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Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga, 381. mál.
Hinn 26. október 2010 voru drög að því frumvarpi að nýjum upplýsingalögum sem 
fyrir liggur kynnt af forsætisráðuneyti og var gefinn frestur til að gera athugasemdir 
við frumvarpsdrögin til og með 3. nóvember 2010. Gerðu þrír héraðsskjalaverðir þ.e. 
borgarskjalavörðurinn í Reykjavík, héraðsskjalavörður Ámesinga og 
héraðsskjalavörður Kópavogs sameiginlegar athugasemdir við drögin. Afrit þessara 
athugasemda fyigir þessari umsögn sem fylgiskjal. Þær eru enn að mestu í fullu gildi.
í frumvarpinu eru nokkrar breytingar á lögum um Þjóðskjalasafn íslands nr. 66/1985 
en þau lög gilda m.a. um starfsemi héraðssk. j al asafna.
í greinargerð með frumvarpinu segir;

Á sama tíma og uimið hefiir verið að undirbúnmgi þessa frumvarps af hálfu 
forsætisráðuneytisins hefur nefiid á vegum mennta- og meímmgarmálaráðherra unnið að 
undirbúningi frumvarps til nýrra laga uih Þjóðskjaiasafn. Tillögur þær sem birtast í frumvarpi 
þessu um breytingar á lögum um Þjóðskjalasafh byggjast á hugmyndum umræddrar nefiidar 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

■ Hugmyndir þessarar nefndar menntamálaráðuneytis höfðu ekki verið kynntar 
héraðsskjalavörðum áður en þær voru afhentar nefrtd forsætisráðuneytis um 
upplýsingalögin.
Eftir að drögin að því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar komu fram voru drög að 
frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafri íslands kynnt af menntamálaráðuneyti og gerðu 
m.a. allir héraðsskjalaverðir landsins athugasemdir við drögin þar sem þau voru 
kölluð hálfkarað verk.
Það má því vera ljóst að þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi til 
upplýsingalaga á lögum um Þjóðskjalasafh íslands eru skv. því hluti af hálfköruðu 
verki.
Einstakir héraðsskjalaverðir gerðu nánari athugasemdir þar sem nánari grein var gerð 
fyrir óánægju þeirra. Var hún mikil, enda fólst x drögunum alvarleg afturfor í starfsemi 
opinberra skjalasafna m.a. með því að fella úr lögum lestrarsal sem er meginforsenda 
aðgengis að meginhluta þeirra skjala sem þar eru varðveitt.
Hægt er að nálgast athugasemdir héraðsskjalavarða á heimasíðu Félags 
héraðsskjalavarða:
http://www.heradsskialasafn.is/index.php?ontion=com content&view^article&id= 18 
5 :droeg-ae-loegum-ism-ti oeski alasafn-maeta-oanaegj u- 
heraesski alavarea&catid-77: frettir&Itemid^ 100
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í greinargerð með írumvarpinu er mínnst á að breytingamar á lögum um 
Þjóðskjalasafn skv. frumvarpinu séu lágmarksbreytingar á lögunum sem nauðsyniegar 
eru svo þessi tvö lög geti myndað heildstætt kerfi um rétt almennings til aðgangs að 
gögnum.
Þetta heildstæða kerfi er of flókið og reyndar flóknara en svo að þeir sem settu 
frumvarpið saman hafi ráðið við það sjálfir eins og sjá má á nokkru af þeim 
athugasemdum sem hér eru settar fram.

Almennt um upplýsingaiög
Mikilsvert er að hafa hugfast hvemig löggjöf um aðgengi að skjölum er tilkomin 
upphatlega, en hún er sprottin úr átökum um völd. Sá sem leynir upplýsingum getur 
átt allskostar við þann sem leyndur er upplýsingum. Leyndarskjalasöfo 
(geheimarchiv) aðalsmanna og kónga voru notuð eins og vopnabúr, skjöl voru sýnd 
og falin eftir þörfum í valdatafli um auð og áhrif. Einnig nýtt á laun til að klekkja á 
andstæðingum, hafa eitthvað á þá, oft var þá upplýsinga aflað með njósnum og 
leyniþjónustustarfsemi, til þess nýttist m.a. lögregla og utanríkisþjónusta. Með 
borgaralegu þjóðfélagi jafhréttis, frelsis og bræðralags urðu fijálsir og jafnir borgarar 
að hafa aðgang að opinberum skjölum og í lögum i'ranska þjóðþingsins (Convention 
Nationale) 7. messidor árið 2 (25. júní 1794), yfírlýsingunni um skjalaréttindi manna, 
var þetta tryggt og markar upphaf nútímalegra opinberra skjalasafna og gagnsærra 
borgaralegra stjómhátta í Evrópu.
Upplýsingarmenn sem lögðu hugmyndalegan grundvöll Amerísku og Frönsku 
byltinganna veltu mjög fyrir sér valdi, meðferð þess og takmörkunum. Rikt í þeim 
hugmyndum var óttinn við harðstjóm (tyranni og despotismus). Því má velta fyrir sér 
hvort upplýsingalöggjöf lýðveldisins íslands þurfi að meira eða minna leyti að taka til 
skjalasafoa ijániiálafyrirtækja og þeirra fyrirtækja sem fara með þjóðareign skv. 
stjómarskrá eins og fiskistofha. Völd og áhrif svo mikitvægra lögpersóna eru mikil og 
skortur gagnsæis er almenningi tilfinnaníegur ekki síst eftir efnahagshrun íslands. 
Skömmtun upplýsinga vekur ekki traust almennings og mikilsvert er að traust sé eflt í 
því skyni að tryggja almannareglu. Aðgengi að ómeðhöndluðum, áreiðanlegum 
upplýsingum um málefni sem hafa stórvægileg áhrif á hinn almenna borgara, hag hans 
og lífskjör er mikilsvert. Bankaleynd og leynileg stórviðskipti eru mjög í anda hins 
leynilega valdabrölts sem hinn gamli aðall Evrópu tíðkaði fyrir tíma Frönsku 
byltingarinnar. Hinn almenni borgari er sem leiksoppur í fjárhættuspili án aðgengis að 
skjölum og án réttra upplýsinga um hvað er á seyði. Fjölmiðlar eru flestir reknir á 
frjálsum markaði og haga sér skv. því, þeir hafa ekki það sem skilgreint hlutverk að 
lögum að tryggja almenningi réttinn til skjala eða miðla ómeðhöndluðum 
upplýsingum, oft eru þeir á valdi fjársterkra aðila eins og banka með beinum eða 
óbeinum hætti. Lýðveldið verður að tryggja milliliðalaust aðgengi að upplýsingum í 
löggjöf sinni, annars glata borgaramir frelsi sínu og lýðræðislegum völdum.
Svíar urðu þó fyrri til en Frakkar að setja lög um aðgengi að opinberum upplýsingum 
og skjölum. Iíefðin stendur á traustum grunni í Svíþjóð þar sem prentfrelsistilskipunin 
sem fyrst var sett árið 1766 (Tryckfrihetsforordningen 1949:105) liggur til grundvallar 
sem stjómlög, en tilskipunin tryggir tjáningarfrelsi á prenti og opinberunarskyldu 
(offentlighetsprincipen) opinberra gjöminga eða skjala (ailmanna handlingar). Á 
grundvelli hennar er aðgengi að opinberum skjölum óheft. Undantekningamar eru svo 
skv. lögum um opinberun og leynd (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Þessi



löggjöf og skilgreiningar hennar sem hafa þróast í yfir tvær aldir ætti að vera 
fyrirmynd íslenskrar lagasetningar á þessu sviði eins og kostur er á, miklu fremur en 
frumstæðari dönsk löggjöf. Með því að hafa hliðsjón af þessari sænsku löggjöf má 
benda á galla í fyrirliggjandi frumvarpi.
Því ber að hrósa að markmiðskafli lagafrumvarpsins er í anda sænsku 
prentfrelsistilskipunarinnar sem segir. að vísu á látlausari hátt:
„Til að efla frjáls skoðanaskipti og almenna upplýsingu á sérhver sænskur ríkisborgari 
rétt á aðgangi að opinberum gjömingum.44
Réttur manna til að þurfa ekki að segja á sér deili við það að fá opinberar upplýsingar 
er tryggður skýrum orðum í sænsku lögunum. Þetta vantar í lagafrumvarpið. Þetta er 
sérstaklega brýnt þegar möguleikar á eftirliti með fólki td. með tilkomu miðlægra 
rafrænna skilríkja eru orðnir meiri en áður. Einnig má vísa til mikilla umræðna í 
Bandaríkjunum um svokallaðan Patriot Act, en þá var stjómvöldum þar heimilað með 
forvirkum rannsóknarheimildum m.a. að skoða skrár yfir notendur skjala- og 
bókasafna og hvað þeir hefðu lesið þar.
Önnur grunnréttindi í sænsku lögunum eru réttur til að opinbera upplýsingar 
(meddelarfrihet) og réttur til nafhleysis við opinberun upplýsinga (meddelarskydd eða 
anonymitetsskydd). Þetta þarf að fá inn í íslenska löggjöf.
Eitt almennt atriði sem þarf að færa inn í upplýsingalög er að stjómvöld skuli gæta 
þess að ávallt sé málefhaleg ástæða fyrir skráningu upplýsinga. Þetta er mikilsvert til 
þess að takmarka skjalamyndun og skráningu t.d. í tölvukerfum eða við stafræna 
ljósmyndun. Dæmi eru um skráningu aðeins á forsendum tæknilegra möguleika en 
ekki af stjómsýslulegri þörf eða nauðsyn.

