tilvikum.

7 ' g r ’Borgarstofnanir og aðrir afhendingarskyldir aðilar skulu að jafnaði afhenda Borgarskjalasafni til 
varðveislu skjöl sem eldri eru en 20 ára, miðað við síðustu innfærslu í bók eða síðasta bréf 
afgreidds máls. Borgarskjalavörður getur lengt þennan frest eða stytt hann ef sérstakar ástæður 
mæla með því. Krefjast má þess að gögn á tölvutæku formi séu afhent fyrr.



Afhendingarskyldum aðilum er óheimilt að ónýta skjöl í skjalasöfnum nema samkvæmt reglum 
Borgarskjalasafiis um ónýtingu skjala eða með heimild borgarskjalavarðar. Komi upp álitamál 
um eyðingu skjala skal leita álits borgarskjalavarðar. Ágreiningi um ónýtingu skjala 
afhendingarskyldra aðila skal vísað til úrskurðar stjómamefhdar Þjóðskjalasafiis.

8. gr.
Borgarskjalasafii hefur lestrarsal fyrir almenning þar sem unnt er að sinna fræðistörfum og leita 
eftir upplýsingum úr skjölum safiisins.

Um aðgang að skjölum og öðrum gögnum, sem varðveitt eru í Borgarslqalasafiii, fer samkvæmt 
stjómsýslulögum og upplýsingalögum. Leiki vafi á rétti til aðgangs að gögnum leitar 
borgarskjalavörður leiðsagnar lögfræðiskrifstofu Stjómsýslu- og starfsmannasviðs áður en 
ákvörðun er tekin.

Fræðimenn, sem nota skjöl safiisins í ritum sínum, skulu ávallt vísa til heimildar samkvæmt 
viðurkenndum reglum.

Borgarskjalasafii setur sérstakar reglur um afnot og aðgang að skjölum á lestrarsal. Bijóti gestir 
gegn þeim fyrirmælum er heimilt að banna þeim afiiot af safiiinu.

9. gr.
Óheimilt er að lána skjöl úr safiiinu. Afhendingarskyldir aðilar eiga þó rétt á aðgangi að skjölum 
sem þeir hafa afhent Borgarskjalasafiii. Stofiianir, sem fá skjöl að láni, bera ábyrgð á varðveislu 
þeirra og skilum á tilteknum tíma.

Aðili, sem ekki er afhendingarskyldur, getur takmarkað aðgang að skjölum sem hann afhendir.

10. gr.
Samþykkt fyrir Borgarskjalasafn svo breytt kemur í stað samþykktar frá 28. maí 2002. Hún 
öðlast gildi að fenginni staðfestinguþjóðskjalavarðar.

Samþykkt í borgarráði 23. febrúar 2006. 
Staðfest afþjóðskjalaverði 2. mars 2007


