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Menntamálaráðuneytið hefur farið yfir umsögn héraðsskjalavarðar Héraðsskjalasafns Kópavogs, 
dags. 13. maí 2008, og tekið saman eftirfarandi:

Almennt
Á bls. 1 og 2 og á fleiri stöðum í umsögninni má finna ábendingar er varða önnur atriði en 
beinlínis er fjallað um í frumvarpinu. Ráðuneytið telur rétt að þær komi til skoðunar, komi til 
heildarendurskoðunar laga um Þjóðskjalasafn Islands.

í inngangi er lýst því viðhorfi að ekki eigi að fara út í langtímavörslu rafirænna skjala/gagna. Er 
þar í fyrsta lagi vísað til þess að rafrænt form sé ekki vörsluform. I öðru lagi sé hætta á að réttindi 
borgaranna fari forgörðum. í þriðja lagi að varðveisla ganga á rafrænu formi sé bæði ótrygg o§ 
dýr og því farsælast að mynda og varðveita sem mest af gögnum stjómvalda á stöðugra formi. I 
fjórða lagi eru gerðar athugasemdir við varðveislu rafrænna gagna og skjalasafiia á kerfisóáðu 
formi. Loks er í fimmta lagi vísað til þess að lagatexti eigi að setja ramma um skjalavörslu en 
ekki að „fara niður í tæknileg framkvæmdaratriði.“

Til svars framangreindum viðhorfum er rétt að árétta sérstaklega að nær öll skjöl og gögn 
nútímans eru mynduð í tölvum og byggist notkun þeirra á því að þau séu það áfram og jafhframt 
varðveisla þeirra. Þannig er t.d. ekki raunhæft að prenta út þjóðskrá eða alla gagnagrunna sem 
notaðir eru af skilaskildum aðilum, t.d. allar sjúkraskrár. Það verður því ekki hjá því komist að 
varðveita rafræn gögn að mestu leyti á rafrænu formi, sama formi og þau eru mynduð á. Hér 
verður ennfremur að undirstrika þann megintilgang frumvarpsins að gera heimildir 
Þjóðskjalasafris til þess að taka við rafrænum skjölum og gagnasöfnum og setja reglur um skil 
þeirra og varðveislu skýrari. Þó svo að færa megi rök fyrir því að safiiið hafi haft skyldur til þess 
að taka við slíkum skjölum og gögnum, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn, er 
ljóst að tölvutækni hefur fleygt fram og er orðin ráðandi þáttur í störfum og skipulagi stjómvalda. 
Að sama skapi hafa heimildir Þjóðskjalasafns til þess að setja reglur um hvemig skuli standa að 
afhendingu og varðveislu rafrænna skjala- og gagnasafna ekki þótt nægilega skýrar.

Fyrirfram má búast við að kostnaður vegna rafrænna gagna til frambúðar geti orði meiri en varsla 
pappírsskjala, þar sem aðrir verkþættir og verkefhi fylgja langtíma vörslu rafrænna gagna. Ekki er 
hins vegar mögulegt að sjá slíkt nákvæmlega fyrir. í kostnaðarumsögn fjármálaráðxmeytisins er 
talið að kostnaður ráðuneyta og stofnana verði hins vegar óverulegur og að hann muni rúmast 
innan ramma fjárlaga. Það er því er ekki hægt að útiloka að í upphafi rafrænna skila geti verið 
aukinn kostnaður hjá ýmsum aðilum.

Hvað viðkemur öryggi og áreiðanleika rafrænna skjala þá lýstu þjóðskjalavörður og Eiríkur G. 
Guðmundsson þeim þætti ítarlega á fundi menntamálanefiidar 5. september sl. Rafræn gögn 
verða varðveitt amk. í tvíriti á ólíkum stöðum og í lokuðum geymslum eða kerfum. Þá má gera



ráð fyrir því að vörslumiðlar rafrænna gagna muni taka miklum framförum á næstu árum og 
áratugum enda hagsmunir afar miklir hvar sem litið er. Stafræn tækni er t.d. ráðandi í 
kvikmyndaiðnaði og hafa sérfræðingar bent á að þar muni vera unnið að bættri vörslutækni (bætt 
gerð diska o.frv.). Gert er ráð fyrir því að rafræn skjöl og gagnasöfn verði varðveitt óháð þeim 
hugbúnaði og vélbúnaði sem notaður var við gerð þeirra. Við varðveisluna verður beitt aðferðum 
og tækni sem þróuð hefur verið í Statens Arkiver -  Rikisskjalasafni Danmerkur. I þessu sambandi 
hefiir eins og lýst er í almennum athugasemdum með frumvarpinu verið hrint af stað 
tilraunaverkefnum um móttöku á rafrænum gögnum og gagnasöfnum frá menntamálaráðuneyti 
og ríkisskattstjóra.