Einkaréttarlegir lögaðilar í eigu hins opmbera -  aðgengi og skilaskylda (2. grein 
og 36. grein 2. tl. a)
í frumvarpinu er talað um einkaréttarlega lögaðila sem em að 75% hluta í eigu hins 
opinbera. Lögin eiga þar með ekki að ná til allrar starfsemi á vegum hins opinbera, 
lögaðili sem er að einhverju leyti í eigu hins opinbera, jafnvel meirihluta eigu undir 
75% hlut er undanþeginn lögunum. Hugmyndin er jafhframt sú að skjalasöfh þessara 
aðila verði skilaskyld til opinberra skjalasafna (Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafiia) 
með sömu takmörkunum, Hér er aðgengi almennings og skilaskyldu til 
Þjóðskjalasafnsins blandað saman sem er breyting frá því sem verið hefur. Jafnframt 
er þess sérstaklega getið að lögin taki ekki til lögaðila sem sótt hafa um eða fengið 
opinbera skráningu hlutabréfa skv. lögum um kauphallir, og dótturfélaga þeirra. Að 
skráning í kauphöll eigi að breyta upplýsingarétti almennings og afhendingu skjala til 
opinberra skjalavörslustofnana er augljós undankomuleið sem kynni að verða nýtt til 
þess að fela misferli, leyna stefhu sem fer í bág við vilja kjósenda og skattgreiðenda, 
eða komast hjá kostnaði og umstangi við að uppfylla skyldur upplýsingalaga eða 
afhenda skjöl á opinbert skjalasafh.
Þær upplýsingar sem veittar em við skráningu hlutabréfa skv. lögum um kauphallir 
jafhast ekki á við aðgengi almennings á grundvelli upplýsingalaga að skjalasöfeum 
viðkomandi lögaðila.
Miðað við þróun undanfarinna ára og þessa hugmynd virðist gömul hugmynd frá 
tímum lénsveldis um leyndarskjalasöfii á vegum hins opinbera hafa grafið um sig. 
Eigi hið opinbera einhverja aðild að starfsemi hvort sem hún er einkaréttarlegs eðíis 
eða ekki, er vafasamt að undanskilja hana upplýsingarétti almennings að því gefnu að
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takmarkanir um framleiðsluleyndarmál, persónuvemd og tímabundnar 
aðgengishindranir vegna viðskiptahagsmuna séu í gildi. Skattfé sem notað er til 
einkarekstrar a f hálfu hins opinbera á varla að ráðstafa skýringalaust.
í 5. grein núgildandi laga um Þjóðskjalasafii íslands (nr. 66/1985) segir:
„Eftirgreindir aðilar skulu afhenda Þjóðskjalasaftii skjöl sín til varðveislu:..,fyrirtæki í 
eigu ríkisins, félagasamtök sem fá meiri hluta rekstrarfjár síns með framlagi á 
íjárlögum og félög sem njóta verulega styrks af opinbem fé.“
Þetta má túlka sem svo að um sé að ræða fyrirtæki i meirihlutaeigu ríkisins. Jafnvel 
mætti túlka þetta sem svo að fyrirtæki í minnihlutaeigu ríkisins ættu þama í hlut.
75% ákvæðið er því viðbót sem takmarkar það sem fyrir er í lögumun.
Viðbótin sem lögð er til mun því hafa i för með sér að færri skjalasöfti munu 
varðveitast til komandi kynslóða. Það snýst fremur um sögu okkar tíma gagnvart 
komandi kynslóðum en aðgengi að skjölum á okkar tímum. Þetta er því skaðleg 
viðbót.
í gildandi lögum um Þjóðskjalasafn er skylt að afhenda skjalasöfn af þeim toga sem 
ekki er kveðið á um að eigi að vera aðgengileg í gildandi upplýsingálögum, en um 
aðgengi að skjölum í vörslu Þj óðskj alasafnsins skv. lögum um það gilda 
upplýsingalög. Aðgengi að skjölum í Þjóðskjalasaftii sem ekki falla undir ákvæði 
upplýsingalaga er háð reglugerð menntamálaráðherra, sem ekki hefur verið sett (9. 
grein laga nr. 66/1985).
Skjalasöfn bankanna sem hafa verið einkavæddir og teknir yfír af ríkinu og 
einkavæddir aftur munu ekki hafa verið afhent Þjóðskjalasafiii íslands eins og hefói 
verið eðlilegt, jafnvel ekki skjöl sem hafa náð 30 ára aldri. En væm þessi skjöl 
varðveitt í Þjóðskjalasafni íslands skv. lögum væri aðgengi að þeim væntanlega háð 
reglugerð menntamálaráðherra sem ekki hefur verið sett. Munu skjöl bankanna verða 
varðveitt í Þjóðskjalasafninu eða verða aðgengileg almenningi við gildistöku þessara 
laga? Hver er vilji Alþingis í því eftii? Þessum spumingum verður að svara skýrt og 
lagasetningin verður að taka mið af svörunum.
Þess verður að gæta að í vörslu Þjóðskjalasaftisins em einkaskjöl afhent af 
einkaaðilum og alfarið mynduð á einkaréttarlegum grunní, en Þjóðskjalasaftúnu er 
heimilt að taka við slíkum skjölum og er þá óeðlilegt að kveða á um aðgengi að þeim í 
lögum, en um aðgengi ætti þó að vera skylt að ákvarða við afhendingu skjalanna t.d. í 
samningi þar um. Ákvæði f íögum um það væm til góðs.
Möguleikinn í 3. mgr. 2. greinar frumvarpsins um lögaðila í eigu hins opinbera þar 
sem gefinn er kostur á ákvörðunum forsætisráðherra um að fyrirtæki í eigu opinberra 
aðila sé undanþegin lögunum er óviðunandi. Fremur ætti að kveða á um að Alþingi 
eitt veitti slíkar undanþágur þar sem upplýsingalög em slík lög að þau em erlendis 
höfð sem stjómlög.

Tímamörk aðgengishindrana og aðgengisákvæði í tvennum ldgum sem hverfast 
um 30 ár (II. kafli og 36. grein e-i)
Að setja upp þrjátíu ára mörk út í loftið um eðlisbreytingu á aðgengi að opinberum 
skjölum í tvennum lögum, upplýsingalögum og lögum um Þjóðskjalasafh er ekki 
skynsamlegt.
Skilaftestur afhendingarskyldra til Þjóðskjalasafhs og héraðsskjalasafna hefur hingað 
til verið sveigjanlegur þrátt fyrir að lokaskilafrestur skv. lögum sé að jaftiaði 30 ár.
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Þessi sveigjanleiki hefiir reynst mikilvægur til að takast á við stjómkerfisbreytingar 
t.d. þegar stofnanir, embætti og fyrirtæki í eigu hins opinbera eru lögð niður eða 
hlutverk færist annað. Einnig hentar oft að afhenda skjöl áður en þau eru 30 ára.
Þessi sveigjanleiki hefur bæði orðið til þess að lengja og stytta afhendingarfrest, t.d. 
aöienti Alþingi Þjóðskjalasafiii skjöl sín síðast á íyrri hluta 20. aldar.
Skynsamlegast er í Ijósi þessa að um aðgengi opinberra skjala sé fjallað í einum 
lögum þ.e. upplýsingalögum fremur en að önnur lög taki við um aðgengi að skjölum 
er skjölin verða þrítug.
í sænsku lögunum stendur lengsta hindrun aðgengis á skjölum í 70 ár. í drögum að 
lögum um Þjóðskjalasafii sem unnin hafa verið í samhengi við þetta frumvarp hafa 
menn leyft sér að leggja til 110 ár. Það er óviðunandL Hvað það er sem veldur þessum 
mun er óljóst. Þeir áratugir sem tilgreindir eru sem tímamörk eru alltof margir í þessu 
lagafrumvarpi og í hverju tilfelli er fresturinn lengri en í Svíþjóð. Með þessu mælir 
hvorki hefð né smæð íslensks samfélags.
Eðlilegast er að kveða á um allt aðgengi opinberra skjala í upplýsingalögum einum og 
halda sig alltaf innan 70 ára marka, Svíþjóð er með eigin her og Ieyniþjónustu, nægi 
Svíum 70 ára tímamörk ætti það að nægja herlausu og leyniþjónustulausu íslandi.
Almenn skylda Þjóðskjalasafns að veita aðgengi að 30 ára skjölum og eldri er 
takmörkun á þvx sem tíðkast hefur þar. Séu gögn yngri í vörslu þess virðist þessi 
skylda ekki vera fyrir hendi og ekki er vísað til ákvæða upplýsingalaga um aðgengi að 
yngri skjölum eins og 9. grein núgildandi laga um Þjóðskjalasafii gerir. Þetta felur í 
sér skerðingu á aðgengi að skjölum í vörslu opinberra skjalasafiia.

Málsskjdl, skjal og opinber gjörningur -  hugtakavandræði (5. grein)
Hugtakið allmán handling (almennur eða opinber gjömingur) í sænskum rétti virðist 
að einhverju leyti samsvara hugtakinu málsskjöl í íslenskum upplýsingalögum en er 
mun hentugra og víðtækara. Prentfrelsistilskipunin sænska tryggir almennan rétt til 
aðgengis að allman handling eða opinberum skjölum. Upplýsingalögin íslensku 
tryggja almennan rétt til aðgengis að tilteknum málsskjölum sem fyrir liggja. f lög um 
Þjóðskjalasafn íslands (nr. 66/1985)hefur þótt ástæða til að setja flókna skilgreiningu 
á orðinu skjal (3. grein 2. mgr.) sem reyndar er röng þýðing úr staðli frá Alþjóða 
skjalaráðinu og getur misskilist illa.
Þetta mætti leysa með ákvæði í upplýsingalögum um hvað teljist opinberir 
gjömingar/skjöl með hliðstæðri skilgreiningu og á aílmán handling í sænskum rétti.
Almenningur á ekki rétt tií allra opinberra skjala skv. gildandi upplýsingalögum og 
þessu frumvarpi til nýrra nema þau séu skilgreind sem málsskjöl og tiltekin, jafnvel 
þótt hugtakið mál sé túlkað rúmt. Sænsk löggjöf er betri að þessu leyti.

Aðgengi að skrám (5. grein)
Upplýsingalög x Svíþjóð veita almennt opið aðgengi að bréfadagbókum (málaskrám) 
en tryggja um leið að færðar eru jafbhliða þar sem það á við trúnaðarbréfadagbækur 
þar sem skjöl er varða trúnaðarmál (vegna persónuvemdar eða annars) eru færð að 
fullu meðan aðeins eðli máls er tyllt í opnu bréfadagbókina. Þetta auðveldar mjög 
aðgengi almennings með því að gera almenningi auðveldara að tilgreina þau málsskjöl 
sem aðgengis er óskað að.
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Æskilegt er að þetta verði sett inn í lögin þarmíg að bréfadagbækur (málaskrár) skuli 
færðar þannig frá gildistöku laganna að fært verði að veita almennt opið aðgengi að 
þeim síðar, þannig að þegar um mál er að ræða sem eru bundin trúnaði að lögum skal 
í færslu getið um eðli máls en vísað um nánari skráningu til trúnaðarbréfadagbókar 
sem jafiihliða er færð. Opnun af þessu tagi þarfhast undirbúnings og e.t.v. rétt að 
leggja skylduna á t.d. með árs íyrirvara og möguleika á einhveijum sveigjanleika.

Aðgengi að skjölum -  gloppa vegna eyðingar (5. grein)
Athygli vekur að í frumvarpinu er kveðið á um almennt aðgengi að „fyrirlíggjandi 
gögnum sem varða tiltekið mál“. Hér verður að athuga að gögn eru ekki endilega 
fyrirliggjandi.
Lög um Þjóðskjalasafh bæði núgildandi og þau drög sem vísað er til í frumvarpinu til 
upplýsingalaga taka til gagna yngri en 30 ára þegar eyðing er annars vegar. Gildandi 
lög um Þjóðskjalasafnið nr. 66/1985 segja í 7. grein

Afhendmgarskyldum aðilum er óheimilt að ónýta nokkurt skjal í skjalasöfnum smurn nema 
heimild Þjóðskjaiasafes komi til eða samkvæmt sérstökum reglum sem settar verða um ónýtingu 
skjala.

Þetta kemur ekki nægilega vel fram því í frumvarpinu til upplýsingalaga er fjallað um 
aðgengi að skjölum sem eru fyrirliggjandi, en eyðing skjala veldur því að þau verða 
ekki fyrirliggjandi og kemur þá fyrir lítið að hafa að þeim aðgengi eða 
aðgengistakmarkanir skv. lögum þegar önnur lög standa til þess að koma þeim fyrir 
kattamef.
Ákvörðunarferli um löglega eyðingu skjala skv. núgildandi lögum er ófullnægjandi 
þar sem ekki er kveðið á um opinbera birtingu stjómvaldsákvarðana um heimild til 
slíks, ekki er heldur kveðið á um kærafrest frá því heimild er veitt þar til hún tekur 
gildi. í gildandi lögum (nr. 66/1985) fer stjómamefnd Þjóðskjalasafiis íslands með 
heimildarvaldið (2. grein), í drögum nefhdar á vegum menntamálaráðuneytisins að 
lögum um Þjóðskjalasafn er það þjóðskjalavörður einn því skv. þeim drögum á að 
leggja nefhdina niður.
Þar sem ætlunin virðist vera að breyta lögum um Þjóðskjalasafii íslands samhliða 
setningu nýrra upplýsingalaga væri vert að setja ákvæði, þannig að ekki sé útleið fiá 
almennu aðgengi að skjölum með eyðingu þeirra og að tryggt sé að ákvörðun um 
eyðingu skjala geti ekki verið leynileg eins og nú er þar sem eyðingarheimild má gefa 
án opinberrar auglýsingar og áfrýjunarmöguleika.

