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Efni: Viðbótarathugasemdir um frumvarp til laga, 544. mál. Þjóðskjalasafn 
íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
Eftir nokkur samtöl undanfama daga við Svanhildi Bogadóttur borgarskjalavörð um 
frumvarp til laga, 544. mál. Þjóðskjalasafii íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.) 
þykir mér nauðsynlegt að bæta við umsögn mína við frumvarpið.
Ég tek undir viðbótarathugasemdir borgarskjalavarðar í bréfi til menntamálanefndar 
dags. 22. maí sl. að því leyti sem þær snerta héraðsskjalasöfn almennt. Þær fara og 
saman við fyrri athugasemdir undirritaðs að nokkru leyti.
Þess skal getið að í umsögn minni 13. maí sl. fór ég efitir umsögn ráðuneytisins með 
frumvarpinu um 5. gr. en ekki texta sjálfs frumvarpsins og gætti ekki að mismuninum.
I frumvarpinu segir að aðgangur að rafrænum gögnum „skuli fyrst veittur í 
Þjóðskjalasafhi Islands 20 árum eftir afhendingu þeirra“ en í umsögn frumvarpsins 
segir „þar til 20 ár eru liðin frá myndun gagnanna“. Þar sem þessi 20 ár eru nefhd 
vegna danskra laga skv. umsögn ráðuneytisins (þ.e. „nár arkivenhedeme er 20 ár 
gamle“) bjóst ég ekki við þessu sjálfstæði í frumvarpstextanum. Fyrri umsögn mín 
ætti því að breytast sem nemur þessu misræmi. Borgarskjalavörður fer efitir texta 
frumvarpsins sem er væntanlega réttara.
Ekkert héraðsskjalasafn á íslandi er í stakk búið að taka við gögnum á rafrænu formi 
til langtímavörslu. Sú hugmynd hefur heyrst meðal skjalavarða að Þjóðskjalasafiiið 
taki að sér vörslu rafrænna gagna fyrir héraðsskjalasöfiiin þar sem kostnaðurinn sé 
þeim ofviða. Það gengur ekki sbr. vísanir til laga og reglna í bréfi borgarskjalavarðar 
til menntamálanefhdar 22. maí sl. Detti mönnum í hug að ryðja því úr vegi má benda 
á að faglega væri hugmyndin ómöguleg, eigi að líta á þessi gögn sem skjöl, þar sem 
hún gengur gegn svokallaðri upprunareglu (proveninesprincip) sem er 
grundvallarfagregla skjalavörslu um allan heim:

Skjalasaftii embættis, stofnunar, einstakings eða lögaðila skal haldið út af fyrir sig án viðauka og 
úrfellinga þanmg að sú skipan sem það hafði hjá þeim sem myndaði skjalasafnið haldist óbreytt.

Taki frumvarpið gildi nú þegar, þarf að setja nú þegar upp þann búnað í hverju einasta 
héraðsskjalasafni, sem þarf í Þjóðskjalasafinnu (skv. umsögn lj árlagaskrifstofunnar 
7,3 milljónir) og bæta við starfsliði (miðað við umsögn fjárlagaskrifstofunnar yfir 10 
milljóna fastakostnað á héraðsskjalasafii), eigi héraðsskjalasöfiiin að taka við 
rafrænum gögnum. Kostnaðurinn verður örugglega meiri á næstu árum bæði í búnaði 
og utanumhaldi, auk aðkeyptrar sérfræðiaðstoðar. Héraðsskjalasöfnin eru flest litlar 
stofiianir með 1/2-2 stöðugildi og með bolmagn eftir því. Fjárhagsáætlanir 
sveitarfélaga hafa ekki gert ráð fyrir rafrænni gagnavörslu héraðsskjalasafhanna skv. 
stefiiu þessara laga, en sveitarfélögin ijármagna þessar stofnanir að nær öllu leyti. Ég
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hef ekki haft tök á að leita álits bæjaryfirvalda Kópavogs í þessu máli, enda tími minn 
namnur til þess að skila umsögn til Alþingis. Óska ég þess vegna eftir því að gerðar 
verði ráðstafanir til þess að kostnaður við framkvæmd þessa frumvarps hjá 
héraðsskjalasðfnum fáist greiddur að fuBu úr rfldssjóði, nái það fram að ganga.
Rétturinn til skjala og almannahagsmunir hafa verið undirrituðum efst í huga í 
athugasemdum við þetta fhxmvarp.
Við smíði frumvarpsins hefur verið gengið framhjá héraðsskjalasöfnunum. Við 
meðferð málsins hjá Alþingi hefur verið óskað umsagna bókasafiia og félaga 
bókasafnsfræðinga, en þetta er ekki á þeirra fagsviði. Skjalfræði (arkivkundskab, 
Archivwissenschaft) er önnur faggrein en bókasafhsfræði (bibliotekskundskab, 
Biliothekswissenschaft) meðal menningarþj óða. Frumvarpið fjallar ekki um bókasöfii.
Afstaða menntamálaráðuneytis í þessum málum sést af Skýrslu um stöðu þekkingar 
og fœrni á langtímavarðveislu stajrœns efnis er það gaf út 2007, en höfundamir hafa 
ekki djúpstæðari þekkingu á skjalavörslu en svo að telja hægt að fjalla um bókasöfh 
og skjalasöfh í sömu andránni. Skjalavarsla er ekki tæknimál á sviði tölvunarfræða, 
þar er meira í húfi, hún snýst um vörslu, aðgengi og gildi gjöminga stjómvalda og 
menningararfs þjóðarinnar.
Fyrir menntamálanefnd 19. maí sl. þurfti ég að leiðrétta misskilning tveggja fulltrúa 
félagsins Upplýsingar á einföldu atriði laga nr. 66/1985 um ónýtingu skjala (sbr. 4. 
tölulið 2. greinar frumvarpsins) en það á sér hliðstæður í lögum um skjalasöfii á öllum 
Norðurlöndunum en fulltrúamir vildu fella það niður, að því er virtist án þess að botna 
upp eða niður í því.
Ég var kallaður fyrir nefiidina um leið og þessir fulltrúar, sem telja má sérstæða 
ákvörðun í ljósi þess að viðkomandi fulltrúar hafa staðið í stælum við undirritaðan í 
Morgunblaðinu að undanfömu.
Ég lýsi undrun á þessinn vinnubrögðum og vonbrigðum yfir því að fagkunnáttu í 
skjalavörslu skuli hafa verið vikið til hliðar við meðferð þessa máls.
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