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

Efni: Viðbótarathugasemdir frá borgarskjalaverði vegna frumvarps til laga um 
breytingu á lögum nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn íslands.

Mikilvægt er að breyta 5. gr. frumvarpsins, þar sem ákvæði í lögum nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn íslands ná að öllu leyti til héraðsskjalasafna eins og Borgarskjalasafhs, sbr. 
t.d. 14. og 15. gr. laganna og reglugerð um héraðskjalasöfii nr. 283/1994 og henta starfsemi 
þeirra illa. Ekkert samráð hefur verið haft við héraðskjalasöfnin við gerð frumvarpsins og 
einungis tvö þeirra hafa fengið það til umsagnar skv. beiðni þeirra sjálfra.

í lögum um Þjóðskjalasafiis íslands nr. 66/1985 kemur meðal annars fram:

14. gr. Þar sem héraðsskjalasöfn starfa skulu renna til þeirra skjöl sýslunefnda, 
bœjarstjórna, hreppsnefnda og hreppstjóra á safhsvœðinu. Þangað skulu einnig renna 
embœttisskjöl allra stofnana og starfsmanna á vegum þessara aðila,
Um afhendingu skjala til héraðsskjalasafns gilda sömu reglur og um afhendingu til 
Þjóðskjalasafns 
• • •

15. gr. Um lán skjala úr héraðsskjalasafni og notkun þeirra gilda sömu reglur og um 
Þjóðskjalasafn.

Aðgangur að skjölum héraðskjalasafna er nánar tilgreindur í reglugerð um héraðsskjalasöfii 
nr. 283/Í994 en þar segir meðal annars í 10. grein:

Héraðsskjalavörður skal fylgja sömu reglum og gilda i  Þjóðskjalasafni um aðgang að 
skjölum og meðferð skjala í lestrarsal. ... Óski héraðsskjalasafn að setja sérstakar reglur um 
afnot og aðgang skal leita staðfestingar þjóðskjalavarðar.

í  upplýsingalögum nr. 50/1996 kemur fram:

VI. kafli. Aðgangur að gögnum hjá Þjóðskjalasafni íslands og öðrum opinberum 
skjalasöfnum.
W20. gr. Aðgangur að gögnum eftir að þau hafa verið afhent söfnum.
* Þegar gögn þau sem lög þessi taka til hafa verið afhent Þjóðskjalasafni íslands eða öðru 
opinberu skjalasafni skal hlutaðeigandi safn taka ákvörðun um hvort umbeðin gögn skuli 
sýnd eða hvort Ijósrit skuli veitt a f  skjölum eða afrit a f  öðrum gögnum sé þess kostur.
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í dag er vinnulag þannig að stofnanir og fyrirtæki borgarinnar afhenda misgömul skjöl til 
Borgarskjalasafns Reykjavíkur eftir eðli starfsemi þeirra. Fylgst er með því að stofnanir séu 
einungis með skjöl eldri en 20 ára hjá sér í undantekningartilfellum. Algengast er að 
stofnanir afhendi 8-10 ára gömul skjöl og telji þau þá ekki lengur virk. Eitthvað er um að 
stofanir afhendi 3-5 ára skjöl og sumar miða við 15 ár. Frá þeim tíma þegar skjölin eru 
afhent, sér Borgarskjalasafii um afgreiðslu upplýsingu úr þeim og leitar eftir umsögn 
viðkomandi stofiianir þegar þörf krefur. Hjá Reykjavíkurborg hefur á síðastliðnum árum verið 
gerðar margar stjórnsýslubreytingar; stofnanir lagðar niður, aðrar sameinaðar eða nýjar 
teknar upp. Þegar slíkt gerist fer Borgarskjalasafn yfir skjöl stofiiunar og tekur við þeim sem 
hafa varanlega varðveislu. Stofnanir borgarinnar eru ólíkar að stærð og verkefnum og 
mikilvægt er að skjalavarsla þeirra sé í samráði við Borgarskjalasafii og að það geti boðið 
upp á þjónustu sem hentar eðli hverrar stofnunar.

í 3. grein á umræddu frumvarpi kemur fram “Þó skulu skjöl á rafrænu formi afhent að jafnaði 
eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára aldri”. Ekki er rétt að skylda stofhanir til að 
afhenda rafræn skjöl til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns áður en þau hafa náð fimm 
ára aldri. Grein þessi er óþörf, því þegar hafa söfiiin heimild til að lengja eða stytta þennan 
frest. Slíkt heimildarákvæði er mikilvægt bæði fyrir pappírsskjölin og rafrænu skjölin.

5. grein frumvarpsins gefur lítið tækifæri til sveigjanleika eftir aðstæðum og eðli hverrar 
stofnunar og safns er þar kemur meðal annars fram: “Aðgangur að rafrænum skjala- og 
gagnasöfnum er þó fyrst veittur í Þjóðskjalasafni íslands 20 árum eftir afhendingu þeirra til 
safiisins, enda hafi þau verið aðgengileg hjá umræddu stjórnvaldi til þess tíma.”. í 
greinargerð kemur fram að svo virðist sem gert sé ráð fyrir að stofiianir afhendi rafræn skjöl 
til safnanna á 1-5 ára fresti en að söfiiin fari ekki að afgreiða úr þeim fyrr en þau hafi náð 21- 
25 ára aldri. Á þeim tíma verði bæði stofnanirnar og skjalasöfiiin að eyða f]ármunum og tíma 
í að viðhalda gagnasöfnunum á tveimur stöðum þannig að hægt sé að veita aðgang að þeim. 
Skjalasöfnin myndu þá verða að hugsa um rafrænu gögnin í 20 ár, gæta þess að þau séu 
læsileg og eiga þá allt í einu efiir 20 ár að bera ábyrgð á því að þau séu læsilegt og 
aðgengileg. Því miður er líklegt að þá verði ýmislegt komið í glatkistuna.

Það er mjog óheppilegt og óhagkvæmt fyrir Reykjavíkurborg að með samþykkt 
frumvarpsins hefði Borgarskjalasafnið hvorki heimild til að veita aðgang að rafrænum 
gögnum fyrr en 20 árum eftir afhendingu né að samþykkja að rafræn gögn sé afhend 
eldri en 5 ára. Mun heppilegra er að svið og stofnanir borgarinnar geti afhent rafræn 
gögn eftir tiltekinn tíma, sem Borgarkjalasafn ákveður í samráði við viðkomandi 
stofnanir og svið, og að frá þeim tíma afhendi Borgarskjalasafnið notendum gögn í 
samræmi við upplýsingalög og aðrar reglur sem gilda um afhendingu gagnanna. 
Afhendingartími stofnana og sviða til Borgarskjalasafnsins getur verið misjafnlega 
langur eftir eðli starfseminnar á hverjum stað og getur þar munað mörgum árum eða 
jafnvel áratugum. Reykjavíkurborg mótmælir því harðlega þeirri breytingu sem felst í 
5. gr. frumvarpsins, nái hún til héraðsskjalasafna eins og Borgarskjalasafns 
Reykjavíkur.

Virðinaarfyllst,