Vinnugögn (8. grein)
Mikilvægt er að valdmörk séu virt á milli stjómvalda og skjöl flakki ekki óformlega 
og óskráð á milli stjómvalda. Valdmörk em einnig ábyrgðarmörk. Telji t.d. ráðuneyti 
sig hafa þörf á samstarfi sín á milli er hægurinn á að setja upp starfshóp eða nefnd 
undir stjóm ábyrgðarmanns til að skapa formlegan samstarfsvettvang sem þá myndar 
skjöl á þeim grundvelli og gögn geta þá borist þangað frá samstarfsaðilum. Öformlegt 
samstarf stjómvalda er óviðeigandi og með því er farið út fyrir fyrirfram ákveðið form 
stjómsýslunnar sem ætti aðeins að vera kostur á í ýtrustu neyð. Of miklir hentugleikar 
stjómsýslunnar geta leitt til þess að vísað sé frá Pílatusi til Heródesar þegar draga á 
einhvem til ábyrgðar.
í kafla V í greinargerð með frumvarpinu segir:
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Leiða má að því líkur að ákvæði gildandi upplýsingalaga um meðferð vinnuskjala séu í reynd 
íullþröng, að því leyti að þau taki ekki nægiíegt tillit til þarfa nútímastjómsýslu til samstarfs og 
samþættingar á aðgerðum og störfum að Öðru leyti.

Hveijar þessar þarfír „nútímastjómsýsiu“ em nákvæmlega þyrfti að skýra nánar. En 
væntanlega er nútímalegt að samstarf og samþætting aðgerða sé gagnsætt ferli sem 
almenningur geti glöggvað sig á.
Of víðáttumikil skilgreining á vinnugögnum sem undanþegin eru upplýsingarétti 
býður heim hættu á leynd og agaleysi í stjómsýslunni. Betra er því að hafa hana 
þrönga eins og verið hefur.

Skráning skjala -  upplýsingalög eða lög um Þjóðskjalasafn (VI kafli og 36. grein, 
2. tl. b.)
Prentfrelsistilskipunin er ein af femum stjómlögum sænska ríkisins, í henni er kveðið 
á um skráningu skjala í stjómsýslunni. Betra er að haida því á líkan hátt á íslandi og 
hafa ákvæði um skráningu skjala í upplýsingalögum en ekki í íögum um skjalasöfh 
þótt þau hafi það hlutverk að setja nánari reglur og íramfylgja eftirliti með 
framkvæmd skráningarinnar.
í frumvarpinu er lagt til að setja þetta ákvæði í lög um Þjóðskjalasafn:

Skilaskyldum aðilum skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á 
kerfísbundinn hátt og varðveita málsgogn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglur 
skv. 1. mgr.

Með þessu er skráningarskylda bundin við þá sem skilaskyldir em til Þjóðskjalasafii 
íslands, en hingað til hefur þessi skráningarskylda verið bundin við gildissvið 
upplýsingalaga. Þetta er breyting fiá því sem nú er, þetta skráningarákvæði er í 
gildandi upplýsingalögum. í írumvarpinu í 26. grein vísað til laga um Þjóðskjalasafn 
en svo fjallað ítarlegar um skráningu mála.
Þvi er lagt til að horfíð verði frá því að færa ákvæði um skráningu mála úr 
upplýsingalögum í lög um Þjóðskjalasafh íslands. Þetta atriði er ekki aðeins 
skjalavörslumál. Ákvæði um daglega skráningu stjómvalda á skjölum em ekki í 
skjalasafnalögum í Sviþjóð heldur í upplýsingalögum, enda rökrétt þar sem þau ná til 
starfsemi margra stjómvalda, en lög um opinber skjalasöfn fjalla einkum um þá 
afmörkuðu starfsemi. Snertiflöturinn felst í því að kveðið er á um eftirlit með 
framkvæmd skráningar í lögum um opinber skjalasöfii.
Skráning skjala er forsenda aðgengis að skjölum/upplýsingum. Eftirlit með að 
skráningu sé framfylgt er órofa hluti af starfsemi opinberra skjalasafiia þannig að 
tryggt sé að opinber skjöl endi í vörslu þeirra með þeim hætti að aðgengi verði tryggt 
áfiam. Skýrara og betra er að halda mörkum þessara sviða eins og verið hefur, þannig 
að í upplýsingalögum sé kveðið á um aðgengi að skjölum og skráningu þeirra en í 
lögum um Þjóðskjalasafn (skjalasöfn) sé kveðið á um varðveislu skjalanna og eftirlit 
með að skráningu sé framfylgt með tilliti til þeirrar varðveislu.

Benda má á að mögulegt er að færa opinber skjalasöfn undir forsætisráðuneyti og hafa 
sama lagabálk yfir skjalasöfn og opinberar upplýsingar. Þjóðskjalasöfnum hefur verið 
komið fyrir undir ýmsum ráðuneytum, en e.t.v. er skynsamíegast að færa 
Þjóðskjalasafii fslands beint undir Alþingi svipað og í Bandaríkjunum og þá á 
grundvelli eftirlitshlutverksins með opinberri skjalavörslu, líkt og gert var með 
Ríkisendurskoðun.
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í 27. grein segir „Stjómvöld skulu að öðm leyti gæta þess að mikilvægum 
upplýsingum sé haldið til haga, svo sem með skráningu fundargerða eftir því sem við 
á.“
Þetta er of máttlaust miðað við þá gagnrýni sem fram hefur komið í skýrslu 
Rannsóknamefhdar Alþingis t.d. um meðferð og afgreiðslu á svokölluðum 
„fundargerðum“ (í 1. bindi bls. 25).
Hér þurfa að koma skýrari ákvæði um færslu fundargerða. Hvenær á ekki við að skrá 
fundargerð? Er algengt að haldnar séu leynisamkomur í stjómkerfínu?
Þetta ákvæði gefur færi á UBdanbrögðum frá þeim góðu stjómsýsluháttum að færa 
fundargerðir. Dæmi um að efast haíi verið um gildi gagna fyrir dómstóli vegna skorts 
á formfestu við færslu fundargerða em svokallaðar fundargerðir samráðshóps um 
flármálastöðugleika sem lagðar vom fram í máli ríkissaksóknara gegn Baldri 
Guðlaugssyni nr. S-681/2010 fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Ekki er nægilegt að láta frumvarpstextann um færslu fundargerða nægja og vísa til 
einhvers sem er í vonum sbr. orð greinargerðarinnar með frumvarpinu um 27. 
greinina: „Eftir atvikum má gera ráð fyrir að þessi skylda hljóti nánari útfærslu í 
öðrum lögum, svo sem lögum um Stjómarráð íslands.“
Nauðsynlegt er að færa í upplýsingalög ákvæði um færslu fundargerða og má hafa til 
hliðsjónar 23. grein sveitarstjómarlaga nr. 45/1998.
Stjómvöld eiga að mynda skjöl af málefnalegum ástæðum og ekki að óþörfu. Þess 
þarf því að gæta að skrá hvert einasta skjal í skjalasöftium þeirra þannig að það megi 
finna. Það verður að tryggja með upplýsingalögum, Ekki er nægilegt að skrá mál 
einvörðungu, heldur verður að skrá hvert einasta málsskjal innan hvers máls þ.e. færa 
bréfadagbækur og aðrar sambærilegar skrár. Kveða verður á um að það sé gert í 
upplýsingalögum.
Þess skal hér loks getið að í greinargerð frumvarpsins um 2. tl. b í 36. grein er því 
ranglega haldið ftam að það sé nýmæli að Þjóðskjalasafn íslands skuli setja reglur um 
skjalavörslu og skjalaskráningu, ákvæði um það er þegar í 3. tl. 4. greinar laga nr. 
66/1985.
Niðurstaða
Vegna umfangs þessa ftumvarps heftir undirritaður ekki haft tök á að fara yfir alla 
þætti þess og verður hér látið staðar numið.
Lagafrumvarpið er óbreytt of flókið og vandasamt í framkvæmd. Ekki hefur verið lagt 
mat á kostnað sem það hefur í för með sér fyrir héraðsskjalasöfn og sveitarfélög sem 
að þeim standa og ekki hefur gefist tími til að leggja fullnægjandi mat á hvemig það 
kemur út í framkvæmd hjá héraðsskj alasöíhum.
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Virðingarfyllst,

Hrafri Sveinbjamarson 
héraðsskjalavörður Kópavogs
Hjálagt sem fylgiskjal: Afrit sameiginlegra athugasemda Svanhildar Bogadóttur borgarskjalavarðar, 
Þorsteins Tryggva Mássonar héraðsskjalavarðar Ámesinga og Hrafiis Sveinbjamarsonar 
héraðsskjaiavarðar Kópavogs við drög frumvarpsins 3. nóvember 2010,
Einnig er hjálögð útprentun af heimasíðu Félags héraðsskjalavarða umfjöllun og álitsgerðir um drög að 
frumvarpi til Þjóðskjalasafhs íslands, sem tengill er til á intemet í umsögninni.



Borgarskjalavörðurinn í Reykjavík 
Héraðsskjalavörður Árnesinga 
Héraðsskjalavörður Kópavogs

Forsætisráðuneytið 
Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri 
Stjórnarráðshúsinu við Læjargötu 
150 Reykjavík

Reykjavík, 3. nóvember2010

Athugasemdir viö drög að frumvarpi að nýjum upplýsingalögum, dags. 26. oktöber.

Þann 26. október sl. kynnti forsætisráðherra drög að frumvarpi að nýjum upplýsingalögum, 
sem starfshópur undir forsæti Trausta Fannars Valssonar lektors, hefur unnið. Boðið er að 
gera athugasemdir við frumvarpið á þessu stigi til og með 3. nóv. Til fyrirmyndar er að 
forsætisráðherra kynni frumvarpsdrögin á síðu ráðuneytisins og bjóði aðilum að gera 
athugasemdir við þau. Æskilegra hefði þó verið að fá lengri tíma til að gera athugasemdir 
enda um yfirgripsmikið frumvarp að ræða sem tekur til margra þátta. Það sætir furðu að ekki 
hafi verið gefinn lengri tími til að senda inn athugasemdir miðað við hversu mikilvægt 
frumvarp er um að ræða. Þess má geta að sótt var um frest til að skila inn athugasemdum til 
forsætisráðuneytis en því var synjað. Það er ekki í anda þess gagnsæis og opinnar 
stjörnsýslu sem boðuð er í frumvarpsdrögunum.

Hér á eftir koma nokkrar athugasemdir við frumvarpið, sem við undirritaðir héraðsskjalaverðir 
óskum eftir að verði teknar til umfjöllunar við gerð frumvarpsins. Undirrituð hafa sem héraðs- 
skjalaverðir mikla reynslu af skjalamálum og af afgreiðslu skjala skv. gildandi 
upplýsingalögum. Vísa athugasemdirnar einkum til nánari skýringa á lagatextanum. Enda er 
það okkar skoðun að nauðsynlegt sé að lagatextinn sé eins skýr og kostur er á. Við höfðum 
mjög lítinn tíma til að yfirfara lagatextann, enda lögin yfirgripsmikil og flókin. Við gerum okkur 
grein fyrir að Alþingi á eftir að fá lögin til meðferðar og verður þá væntanlega gefinn kostur á 
ítarlegri athugasemdum.