Ekki er unnt að fallast á þær athugasemdir sem gerðar eru við hugtakið kerfisóháð (e. system 
independant, d. systemuafhængig). í orðinu felst að gögn eru geymd á því formi sem er óháð 
tilteknum forritum og kerfisbúnaði. Þá er einkum átt við þann búnað (forrit, tæki) sem gögnin 
urðu til í. Dæmi: Ritvinnsluskrár munu ekki verða geymdar í Þjóðskjalasafiii sem word-skrár, en 
þá væri ekki hægt að nota skrámar nema í því forriti. Óvíst er að fonitið og rétt gerð þess verði til 
staðar í framtíðinni. Af þessum sökum geyma skjalasöfn ritvinnsluskrár samkvæmt opnum staðli. 
Þannig má alltaf finna forrit eða búa til forrit sem getur lesið texta á því formi sem skjalið eða 
gagnið er varðveitt á.

Um 1. gr.
Með 1. gr. frumvarpsins er lagt til að texti 2. mgr. 3. gr. verði einfaldaður. I samræmi við 
framsetningu laganna eru orðin „skjöl og aðrar skráðar heimildir“ látin jafiigilda orðunum „gögn, 
jafiit rituð sem í öðru formi“. Af samanburði við 2. mgr. 3. gr. gildandi laga sést að breytingin 
felur í sér að felld er brott upptalningin: „hvort sem um er að ræða skrifleg gögn, uppdrætti, 
ljósmyndir, filmur, örglærur, hljóðupptökur, gataspjöld, segulbönd eða önnur hliðstæð gögn.“ Þá 
er bætt við orðunum „borist eða verið viðhaldið“. Afmörkun orðsins skjals eða gagns er látið 
ráðast nánar af uppruna þess og að það varði starfsemi stjómvalda og einstaklinga. Af núverandi 
orðalagi sést að heppilegra er að hafa hér almenna tilvísun þegar talað er um skjal eða skjallega 
einingu. Þannig gefst skjalasöfrium og afhendingaraðilum færi á að meta það og komast að 
niðurstöðu. Eða þá að þjóðskjalavörður úrskurði í því efni. Hér verður því ekki komið við 
tæmandi talningu, heldur rétt að setja frarn almenna viðmiðun, sem verði nánar útfærð í reglum á 
vegum Þjóðskjalasafris. A vegum safnsins hefur þannig verið unnið að setningu slíkra reglna

Einkenni hinnar rafrænu tækni er mikill fjölbreytai og því geta komið upp viss óvissa og álitamál 
um hvað skuli kalla hinar ýmsu gerðir rafrænna skjala eða rafrænna gagna. Þannig má segja að 
rafræn gögn rúmi allan Qölbreytileika rafrænna upplýsinga, svo sem ritvinnsluskjöl, stafrænar 
myndir, teikningar og gagnagrunna. Orðið skjal á rót sína í fortíðinni og hefur um aldir verið 
pappír eða skinn af ákveðinni stærð sem á voru rituð orð eða teikningar og tákn. Þannig höfum 
við enn tilhneigingu til að tala einkum um ritvinnsluskrár sem rafrænt skjal, sbr. hugtakið rafræn 
skjalavörslukerfi. Framan af datt mönnum ekki í hug að hafa tölvupóst ten^dan slíkum kerfum 
vegna þess að þar var ekki um „skjal“ að ræða. Þetta hefur nú breyst. I regliun þeim sem 
Þjóðskjalasafii hefur undirbúið er í meginatriðum átt við rafræn skjöl sem rafrænar textaskrár og 
myndir en með rafrænum gögnum vísað í önnur gögn eða öll rafræn gögn. Þar er talað um rafræn 
skjalavörslukerfi eða rafræn skjalastjómunarkerfi annars vegar og rafrænar skrár og gagnagrunna 
hins vegar. Þannig er veruleikinn víða að stofnun hefur skjalastjómarkerfi og ýmsa gagnagrunna, 
sem halda utan um vissa þætti starfseminnar. En auðvitað eru skjalastjómarkerfi með sínum



hætti gagnagrunnur. Þessi mál eru ekki einhlít en til einföldunar er hér látið nægja að talað um 
rafræn skjöl og önnur rafræn gögn.

Um 2. gr.
Eins og rakið er í umsögninni felur 2. gr. frumvarpsins í sér breytingar á orðalagi en um leið er 
kveðið á um heimildir Þjóðskjalasafns til þess að setja reglur. Með breytingunni er ekki verið að 
leggja til grundvallar breytingar á hlutverki safnsins. I því sambandi er nauðsynlegt að í lögum 
verði tekið á því að varðveita eigi skjöl og gagnasöfii (rafræn eður ei) vegna þess að upplýsingar 
samfélagsins eru í sívaxandi mæli, eins og áður segir búin til og vistuð í gagnagrunnum eða 
gagnakerfum.