í frumvarpsdrögunum eru margar breytingar sem taka til skjalavörslu sveitarfélaga og 
starfsemi héraðsskjalasafna. Héraðskjalasöfn gegna sama hlutverki gagnvart sveitar- 
félögunum og Þjóðskjalasafn íslands gagnvart ríkisstofnunum. Það er þvf furðulegt að ekkert 
samráð hafi verið haft við héraðsskjalaverði landsins eða samtök þeirra (Félag 
héraðsskjalavarða á íslandi) við smíði frumvarpsdraganna. Breytingar á lögum um 
Þjóðskjalasafn íslands sem íaumað er inn í drög að frumvarp að upplýsingalögum eru 
veigamiklar og taka einnig til héraðsskjalasafna og starfsemi þeirra. Eðlilegra væri að þessar 
breytingar á logum um Þjóðskjalasafn væru hluti af þeirrí endurskoðun á lögum um 
Þjóðskjalasafn (slands sem nú fer fram og að þessar breytingar færu í formlegt umsagnarferli 
til okkar og sveitarfélaganna áður en þau fara fyrir Alþingi.

Upplýsingalög eru mikilvæg lög sem eiga að tryggja gagnsæi í stjórnsýslu og upplýsingarétt 
almennings. Þau þurfa að vera einföld, skýr og skiljanleg öllum. Það vantar á köflum í nefnd 
frumvarpsdrög. Víða virðist frumvarpið beinlínis miða að því að takmarka aðgang almennings 
og málsaðilum að upplýsingum frekar en tryggja gagnsæi. Sérstaklega eru óheppilegir þeir 
fyrirvarar sem koma fram í 14. grein og breytingu á lögum um Þjóðskjalasafn, liður g. (bls. 
12)



í frumvarpsdrögín vantar skilgreiningu um hvað séu skjöl og að frumvarpið taki til allra 
skjalaflokka afhendingarskyldra aðila og óháð formi. Þá þarf að koma fram með skýrari hætti 
að lögín nái einnig til héraðsskjalasafna.

2. gr. 77/ hverra lögin taka
„Lögin taka til allrar starfsemi stjórnvalda." Þarf að vera ítarlegra og/eða skýrara.

Ófullnægjandi er að lögin taki til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 75% hluta eða meira í 
eigu hins opinbera og takmarkist enn frekar við að þeir lögaðilar hafi ekki sótt um eða séu 
skráðir í Kauphöli. Þar sem þetta er látið gilda um skilaskyldu skjala í niðurlagi frumvarpsins 
til breytinga á lögum um Þjóðskjalasafn Island er vísað til athugasemda við það þessu til 
stuðnings. Engin haldbær rök eru fyrir því að miða við 75% eign opinberra aðíla. Eðlilegt 
mætti telja að miða við helmingshlut eða ráðandi hlut eða jafnvel ef fyrirtæki er að hluta til í 
eigu opinberra aðila. Mikilvægt er að breyta þessu ákvæði.

Með tilliti til þess að almannafé er látið í rekstur eða starfsemi og þá að lögaðili sé að að hluta 
í eigu hins opinbera kallar það á gagnsæi og aðgengi almennings að skjölum viðkomandi 
lögaðila. Skilaskylda lögaðila á opinbert skjalasafn, hvort heldur það er Þjóðskjalasafn 
íslands eða héraðsskjalasafn, á að vera skýlaus,

Rétt er að fram komi skýrt í texta laganna að þau nái einnig til einkaaðila að því leyti sem 
þeim eru falin opinber verkefni samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða samningum, en 
þetta sé ekki aðeins í greinargerð með frumvarpinu. Skýrt þarf að vera að þessir aðilar séu 
einnig skilakyldir til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafna.

4. gr. Gildissviö gagnvart öörum iögum og þjóöréttarsamningum
4. málsgr. „Lög þessi giícia um aðgang aö gögnum f 30 ár. Erþá miðaö við sfðustu innfærsiu 
eða sfðasta bréf afgreidds máis. Frá þeim tfma fer um aðgang að þeim samkvæmt iögum um 
Þjóðskjaiasafn ísiands. *  er óskiljanleg og virðist hálfkláruð. Ekki er Ijóst hvað er átt við að 
lögin gildi um aðgang að gögnum í 30 ár. Rætt er um að eftir 30 ár fari aðgangur eftir lögum 
um Þjóðskjalasafn íslands. Nú er það svo að skjöl verða sífellt yngri þegar þau eru afhent á 
skjalasafn. Algengt er hjá að gögn séu afhent héraðsskjalasöfnum 5-10 ára gömul og jafnvel 
yngri og veita söfnin aðgang að þeim frá þeim tíma. I nýsettum reglum Þjóðskjalasafns er 
vísað til 5 ára skjalavistunaráætlana og gert ráð fyrir því að skjöl séu afhent á 5 ára fresti og 
þá hlýtur að vakna spurning um aðgengi að þessum skjölum. Varðandi aðgang þegar skjöl 
eru komin á opinbert skjalasafn væri eðilegast að hafa sama orðalag og í núverandi lögum 
sem er:

VI. kafli. Aögangur að gögnum hjá Þjóðskjalasafní íslands og öðrum 
opinberum skjalasöfnum.
20. 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 skulí sýnd eða hvort Ijósrit skuli veitt af skjölum eða afrit af öðrum gögnum sé 
þess kostur.
Ef vafi er um rétt til aðgangs að gögnum getur safnið aflað rökstuddrar umsagnar 
þess stjórnvalds sem afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.
21. gr. Kæruheimiid.
Heimilt er að bera synjun um að veita aðgang að gögnum, Ijósrit af skjölum eða afrit 
af gögnum skv. 20. gr. undir úrskurðarnefnd um upplýsingamál skv. 14. gr.

Þetta er skýrt orðalag í gömlu iögunum og hefur reynst vel í allri framkvæmd.



Þegar eru á héraðsskjalasöfnum um ailt land skjalasöfn einstaklinga og félaga sem afhent 
voru meö skiiyrðum um aðgengi almennings að viðkomandi söfnum. Hætt er við að einka- 
skjalasöfn einstaklinga, félaga og fyrirtækja muni í framtíðinni ekki rata á opinber skjalasöfn 
ef aðgengi að skjölunum verður takmarkað með lagasetningu. Úr þessu þarf að bæta og 
jafnveJ greina sérstaklega á milli skjalasafna opinberra og einkaaðila.

5. gr. fíéttur almennings tilaðgangs að gögnum
Þessi grein er ekki nógu skýr. Orðalag og skilgreining á máli er óljós og þá er ekki Ijóst hvort 
eða með hvaða hætti aðgengi að skrám og gagnagrunum skuli háttað. Traust almennings á 
löggjafanum og tiltrú á þeim lögum sem samþykkt eru á Alþingi byggir að sjálfsögðu á því að 
lögin séu vel gerð og verndi og þjóni aimannahagsmunum. Með tilliti til þess er skynsamlegt 
að lögin taki einnig til aðgengis að skrám og gagnagrunnum. Hér nægir að vísa til markmiðs 
laganna í 1. gr. varðandi gegnsæi í stjórnsýslu, upplýsingarétt, tjáningarfrelsi, möguleika 
almennings til þátttöku í lýðræðissamfélagi og aðhald fjölmiðla og almennings að 
stjórnvöldum,

Ekki eru öll skjöl mál sem óskað er eftir aðgangi að. Til að mynda getur verið um að ræða eitt 
fylgiskjal, upplýsingar úr bókhaldi, gamalt spjaldskrárspjald og svo framvegis. Ekki er heldur 
rétt að gera þá kröfu til almennings að geta tiltekins máls. Tekið er fram að „Ekki er þó skylt 
að útbúa ný skjöl eöa önnur gögn f rfkari mæfi en leiöir af 3. mgr" Þessu erum við 
ósammála, því það getur þurft að prenta út úr grunni eða taka skjöl úr afhentri vörsluútgáfu 
ákveði lögaðili/skjalamyndari að skila skjölum rafrænt, sbr. reglur ÞÍ um skil á opinberum 
rafrænum gögnum. Það er algengur misskilningur að hægt sé að nálgast rafræn skjöl, sem 
hafa verið afhent skjalavörslustofnun á sama formi og þau voru á þegar þau voru mynduð. 
Sú aðferð sem Þjóðskjalasafn íslands hyggst nota við varðveislu rafrænna skjala hefur í för 
með sér breytingu á formi skjala. Það eru búnar til svokallaðar kerfisóháðar útgáfur af 
skjölunum í flestum tilfellum Tiff myndir. Aðgangur þarf að ná til allra gagna opinberra aðila, 
hvort sem það er tiltekið máí eða önnur gögn. Lykiiatriði er að uppiýsingalög nái til allra skjala 
opinberra aðila, óháð tegund þeirra eða formi.
„2. dagbökarfærslna sem lúta að gögnum máls og fista yfir máfsgögn.11 Þarna væri skýrara að 
hafa aðgang að skrám yfir má! og færslna um gögn málsins.

6. gr. Gögn undanþegin upplýsingarétti
í 2. gr. er fjallað um fundargerðir ríkisráðs og ríkisstjórnar. Vísað er til skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis sem fjallaði sérstaklega um breytingar sem þyrfti að gera á 
aðgangi að fundargerðum ríkisstjórnarfunda og ritun þeirra. Þegar rætt er um „minnisgreinar 
er átt við minnisblöð?

„3. gagna sem útbúin eru af sveitarfélögum, samtökum þeirra eða stofnunum og varða 
sameiginlegan undirbúning, tillögugerð eða viðræður þessara aðila við rfkið um fjárhagsleg 
málefni sveitarfélaga“
Óljóst er hversu lengi slíkt gögn séu undanþegin upplýsingarétti og af hvaða ástæðu. Einnig 
er óijóst hvort bæði sé átt við slík skjöl hjá ríkisstofnunum og sveitarfélögunum sjálfum. Aftur 
skal ítrekað að mikilvægt er að upplýsingaíög séu einföld og skýr þannig að ekki þurfti flóknar 
lagaskýringar og úrskurði síðar til að skýra þau.

„6. vinnugagna, sbr. 8. gr.“
Sjá athugasemdir við 8. gr.

8. gr. Vinnugögn
Þessi grein er allt of opin og býður upp á að aðgangi sé hafnað þar sem um vinnugögn 
stjórnvalds sé að ræða. Oft getur verið mjög mikilvægt fyrir aðila að fá aðgang að skjölum um 
undirbúning ákvörðunar. Þau skjöl segja oft meira en ákvörðunin sjálf. Til dæmis er erfitt að



skilja ástæðu þess að undanskilja algjörlega skjöl nefnda og starfshópa. Sérstaklega er 
mikilvægt að „vinnuskjöl" séu einnig höfð í málasafni, því annars er ekki vitað um tilvist þeirra 
að nokkrum tíma liðnum.

11. gr. Aukinn aðgangur
Þessu ákvæði er fagnað og er það til bóta. Spurning hvort þarna eða annars staðar værl 
hægt að taka á aðgangi afkomenda, sem kemur oft til kasta skjalasafnanna, t.d. þegar 
barnabarn vill skoða fátækramál afa og ömmu frá 1940 og þau eru löngu látin.

12. gr: Brottfall takmarkana á upplýsingarétti
í síðustu málgrein kemur fram: „Um brottfall annarra takmarkana fer eftir ákvæðum faga um 
Þjóðskjafasafn ísfands eftir að fiðin eru 30 árf $br. 4. mgr: 4. gr.“ Þessi málsgrein er 
öskiljanleg sbr. athugasemdir okkar við 4. gr., um 30 ár.

14. gr. Upplýsingaréttur aöila
Þama er aftur rætt um „tiltekið mál.“ Mjög aígengt er að aðili sem öskar eftir upplýsingum um 
sjálfan sig geti ekki tiltekið málið. T.d. barn sem ýmislegt gerðist með í æsku, þekkir ekki 
hvað stjórnvald hét á viðkomandi tímum eða hvort mál var til umfjöllunar hjá sáifræðideild, 
sérkennslufulltróum, þjónustumiðstöð, skóla, barnavernd o.s.frv. Eðlilegra væri að þyrfti að 
varða tiltekið málefni, t.d. hvort um sé að ræða byggingarmál varðandi hús eða 
barnaverndarmál.

Tryggja verður fullnægjandi skráningu stjórnvalda á skjölum, þannig að auðkenni eða heiti 
máls séu ekki eini leitarmöguleikinn í skjalasöfnum þeirra sbr. athugasemdir við 27. gr.

Hættulegt er að tilgreina að ákvæðið giidi ekki ef um er að ræða upplýsingar (þá um 
viðkomandi) sem hafa að geyma upplýsingar um „mikilvæga almannahagsmuni sem leynt 
eiga að fara." Þetta er alltof opið ákvæði og getur auðveldlega skert borgaraleg réttindi 
borgara landsins og er mjög háð túlkunum. í lýðræðisríki hlýtur það að vera kappsmál 
stjörnvalda að tryggja almenningi aðgang að skjölum/gögnum í orðsins víðasta skilningi.

Varðandi ákvæði um að heimilt sé að takmarka aðgang ef gögn hafa að geyma upplýsingar 
um einkamálefni annarra, þá er í flestum tilfellum hægt að veita aðgang að hluta skjals eða 
afmá upplýsingar um aðra aðila.

Síðasta málsgrein 14. gr. er einnig of óljós þegar rætt er um „eftir því sem við getur átt.“ 
Þessu þarf að sleppa eða orða á skýrari hátt.

15. gr. Afmörkun á beiöni um aögang að upplýsingum
Umrædd grein er mjög til bóta á núverandi upplýsingalögum, því oft er aðili ekki fær um að 
tilgreina nákvæmlega mál eða málefni og þarf að leiðbeina viðkomandi. Þetta á sérstaklega 
við um aðila sem óvanir eru upplýsingabeiðnum eða fatlaða eða seinfæra einstaklinga.

Hins vegar í lok greinar ákvæði um að beiðni megi hafna ef meðferð hennar taki of mikinn 
tíma. Þarna er aftur ákvæði sem getur kallað á synjun, því það er algjörlega 
skilgreiningaratriði hvað er mikill tími eða vinna. Á héraðsskjalasöfnum þarf oft að taka 1-2 
daga starfsmanns í að afgreiða fyrirspurn, sérstaklega varðandi löng mál einstaklinga en 
aðgangi er ekki hafnað þrátt fyrir tímalengd.

Alls óljóst er hvað við er átt þegar rætt er um að hægt sé að hafna beiðni ef „sterkar 
vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi." Kallar á ný á túlkun.



16. gr. Hvert beiöni skai beint
Þessa grein þarf að endurskrifa þar sem hún er of óljós. Fyrsti hluti hennar er skýr en hins 
vegar ekki þar sem kemur fram að „annars“ eigi beiðni að berast til þess aðila sem hefur 
upplýsingar í vörslum sínum. Óljóst er hvað er átt við með „annars.“

Enn á ný skal á það bent að eðlilegra er að héraðsskjalasöfn taka við mjög nýlegum skjölum 
frá stofnunum og afgreiða úr þeim frá sama tíma. Það er einungis ÞÍ sem tekur við skjölum 
sem eru 30 ára og eldri, en er reyndar heimilt að taka við yngri skjölum. Breyta þarf þessu 
ákvæði. Einnig þarf aö bæta við að opinberu skjalasöfnin geti óskað eftir umsögn 
afhendingaraðila. ítrekum að núverandi lagaákvæði eru vel orðuð og hafa virkað vel í 14 ár. 
Eftirfarandi er orðalag gömlu laganna.

VI. kafli. Aðgangur að gögnum hjá Þjóðskjalasafni íslands og öðrum 
opinberum skjalasöfnum.
20. gr. Aögangur aö gögnum eftir aö þau hafa veriö 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 af skjölum eða afrit af öðrum gögnum sé 
þess kostur.
Ef vafi er um rétt til aðgangs að gögnum getur safnið aflað rökstuddrar umsagnar 
þess stjórnvalds sem afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.

17. grein Málshraði
Engar athugasemdir við fyrri máisgrein en seinni hlutinn fjallar um áskorun varðandi aðgang 
aö skjöium sem varða einkahagsmuni. Þessi grein er öljós og ekki Ijóst af hverju hún er sett 
þarna undir. Eðlilegt er að skjalavörslustofnanir fái lengri tíma til afgreiðslu erinda, þar sem 
oft tekur lengri tíma að finna skjöl vegna brotalama í skjalaskráningu stjórnvalda.

18. grein Afhending gagna og gjaldtaka
í stjórnsýslulögum nr.37/1993 stendur í 37.gr.

37. gr. Frumrit og afrít
Þegar sett lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að skjal skuli vera í 
frumriti skulu gögn á rafrænu formi talin fullnægja þessum áskilnaði ef tryggt er að 
gögnin séu óbreytt frá upprunalegri gerð. Þetta á þó ekki víð um viðskiptabréf eða 
önnur bréf þar sem fjárhagsleg réttindi eru bundin við handhöfn bréfsins.

Sú aðferð sem Þjóðskjalasafn íslands hyggst nota til langtímavarðveislu á rafrænum skjölum 
gerir stjórnvaldi ókleift að afhenda rafræn skjöl á sama formi og þau voru mynduð. Þá er 
óhætt að fullyrða að ekki verður mögulegt að varðveita rafræn skjöl bæði í sínu upprunalega 
formi og í kerfisóháðri útgáfu. Þá gætu komið upp lögfræðileg álitamál um hvaða skjöl væru 
frumrit og hvaða skjöl afrit. Stjórnsýslulög virðast því koma í veg fyrir að áætlanir Þjóð- 
skjalasafns íslands um langtímavarðveislu rafrænna skjala. Það Ijóst að opinberar 
skjalavörslustofnanir munu ekki geta framfylgt þessu ákvæði laganna sé tekið mið að þeim 
vörsluaðferðum sem nota á. Þau skjöl sem veitt verður aðgengi að verða því að vera á 
pappír.

26. gr. Skráning mála
27. gr. Skráning upplýsinga um málsatvik og meðferð mála

í gr. 26 og 27. er fjallað um reglur varðandi skráningu mála, ritun fundargerða o.fl. Þessi 
grein mætti að ósekju vera miklu skýrari, t.d. taka fram að stjómvaldi ber að skrá mál og



málinu beri aö fylgja gögn málsins, auk annara gagna, sem hafa þýöingu fyrir afgreiösiu 
málsins, en séu ekki að finna í öðrum gögnum þess. Setningin, að stjórnvöld skulu skrá 
fundargerðir „eftir því sem viö á“ getur valdiö misskilningi. Þetta er reyndar furðulegt í Ijósi 
skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis þar sem átalið var að fundargerðir væru aðeins til t 
drögum. Reglan er sú að færa eigi fundargerðir á fundum og einkennilegt að draga úr því í 
sjálfum uppíýsingalögunum. Jafnframt væri æskilegt að vísa í reglur um með hvaða hætti 
skrá á fundargerðir, útprentun og undirritun þeirra o.s.frv.

í núverandi lögum er mjög skýrt orðalag sem mætti hafa áfram:

„Stjórnvöldum er skylt aö skrá mál, sem koma til meöferðar hjá þeim, á kerfisbundinn hátt og 
varöveita málsgögn þannig aö þau séu aögengiieg. “

í greininni er rætt um að skrá upplýsingar „ef þær hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins.“ Oft er 
það það þannig að það er ekki Ijóst þegar upplýsingar berast eða eru gefnar hvort þær muni 
hafa þýðingu. Sömuleiðis er óljóst aö ræða um að „mikiivægum upplýsingum" eigi að halda til 
haga, þar sem það er mikið túlkunaratriði. Einnig er dæmið „s.s. skráningu fundargerða" 
óljóst, hvort átt sé við ritun fundagerða eða skráningu þeirra í skjalavistunarkerfi.

Ljóst er að stjórnvöld mynda skjöl ekki að öþörfu og af málefnalegum ástæöum, því ber aö 
skrá hvert einasta skjal þannig að það megi finna. Það verður að tryggja með 
upplýsingalögum. Ekki er nægilegt að skrá mál einvörðungu, heldur verður að skrá hvert 
einasta málsskjal innan hvers máís þ.e. færa bréfadagbækur og aðrar sambærilegar skrár. 
Sé þetta gert jafnóðum er það engu stjórnvaldi ofviða.

33. gr. Aðgangur að gögnum sem undanþegin eru upplýsingarétti.
Umrætt ákvæði er til bóta en það fjailar um aðgang fræðimanna. Hins vegar eru fræðimenn 
hvergi nefndir á nafn, óljóst er hverjir geti sótt um þennan aðgang og í heild mætti endurrita 
þessa grein og gera hana skýrari. Einnig er óljóst hver eigi að veita umræddan aðgang en í 
dag er það þjóðskjalavörður fyrir þau skjöl sem varöveitt eru í Þjóðskjalasafni og 
héraðsskjalaverðir fyrir skjöl í héraðsskjalasöfnunum. Þetta ákvæði er óþarflega ítarlegt. 
Þarna er byggt á dönsku skjalalogunum Arkivloven sbr. meðfylgjandi greinargerð, en þar er 
reyndar kveðið á um udvalg eða nefnd (fjölskipað stjórnvald) skipaða af 
menningarmálaráðherra sem fer yfir aðgengismál skjala.

34. refsingar og skaðabætur
Væri hægt að taka þarna fram, hver ætti að sækja málið?

36. gr. Breytingar á öðrum lögum

1) Stjórnsýslulög
Það er mikilvægt að í gjaldskrá verði einnig tekið hóflegt gjald fyrir afritun á rafrænum 
skjölum eða afhendingu gagna á rafrænu formi. Tæknin má ekki verða aðgangshindrun fyrir 
almenning, þannig að hann hafi ekki möguleika á að fá afhent rafræn gögn vegna kostnaðar 
en Ijóst er að mun meiri kostnaður fylgir rafrænu afriti en Ijósritun pappírsskjala.

2) Breytingar á lögum um Þjóðskjalasafn íslands nr. 66/1985
Nauðsynlegt er að lögfesta siðareglur Alþjóða skjalaráðsins til að tryggja fagleg vinnubrögð í 
opinberum skjalavörslustofnunum. Jafnframt er eðlilegt að sett verði á fót skjalaráð, 
sambærilegt við safnaráð gagnvart minjavörslunni, fjölskipað stjórnvald til þess að fjalla um 
brot á siðareglunum, ákvörðun um eyðingu skjala í opinberri vörslu og flutning skjala úr landi. 
Óeðlilegt er að stjórnarnefnd Þjóðskjalasafnsins fjalli um eyðingu skjala og óeðlilegt er að



slíkar ákvarðanir séu ekki birtar reglulega á opinberum vettvangi og sérstaklega sendar 
hagsmunaaðilum og veittur kærufrestur.