Um 3. gr.
I 3. gr. frumvarpsins er lagt til að skjöl á rafrænu formi skuli að jafiiið afhent eigi síðar en þau 
hafa náð fimm ára aldri. í skýringum við ákvæðið er vísað til örrar tækniþróunar og úreldingu 
rafrænna tölvukerfa. Af þeim sökum er mikilvægt að í lögum um Þjóðskjalasafn sé sérstaklega 
tekið fram að unnt sé að skila ungum rafrænum skjölum. Hér er nauðsynlegt að hafa í huga að í 
ýmsum gagnasöfiium eru upplýsingar uppfærðar reglulega og gögnum eytt til þess að tryggja 
varðveislu slíkra gagnagrunna þarf safiiið að taka við þeim með mun reglulegri hætti, jafnvel á 
hveiju ári. I þessu tilliti má nefna Þjóðskrá, sem sífellt er verið að breyta eða uppfæra.

Um 4. gr.
Hvað viðkemur ábendingum um gjaldtökuheimildir safnsins er rétt að hafa þær í huga við 
mögulega heildarendurskoðun laga um Þjóðskjalasafn íslands.

Um 5. gr.
Til svars þeim athugasemdum sem fram koma við greinina verður að vísa til þess sem rakið er í 
almennum athugasemdum með frumvarpinu og skýringa við greinina. Ekki er rétt að tala um 
tvíverknað. Það er einfaldlega hin nýja tilvera hins rafræna umhverfis að auðvelt er að afiita gögn 
og ein helsta aðferð við að gæta öryggis slíkra gagna er eins og áður er lýst að eiga af þeim afrit. 
Að taka við rafrænum gögnum fyrst 20 ára gömlum mun við núverandi aðstæður þýða að mikill 
hluti þeirra væri ólæsilegur og óvinnandi vegur yrði að taka til upplýsingar um skjöl og gö^n sem 
dygðu til notkunar þeirra. Eitt grundvallaratriði með frumvarpinu nú er að Þjóðskjalasafn Islands 
geti sett reglur og leiðbeiningar til þess að tryggja gæði skjala og gagna og að þau séu mynduð og 
varðveitt hjá stofiiunum með skipulegum, samræmdum og öruggum hætti.

Akvæð felur í sér breytingu á 9. gr. gildandi laga, er Qallar um aðgang að skjölum í 
Þjóðskjalasafni. Samkvæmt 1. málslið 1. mgr. ákvæðisins er meginreglan sú að um aðgang að 
skjölum og öðrum gögnum sem varðveitt eru í safiiinu fer eftir ákvæðum upplýsingalaga. 
Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. þeirra laga er það hlutaðeigandi safii sem fengið hefur skjal til 
varðveislu, sbr. 6. gr. laga um Þjóðskjalasafii, sem skal taka ákvörðun um aðgang samkvæmt 
upplýsingalögum. Það þýðir með öðrum orðum að hlutaðeigandi skjalasafii skal veita aðgang að 
skjölum sem eru 30 ára og eldri og falla undir ákvæði upplýsingalaga. Með 5. gr. frumvarpsins er 
lagt til að bætt verið við nýjum málslið er felur í sér sérreglu um aðgang að rafrænum skjala- og 
gagnasöfiium. Tekið er fram að aðgangur að þeim sé þó fyrst veittur í Þjóðskjalasafiii 20 árum 
eftir afhendingu þeirra til safnsins. Hér búa að baki sjónarmið um hagræðingu og skilvirkni. Eins 
og áður segir verður að tryggja að rafrænum skjölum og gagnasöfnum verði skilað ungum til 
safnsins. Ekki er hægt að ætlast til þess að það verði lagt á Þjóðskjalasafii að veita aðgang að svo



ungum skjölum. Enda má búast við að áfram verði unnið með þau eða upplýsingar úr þeim hjá 
viðkomandi stjómvaldi. Ef hins vegar kemur í ljós að umbeðin gögn séu þar ekki að finna verður 
veittur aðgangur að þeim hjá Þjóðskjalasafiii að gættum ákvæðum 4.-6. gr. upplýsingalaga. Ekki 
erhægt að fallast á að hér séu valdmörk milli stjómvalda óljós.

Til frekari skýringar telur ráðuneytið rétt að árétta þau sjónarmið sem fram kom í 13. lið 
almennra athugasemda í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 51/2003 (en með þeim var bætt 
nýjum kafla við stjómsýslulög nr. 37/1993 um rafræna meðferð stjómsýslumála) sem styðja 
efnislega flestar þær breytingar sem frumvarpið felur í sér.