Einnig er nauðsynlegt að fram komi í lögum um Þjóðskjalasafn að ákvörðun um eyðingu 
skjala megi ekki takmarka upplýsingarétt almennings skv. upplýsingalögum eða öðrum 
lögum. Jafnframt eru refsiákvæði nauðsynleg fyrir óheimila eyðingu skjala. Eðlilegt væri að í 
lögum um Þjóðskjalasafn væru ákvæði um aö birta eigi opinberlega samþykktar 
skjalavistunaráætlanir og samþykktir um eyðingu skjala.

Skilgreina verður skjalasöfn sem íslenskan menningararf í lögunum, með því er varsla þeirra 
gerð tryggari og þar með aðgengi almennings að upplýsingum um forsögu sína sem víða er 
litið á sem mannréttindamál, ekki síst eftir þjóðernisútrýmingar í Evrópu.

Frumvarpsdrögin gera ráð fyrir:
a. 3. mgr. 5. gr. veröur svohljóöandi: “Skiiaskylda tekur einnig tit lögaöila sem eru aö 75% 
hluta eöa meira f  eigu hins opinbera. Þá tekur skilaskylda einnig til einkaréttaríegra lögaöila 
aö þvf er varöar gögn sem til hafa oröiö f starfsemi sem hann hefur tekiö aö sér aö sinna á 
grundvelli 30. gr. íaga um fjárreiöur ríkisins, eöa annarrar sambærilegrar lagaheimildar. 
Þjóöskjalasafn ísfands tekur ákvöröun um hvort viökomandi aÖHar berí skifaskyldu gagnvart 
héraösskjalasafni.”Ákvæöi3. mgr. veröur4. mgr.

Þar sem Þjöðskjalasafn íslands hefur ekki sjálfdæmi um hvort viðkomandi aðilar beri 
skilaskyldu gagnvart því ræður lagatextinn skilaskytdunni til þess. Því er óeðlilegt að 
Þjóðskjalasafnið taki sérstaka ákvörðun um sambærilega skilaskyldu til héraðsskjalasafna, 
með því er gert ráð fyrir að Þjóðskjalasafnið hafi dæmandi vald um skyldu annarra og 
lagagreinin gildi þar með ekki á sama hátt fyrir héraðsskjalasöfn og það sjálft. Eðlilegt er að 
sömu lagaskilyrði gildi gagnvart héraðsskjalasöfnum og skjölum sveitarfélaga og um 
Þjöðskjalasafn og skjöl ríkisins að þessu leyti. Það er ekki Þjóðskjalasafn sem á t.d. að 
ákveða hvort Orkuveita afhendí skjöl á héraðsskjalasafn, heldur ber henni að gera það og 
það er eigandanna að ákveða á hvaða safn skjöiin fari. Það er ekki Þjóðskjalasafn sem á að 
geta ákveðið að Orkuveita sem er 92% í eigu Reykjavíkurborgar eigi ekki að skila skjölum á 
héraðsskjalasafn.

Skilaskylda verður að taka til lögaðila sem eru í eigu hins opinbera að meira eða minna leyti. 
Að 75% hlutfall eða meira skapi skilaskyldu skjaia, á forsendu þess að um „afgerandi“ hlut sé 
að ræða eins og segir í greinargerð er ófullnægjandi. Yfir helmingshlutur eða ráðandi hlutur 
kynni að vera eðlilegt, en óeðiilegt hlýtur að teljast að hið opinbera eigi hlut í starfsemi sem á 
einhvern hátt er leynileg á öðrum forsendum en greinir í takmörkunum upplýsingalaga um hið 
opinbera að öðru leyti. „Afgerandi“ hlutur þarfnast nánari skýringa og rökstyðja þarf að þetta 
teljist eðlilegt, í því felist hagræðing og þá gagnvart hverjum.

í 5. grein laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn er talað um að þeir aðilar séu skyldir að 
afhenda skjöl sín sem fá meirihluta rekstrarfjár síns með framiagi á fjárlögum og sem njöta 
verulega styrks af opinberu fé. Óeðlilegt er annað en að hliðsjón sé höfð af þessu hvað 
skilaskyldu skjala lögaðila f eigu hins opinbera (t.d. hlutafélög) varðar, hvað sem svo kann að 
verða ofan á áður en skjöl hafa náð 30 ára aldri í upplýsingalögum.

Nauðsynlegt er talið að núverandi 3. mgr. kveði skýrar á um varðveislu Þjöðskjalasafns 
íslands á einkaskjaiasöfnum, tillagan sem fyigir byggist m.a. á 13. grein norskra 
skjalavörslulaga:

„Safninu er heimilt að taka við skjölum annarra en afhendingarskyldra aðila og skal skriflega 
gengið frá staðfestingu afhendingar slíkra skjala við afhendingaraðila og um aðgengi og 
tímabundnar aðgengistakmarkanir almennings að þeim. Þjóðskjaiasafnið skal fylgjast með 
varðveisluverðum einkaskjaiasöfnum, haida skrá yfir einkaskjalasöfn í vörsiu skjalavörslu-



stofnana hvort sem þær eru opinberar eða einkareknar. Þjóðskjalasafninu er heimilt að skrá 
ákveðin einkaskjalasöfn sem sérstaklega varðveisluverð. Tilkynning um slíka skráningu skal 
send eiganda skjalasafnsins hverju sinni.“

Aðgengi að þessum skjölum verður að vera háð einkaréttarlegu samkomulagi eiganda 
skjalanna sem felur þau skjalavörslustofnunu til varðveislu.

Frumvarpsdrögin gera ráð fyrir:
b. Við fögin bætist ný grein sem verður gr. 5 b, svohfjóðandi:
Þjóðskjaiasafn ísfands skaf setja regfur um það hvernig skjafavörsfu og skjafastjórn í 
stjórnsýsfu skifaskyldra aðila skuli hagað, svo og skráningu, flokkun og frágangi skjala tii 
afhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt skjaíavistunarkerfa. Skilaskyldum aðilum 
skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og 
varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglur skv. 1. mgr.

í b. er gert ráð fyrir grein um að „Skilaskyldum aðilum er skylt að skrá m á i Þ a ð  er þarft 
að hafa þetta, en mætti einnig hafa sama orðalag í Upplýsingalögum, þar sem þaö eru lög 
sem fleiri skoða og þekkja til.

Lögö er til oröalagsbreyting: „skjalastjórn“ verði „skja!aha!di“ og „skrá mál“ verði „skrá 
málsskjör

Hugtakið mál er óskýrt í lögunum og greinargerð.
„í samræmi viö reglur skv. 1. mgr.“ þýðir að varðveisla og aðgengileiki málsgagna verður háð 
reglum Þjóðskjalasafnsins. Eðlilegra er að sleppa þessu og kveða á um að þau verði 
aðgengileg skv. lögum.

Fyrirhuguð 9. grein laga um Þjóðskjaíasafns íslands er um margt óljös og gagnrýniverð og 
vekur furðu að ekki sé tekið tillit til starfsemi opinberra skjalavörslustofnana (Þjóðskjalasafns 
og héraðsskjalasafna) í henni, en sumt kann að óbreyttu að verða óframkvæmanlegt.

Taka verður fram að Þjóðskjalasafninu verði skylt að veita almenningi aðgang að opinberum 
skjölum sem afhent hafa verið því áður en 30 ár eru liðin frá því að skjölin urðu til í samræmi 
við upplýsingalög. Þjóðskjalasafnið og héraðsskjalasöfn fá ósjaldan afhent skjöl sem eru 
yngri en 30 ára bæði vegna þess að lögin eru sveigjanleg að því leyti og stjórnvöld sem 
hætta starfsemi skila skjöíum sínum þá þegar. Eðlilegast er reyndar aö minnast ekki á 30 ár 
þarna, þar sem 30 ár er tíminn sem Þjóðskjalasafn miðar við varðandi afhendingu 
skjalasafna, en hins vegar fá héraðsskjalasofnin gjarnan skjöl sem eru 5-10 ára og jafnvel 
yngri og þegar skjalaskrár Þjóðskjalasafns eru skoðaðar komur í Ijós að einnig er töluvert um 
að það taki við yngri skjölum. Ástæða 30 áranna er skv. greinargerö meö frumvarpi til laga 
nr. 66/1985 þáverandi húsnæðisekla Þjóðskjalasafnsins, 20 ár var reglan fyrir þann tíma. 
Eðlilegast væri að miða við að opinberu skjalasöfnunum sé skylt að veita aðgang að þeim 
skjölum sem komin eru til þeirra, eins og er í núverandi upplýsingalögum. AHs óljóst er skv. 
lögunum hver eða hvernig eigi að veita aðgang að skjöium yngri en 30 ára sem komin eru á 
opinberu skjalasöfnin.

Einnig verður aö taka fram að um einkaskjöl gilda þeir aðgengisskilmálar sem settir voru við 
afhendingu þeirra til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns af hálfu afhendingaraðila. Liggi 
engir siíkir skilmálar fyrir ættu skjölin að vera aðgengileg almenningi í samræmi við siðareglur 
skjaiavarða.

Taka verður fram að stjórnvaldi sem afhendir Þjóðskjalasafni íslands skjöl sín tii varðveislu 
skuli skylt að tilgreina hvort og hvaða skjöl innihalda upplýsingar sem óheimilt er að veita 
aðgang að skv. lögum og í hversu langan tíma. Annars verður skjalavörslustofnunin að tesa



skjöl áöur en þau eru afgreidd og þaö er ekki framkvæmanlegt hjá fáliðuöum 
skjalasöfnunum.

f. Stjórnvafd geti ákveöið við afhendingu skjafa aö skjaf veröi fyrst aögengiiegt þegar iiöin eru 
60 ár frá þvf þaö varö til...
Þarna er um að ræða mjög óljóst ákvæði sem getur orðið til þess að það sé 
geðþóttaákvörðun stjórnvalds að loka skjölum í 60 ár frá því urðu til. Þetta er ekki í samræmi 
við gegnsæi eða opið þjóðfélag. Mjög einkennilegt væri að skjöl væru til sem vöröuöu öryggi 
ríkisins í meira en 30 ár eins og er í núverandi lögum. Líklegra væri að með þessu ákvæði 
væru stjórnvöld að fela ákvarðanir sem teknar hefði verið varðandi öryggi ríkisins, varnarmál 
eða samskipti við önnur ríki.

Verði þetta úr, sem væri afar bagalegt, yrði að taka fram að stjörnvald sem við afhendingu 
skjala til Þjóðskjaíasafns/héraðsskjalasafns vill takmarka aögengi skjalanna á forsendum 
laga verði að tilgreina um hvaða skjöl er að ræða við afhendingu skjalanna.

g. “Þegar sérstakfega stendur á getur þjóöskjafavöröur ákveöiö aö synja um aögang aö skjafi 
sem eryngra en 110 ára... “
Þetta ákvæði er með ólíkindum og ótrúlegt að gera það að geðþóttaákvörðun að loka 
ákveðnum skjölum í 110 ár. Einnig er með öllu óljóst hvaða einkamálefni séu svo viðkvæm 
að þjóðskjalavöröur geti lokað skjölunum í 110 ár og hvaða almannahagsmunir geti krafist 
þess að loka skjölum í 110 ár. Aftur býður þetta upp á túlkun og geðþóttaákvarðanir sem ekki 
er rétt í gegnsæu opnu nútímasamfélagi.

Óæskilegt er að þjóðskjalaverði einum, en ekki fjölskipuöu stjórnvaldi sem hann leiti til, sé 
fært það gríðarlega vald að synja um aðgang að skjali sem er yngra en 110 ára þ.e. að setja 
leynd á skjöl umfram þau 80 ár sem annars gilda. Óskiljanlegt er með öllu hvaða 
almannahagsmunir koma þarna til. Slíkar ákvarðanir um aðgengi geta ekki verið í höndum 
einnar persónu og hægt að vísa til almannahagsmuna og færa rök gegn því að ákvarðanir 
um aðgengi séu einungis í höndum þjóöskjalavarðar. Erfitt er að verja einkahagsmuni af því 
tagi sem um ræðir nema hugsanlega með fyrirvara um að tryggt skufi að hagsmunaaðili sé 
látinn umfram 80 ára regluna. En vandséð er að skjalavörsiustofnun geti hrint slíku í 
framkvæmd.

Ofangreindar athugasemdir eru þær sem gafst tími til að vinna á þeim stutta tíma sem gefinn 
var til að koma athugasemdum á framfæri. Undirrituð áskila sér rétt til að koma með 
athugasemdir á síðari stigum málsins og myndu gjarnan vilja hitta nefndina sem tekur 
athugasemdirnar til skoðunar, til að geta farið nánar yfir þær. Einnig öska undirrituð eftir að fá 
frumvarpið sjálft til umsagnar þegar það verður lagt fyrir Alþingi.

Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjarnarson, héraðsskjalavörður í Kópavogi 
Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í Reykjavík 
Þorsteinn Tryggvi Másson, héraðsskjalavörður Árnesinga
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Drög að lögum um Þjóðskjalasafn mæta óánægju héraðsskjalavarða

Síöast uppfært: Föstudagur, 21. janúar 2011 12:17

Héraösskjalaveröir hafa í umsögnum brugðisí viö drögum aö frumvarpi tíl laga um Þjóöskjalasafn íslands sem unnið hefur verið að af starfshópi er 
Þorgeröur Katrin Gunnarsdóttir menntamálaráðherra skipaði 24. september 2008 til að vinna að heiidarendurskoðun iaga um Þjóðskjaiasafn íslands, 
í starfshópnum sátu dr. jur. Páíí Hreínsson hæstaréítardómari, formaður, Ólafur Ásgeirsson þjóðskjatavörður og Eiríkur Þorláksson sérfræðingur i 
menntamálaráðuneytinu. Jafnframt var iögfræðisvið ráðuneytisins hópnum ti! aðstoöar.

Aö öllu samanlögðu eru héraðsskjalaverðir andvígir fyrirhuguðum iagabreytingum eins og þær iiggja fyrir, en um drög er að ræða sem geta tekið 
breytingum áður en þau veröa iögð fyrir Aiþingi.

Drög að frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn islands á heimasíðu menntamálaráöuneytisins

X  Sameiginlegar athugasemdir allra héraösskjalavarða hafa birst á þessum vef áður: Sjá hér.

í athugasemdunum er áhersla lögð á að iögin séu sett um öll skjaiasöfnín þ.e. héraðsskjaiasöfri tii jafns við Þjóðskjafasafn, sjáifstæði sveítarféfaga 
verði virt og skjalavörsíuábyrgð forstöðumanna skýr, j drögunum er ekki fjaliaö markvisst um héraösskjaiasöfnin, stjómsýslulega stöðu þeirra og 
hlutverk. Gagnrýnt er að stjórnarnefnd Þjóðskjalasafnsíns, Ijölskipað stjórnvaid, sé afnumin og aiit vaid i skjaiavörsiu í landinu íagt i hendur eins 
manns, þjóðskjalavaröar. iagt er til að stofnað verði sérstakt skjalaráð. Bent er á að stór hluti skjalavörsiu á íslandi fari fram á vegum 
héraðsskjalasafna. Gagnrýnt er hversu langt er gengið i eftirlitsheimildum Þjóðskjalasafns með héraðsskjalasöfnum þær séu án hliðstæðu um 
stofnanir sveitarfélaga gagnvart rikisstofnun. Niöurstaða athugasemdanna er að drögin þurfi veruiegrar endurskoðunar við.

Sérstakar umsagnir til viðbóíar hafa verið sendar menntamáiaráðuneytinu af fjórum héraðsskjalavörðum. Þær umsagnir eru í sama anda og 
sameigintegu athugasemdirnar, en ítarlegri.

Umsögn héraðsskjalavaröar Austfiröínga

Umsögn borgarskjalavaröar

Sameigínleg umsögn héraösskjalavaröar Árnesinga og héraösskjalavaröar Kópavogs

Áður hafa komið fram drög að frumvarpi til upplýssngaiaga frá forsætisráðuneyti, en i þeim eru einnig tiiiögur að breytingum á lögum um 
Þjóðskjalasafn.
Drög aö frumvarpi til upptýsingaiaga á heimasíöu forsætisráöuneytísins

Borgarskjalavörður, héraðsskjalavörðurÁrnesinga og héraðsskjaíavörður Kópavogs hafa gert sameiginíega umsögn um þau drög:
Umsögn um drög aö frumvarpi til upplýstngalaga

Frumvarpið hefur veriö lagt fyrir Alþingi, en athugasemdimar virðast ekki hafa haft tilætluð áhrif:
Frumvarp til upplýsíngalaga lagt fyrir Alþingt

Opinberun skjala, varðveisla þeirra og not eru i deiglunni. Menn tefla saman sem andstæðum Juiian Assance fyrir Wikileaks sem tekur upplýsingar 
um stjómvöld og birtir almenningi og Mark Zuckerberg fyrir Facebook sem tekur uppiýsingar um almenning og birtir stjórnvöldum. i tengslum við 
Alþíngi vekja athygli fréttir af eyðingu skjala í formi upptakna úr öryggismyndavélum meðan úrvai þeirra er varðveitt og notaö, einnig fréttir af 
tölvubúnaði sem virðist hafa verið notaður tii aö njósna um bréfaskiptí Aiþingts.

Upp úr þessu sprettur áhugaverð umræða um ýmis vandamá! tengd uppiýstu samþykki, borgaraiegum réttindum, réttinum til skjala, ábyrgð 
stjórnvalda, heild skjalasafna, öryggí skjaia o.fi.

Opinber skjaiasöfn, eftirlitshlutverk þeirra með skjalavörsiu stjórnvaída og lög og reglur um aðgengi að opinberum skjölum i þeirra vörsiu og undir 
þeirra eftirliti tengjast þessari umræöu óhjákvæmilega.

Hlutverk skjaiavaröa, fagmennska þeirra og siðferði er mikiivægur þáttur i því að framiyigja raunveruiegu gagnsæi í opnu samféiagi en um ieið að 
gæta að persónuhagsmunum borgaranna þ.e. réttinum til einkalifs og sameiginlegum öryggtshagsmunum þeirra þ.e. rikis og þjóðar. Hætta er á því 
aö þessir þjónar hins opinbera verði notaðir ti! hins gagnstæða sé löggjöf um störf þeirra áfátt af einhverjum ástæðum. Það er því ekki að 
ástæðuiausu að skjaiaveröir hafi skoðun á löggjöf um það fagsviö sem þeir starfa á. Enginn viíl verða verkfæri ranglætis eða neyðast tii að hylma yfír 
óhæfu.

Skjöl hafa ínnihald, þýðingu, áhrtf og samhengi, Skjaiavörðum i þjónustu hins opinbera er ætlað aö hafa þekkingu og skilning á þessu og tryggja 
aðgengi að skjöíum og framfylgja aðgengistakmörkunum á þeim.

Á seinni árum hafa menn úr viðskíptalífi beint sjónum stnum aö upplýsingum sem verðmætum og vöru. Sú náigun hefur í för meö sér hugmyndir um 
viðskiptaeinokun á uppiýsingum tii að hagnast á þeim á sem skiívirkasfan hátt. Hugmyndir um sértekjur opinberra stofnana af sölu skjala og 
upplýsinga hafa vaknað og mismunun aðila við aðgengi og not þeir’ra. Hugmyndin um skjöl síjórnvalda sem auðiind með viðskiptaábata að markmiði 
vekur áieitnar siðferðisspurningar.

Ísíenska efnahagshrunið vekur upp margar spurningar um stjórnsýsiu, skjalavörslu og meðferð opinberra skjala. Skjalavörslusamband Rómönsku 
Ameríku (Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA)) gaf út rit árið 2006 sem unnið var að í Þjóðskjafasafni Kólumbíu: Archivos ciesorganizados, 
fuente de currupción adminisfrativa eða Skjaiasöfn i óreiðu, upphaf spillingar I stjórnsýslu. ! riti þessu er fjaiiað um hvernig skipulagsleysi skjaiasafna 
helst i hendur við spiliingu í opinberri stjórnsýslu. M.a. er þar fjaliað um málefni er tengjast einkavæðingu Colpuertos sem haföi veruiegar 
efnahagsiegar afleiðingar fyrir Kólumbiska rikið.

Skýrsla rannsóknarnefndar Aiþingis hefur ieitt i Ijós ágaíla á skjalavörsiu hins opinbera. Opinberar skjaiavörslustofnanir sem fara með eftirlitshlutverk 
með skjalavörsiu opinberra stofnana á íslandi skv. giidandi lögum (4. gr. 2. tl. laga nr. 66/1985) hafa ekki skilað lögbundnu hlutverki sínu að því leyti, 
Þó er ekki á það minnst í skýrslunni.

Bæði uppiýsingaíög og iög um opínber skjaiasöfn varða alia uppiýsta borgara ísiands og þvi þykir rétt að koma athugasemdum héraðsskjalavaröa við 
drög að þessum iögum á framfæri á þessum vettvangi.
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Efni: Athugasemdir við drög að frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn íslands

Núverandi lög um Þjóðskjalasafn íslands hafa gilt í aldarfjórðung. Þau tóku við af eldri 
lögum um Þjóðskjalasafn og lögum um héraðsskjalasöfn frá 1947. Á þeim tíma sem liðinn er 
frá setningu gildandi laga um Þjóðskjalasafn hafa ýmsar breytingar verið gerðar á þeim og 
tímabært er að ráðast í heildarendurskoðun á lögunum, um leið og gerð er úttekt á ástandi 
skjalamála í landinu og stjómsýsiu þeirra gerð skilvirkari og nútímalegri. Hér á eftir fara 
almennar athugasemdir forsvarsmanna allra 20 héraðsskjalasafna á íslandi við fyrirliggjandi 
drög að frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn fslands.

Að okkar mati þarf að setja fram frumvarp á grundvelli ákveðinnar stefnumótunar um 
opinbera skjalavörslu til Skjalasafnalaga eða Laga um opinber skjalasofn. Erlend lög, einkum 
norræn, mætti hafa til hliðsjónar, en á Norðurlöndunum eru í gildi Arkivlag (Svíþjóð sett 
1990 og Finnlandi sett 1994) Lov om arkiv, arkivlova (Noregi sett 1992) Arkivlov (Danmörku 
sett 2002) þ.e. skjalasafnalög.