13. Hlutverk Þjóðsk/alasafits Islands.
Eins og áður segir er mælt svo fyrir í 6. gr. laga nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafii Islands, að 
afhenda skuli safiiinu skilaskyld skjöl að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð þijátíu ára aldri. 
Þegar um rafræna stjómsýslu er að ræða verður að ætla að stjómvöld muni afhenda 
Þjóðskjalasafni íslands afrit af gögnum sínum en halda samt gögnunum áfram til haga í kerfum 
sínum. Þessi framkvæmd endurspeglar í raun einn af þeim þáttum þar sem augljós eðlismunur er á 
hefðbundinni stjómsýslu og rafrænni og beinir sjónum að því hvort ástæða sé til að taka hlutverk 
Þjóðskjalasafns með tilliti til rafrænna gagna til sérstakrar athugunar. Þannig má hugsa sér að 
Þjóðskjalasafh íslands hafi ekki einvörðungu núverandi hlutverk á hendi, heldur verði því einnig 
falið að varðveita rafræn gögn í því skyni að unnt verði að sannreyna efhi þeirra og uppruna. 
Þannig mætti koma á þeirri skipan að stjómvöld afhentu Þjóðskjalasafhi íslands árlega afrit af 
gögnum sínum. Kæmi síðar upp vafi um efni eða uppruna ákveðins skjals vegna áfalla í vinnslu 
upplýsinga hjá hlutaðeigandi stjómvaldi væri hægt að leita til Þjóðskjalasafns íslands og fá afrit af 
viðkomandi skjali, eins og það var úr garði gert þegar það var aflient Þjóðskjalasafhinu. Slíkt 
fyrirkomulag mætti þó ekki draga úr ábyrgð sérhvers stjómvalds á því að halda uppi viðunandi 
öryggi á hverjum tíma við vinnslu upplýsinga, þ.m.t. varðveislu þeirra, þannig að unnt sé að 
sannreyna efiii og uppruna þeirra síðar á aðgengilegan hátt hjá hlutaðeigandi stofiiun.

Verði farið að afhenda Þjóðskjalasafiii íslands gögn eða afrit gagna í einhverjum mæli fyrir hinn 
almenna þijátíu ára firest skv. 6. gr. laga nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafh íslands, virðist 
nauðsynlegt að ákvæði 20. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996, verði endurskoðað. Þar er mælt svo 
fyrir að þegar gögn, sem lögin taka tíl, hafa verið afhent Þjóðskjalasafhi íslands eða öðru opinberu 
skjalasafni skuli hlutaðeigandi safn taka ákvörðun um hvort umbeðin gögn skuli sýnd eða hvort 
ljósrit skuli veitt af skjölum eða afrit af öðrum gögnum sé þess kostur. Meðan ætla má að þeir 
hagsmunir, sem gögn lúta að, eru enn virkir, fer best á því að hlutaðeigandi stjómvald sjái um að 
veita aðgang að gögnum þess. Hlutaðeigandi stjómvald er almennt best í stalck búið til að meta 
hvort einhverjir þeir hagsmunir, sem njóta vemdar 5. og 6. gr. upplýsingalaga, standa í vegi fyrir 
því að veita megi aðgang að gögnum. Fer því best á því, hér eftir sem hingað til, að hvert 
stjómvald sjái um að veita aðgang að gögnum þess samkvæmt upplýsingalögum, nr. 50/1996, allt 
þar til þijátíu ár eru liðin frá tilurð gagna. rhttp://www.althingi.is/altext/128/s/0384.html'>

Um 6. gr.
Þær athugasemdir sem hér eru settar fram byggja á þeirri venju skjalasafiia, þ. á m. 
Þjóðskjalasafhs að nota míkrófilmur til öryggisafritunar. Filman er býsna ömgg og dugar í áratugi 
jafnvel aldir. Dæmi eru þó um að filmur skemmist fyrr. Það eru takmarkanir á því hvemig nota 
megi míkrófilmu til afritstöku. Hún hentar einkum til að afrita pappírsskjöl eða jafnvel rafrænt 
skjöl svo sem bréf og myndir (sem hafa skýr formeinkenni). Það er vandséð að hægt sé að afrita 
gagnagrunna á míkrófilmur. Að mati Þjóðskjalasafns mun ekki verða undan því komist að eiga 
rafræn afrit af rafrænum gögnum og jafnvel rafræn afrit af pappírs- og skinnskjölum. Það er t.d.

http://www.althingi.is/altext/128/s/0384.html'


alsiða hjá skjalasöfiium í dag að búa til stafræn afrit pappírsskjala og geta þá tekið frumritin úr 
umferð þeim til hlífðar. Þá skal á það bent að hægt er færa stafrænar myndir yfir á mikrófilmur og 
því má, ef ástæða þykir til síðar, að nota einnig míkrófilmur til langtimavarðaveislu.