Staða skjalavörslumáia í dag er sú að Þjóðskjalasafrt íslands er höfuðsafn skjalavörslu í 
landinu og mótar reglur um skjalavörslu opinberra aðila. Það framfylgir þessum reglum 
gagnvart Alþingi, ráðuneytum, dómstólum, stofununum og fyrirtækjum ríkisins og þeim 
sveitarfélögum sem ekki eru aðilar að héraðsskjalasafni. Héraðsskjalasöfn landsins sjá um að 
framfylgja þeim reglum sem Þjóðskjalasafh hefur sett og útfæra þær gagnvart skjalavörslu 
sveitarfélaga sem undir þau heyra. Þau gegna sama hlutverki á safnasvæði sínu og 
Þjóðskjalasafn gagnvart þeim aðilum sem skilaskyldir eru til þess. Verkefni 
héraðsskjalasafnanna eru mörg og krefjast sérfræðikunnáttu. Flutningur verkefna frá ríki til 
sveitarfélaga hefur í för með sér að æ fleiri verkefni færast til héraðsskjalasafna og er það vel, 
enda teljum við að skjalavörslu sé betur sinnt þegar náin tengsl eru á mitti einstakra stofnana 
s.s. skóla og skjalavistunarstofnunar. Þó er vert að benda á að þau sveitarfélög sem kjósa að 
vera ekki aðilar að héraðsskjalasafni eiga að fá sxna þjónustu frá Þjóðskjalasafni, og þar með á 
kostnað ríksins, og þurfa ekki að kosta nokkru til að hirða um eldri skjöl sín og afgreiðslu úr 
þeim.

Mikilvægt er að í lögunum komi fram skýr verkaskipting milli Þjóðskjalasafns annars vegar 
og héraðsskjalasafha hins vegar. Sjálfstæði sveitarfélaga verður að virða í skjalasafhalögum 
og við framkvæmd þeirra og tryggja verður að skjalavörsluábyrgð forstöðumanna sé skýr, 
m.a. þannig að ákvörðun um eyðingu skjala sé aðeins tekin á grundvelli óska þeirra sem 
upphaflega bera skjalavörsluábyrgðina, eins og gildandi lög kveða á um. Endanleg ákvörðim 
verður að vera í höndum fjölskipaðs stjómvalds með aðkomu sérfróðra manna.



Héraðsskjalasafn þarf að vera virkt stjómvald innan sveitarfélaga sem að því standa og hafa 
eftirlit og yfirumsjón með skjalavörslumálum þeirra á grundvelli leiðbeininga og reglna 
í>jóðskjalasafns, auk þess að sinna fræðslu um skjalavörslu innan síns umdæmis.

Það frumvarp að lögum um Þjóðskjalasafn íslands sem nú hefur verið kynnt í drögum 
virðist við fyrstu sýn vera hálfkarað. Það miðast nær alfarið við Þjóðskjalasafn og stöðu þess í 
stað þess að taka til opinberrar skjalavörslu í heild. Þetta verður sérstaklega áberandi í 
greinargerð með frumvarpinu þar sem einungis er tæpt á möguleikum sveitarfélaga á að 
hefja rekstur héraðsskjalasafna og úrræðum Þjóðskjalasafns til að leggja niður þau 
héraðsskjalasöfn sem ekki starfa skv. lögum. Horft er framhjá því mikilvæga hlutverki sem 
héraðsskjalasöfnin gegna við að varðveita skjöl sveitarfélaga og þar með mikið af skjölum 
sem varða réttindamál borgaranna sem söfnin taka ákvörðun um aðgang að á hverjum degi.

Aðeins tvær greinar frumvarpsins fjalla beinlínis um héraðsskjalasöfn (gr. 30 og 31). Það 
hlutverk sem þeim virðist ætlað samkvæmt frumvarpinu er óljósara og er auk þess skert frá 
gildandi lögum. í stað þess að héraðsskjalasöfnin séu sjálfstæðar skjalavörslustofnanir í eigu 
sveitarfélaganna en undir faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns, eins og gildandi lög gera ráð fyrir, 
virðist andi frumvarpsins vera sá að héraðsskjalasöfnin verði útibú frá Þjóðskjalasafni, undir 
stjóm þess en sveitarfélögin fái að greiða fyiir rekstur þeirra eftir sem áður. Það vantar í 
frumvarpið að fjallað sé markvisst um héraðsskjalasofnin, stjómsýslulega stöðu þeirra, 
hlutverk, starfsvið, ábyrgð og hlutverk héraðsskjalavarða, aðgang að skjölum safnanna 
o.s.frv.

í  14. grein gildandi laga er kveðið á um að sett skuli nánari ákvæði í reglugerð, þ.á m. hverjir 
séu afhendingarskyldir til héraðsskjalasafna. Þetta stendur óbreytt sem er ágætt, en án 1. 
málsgreinar 14. greinarinnar sem er slæmt. Þótt upptalning 14. greinarinnar felist að nokkru í 
e lið 4. greinar draganna er ekki kveðið á um að skjöl sveitarfélaga, stofnana og.starfsmanna 
þeirra, óháð áritunarformi, skuli renna til héraðsskjalasafna þar sem þau starfa. Þetta verður 
að tryggja í lÖgunum þannig að öll tvxmæli séu tekin af um að skjalasöfn þessara aðila skuli 
renna óskert txl þess héraðsskjalasafns sem viðkomandi heyrir undir.

í 14. grein gildandi laga er sérstaklega kveðið á um hvaða stjórnvöld og lögpersónur eigi að 
skila skjölum sínum til héraðsskjalasafna m.a. félög og samtök „sem njöta verulega styrks af 
opinberu fé og starfa eingöngu innan umdæmis héraðsskj alasafnsins." í drögum að nýjum 
lögum er vísað til 4. og 5. greinar lagana sem fjallar um rxkisstofnanir. Halda má fram að með 
þessum ákvæðum dragist skilaskylda á skjalasöfnum saman.

í frumvarpsdrögunum kemur fram að Stjórnamefnd Þjóðskjalasafnsins verður lögð rdður í 
núverandi mynd. Stjómamefnd Þjóðskjalasafnsins er að okkar áliti mikilvægur vettvangur 
til að hægt sé að skjóta málum til fjölskipaðs vaids. í raun og veru virðist samkvæmt 
frumvarpsdrögunum að upphaf og endir allrar skjalavörslu liggi hjá Þjóðskjalaverði einum. 
Leggjum við tíl að Stjórnarnefnd Þjóðskjalasafns starfi áfram en í breyttri mynd. Mættí hugsa 
sér að stofnað yrðx skjalaráð, skipað af menntamálaráðherra, þar yrðu teknar ákvarðanir, sem 
snertu t.d. grisjun skjalasafna, nýjar reglur um skjalavörslu, leiðbeiningar um skjalavörslu, 
flutning skjala úr landi, söfnun opinberra skjala af öðrum en til þess bærum aðilum og 
umkvartanir varðandi starfsemi skjalasafna. Við teljum mjög mikilvægt að fulltrúi úr hópi



héraðsskjalavarða eigi þar sæti, enda er stór hluti af skjalavörslu á íslandi á herðum 
héraðsskjalavarða.

Vert er að benda á nokkrar tölur úr starfsemi héraðsskjalasafna á árinu 2009. Við lauslega 
athugun á umfangi og umsýslu héraðsskjalasafna á því ári kemur í Ijós að héraðsskjalasöfnin 
á íslandi tóku á móti um 10.000 gestum það ár. Þau svöruðu u.þ.b. 4000 fyrirspumxim, sem 
bárust um tölvupóst, bréflega eða símleiðis. í þeirra bækur voru skráðar tim 700 afhendingar, 
sem voru með ýmsu móti -  allt frá stórum opinberum skjalasöfnum, niður í lítil einkasöfn. 
Ríflega 30 starfsmenn (stöðugildi) störfuðu á söfnunum á því ári. Helstu sérfræðingar um 
skjalavörslu sveitarfélaga starfa á héraðsskjalasöfnunum, starfsmenn þeirra eru með áratuga 
reynslu af skjalavörslu sveitarfélaga, þekkja vel til í sínu nærumhverfi og héraðsskjalasöfnin 
eru vel kynnt meðal íbúa. Sveitarfélögin í landinu leggja þessum söfnum til verulegt fé. Má 
ætla að sú upphæð hafi verið um 200-250 miUjónir á árinu 2009, en er þá raunar ekki í öllum 
tilfellum gert ráð fyrir húsnæðiskostnaði, sem er verulegur. Þess ber hins vegar geta að ríkið 
íagði héraðsskjalasöfnunum til 14,7 milljónir á árinu 2010 en í fjárlagafrumvarpi ársins 2011 
er sú upphæð skorin niður um helming.

Samkvæmt núgildandi lögum um Þjóðskjalasafn og reglugerð um héraðsskjalasöfn er 
héraðsskjalasöfnum fengið það hlutverk að sinna skjalavörslu ákveðinna aðila, ráðgjÖf, 
skráningu skjala og söfnun einkaskjala auk Ijósmynda. Þessu hlutverki hafa söfnin reynt að 
sinna af kostgæfni. Hlutverk héraðsskjalasafna gagnvart Þjóðskjalasafrd hefur verið nokkuð 
skýrt í flestum atriðum. Þeirri verkaskiptingu, sem komið var á árið 1947, er kollvarpað verði 
þetta frumvarp að lögum. Héraðsskjalasöfnin eru stjómsýslu- og menningarstofnanir hvert á 
sínu svæði. Þau veita nauðsynlega aðstoð í nærumhverfi safnsins og leitast við að auka 
traust til starfseminnar meðal almennings. Þess vegna hefur héraðsskjalasöfnunum tekist að 
safna gríðarlegu magni af ómetanlegum heimilum um byggð og sögu víðsvegar um land til 
viðbótar við þau opinbem gögn, sem þeim ber að safna lögum samkvæmt.

HéraðsskjalavÖrðum er ekki annað kunnugt en að sveitarfélögin séu almennt ánægð með 
þjónustu héraðsskjalasafnanna og telja starfsemi þeirra mikilvæga. Ef sú hugmynd er uppi 
að breyta grunngerð héraðsskjalasafna í þessum lögum, er mjög mikilvægt að ræða þá 
breytingu við sveitarfélögin sem reka söfnin. Um mörg héraðsskjalasafnanna gilda 
stofnsamþykktir sem hafa gildandi lög að forsendu.

Það er skoðun héraðsskjalavarða að Þjóðskjalasafn íslands sé höfuðsafn skjalavörslu á íslandi 
og það eigi að hafa eftirlit með öðrum skjalavörslustofnunum. í drögum að lagatextanum er 
hins vegar gengið svo langt að ekki verður við ttnað. I drögunum stendur m.a. 
„Þjóðskjalavörður á frjálsan aðgang að starfsstöðvum héraðsskjalasafna til athugana í þágu 
starfs síns og skulu starfsmerun héraðsskjalasafna láta honum í té alla nauðsynlega aðstoð af 
því tilefni." Þessi texti virðist tekinn upp úr lögum um Umboðsmann Alþingis. Við teljum að 
slík lagasetning um stofnanir sveitarfélaga gagnvart ríkisstofnun eigi sér ekki aðra hliðstæðu 
og teljum við að slík heimild í lögum eigi fremur heima í lögum um saksókn í dómsmálum 
en í samskiptum stofnana ríkis og sveitarfélaga.

Hér að undan hafa verið rakin nokkur meginatriði sem varða fyrirliggjandi drög að 
frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn íslands. Héraðsskjalaverðir munu nýta sér rétt til þess,



einir eða fleiri saman, að gera ítarlegri athugasemdir við þessi drög eftir því sem þeir hafa 
tök á þar til veittur frestur til þess rennur út.

Forsvarsmenn neðangreindra héraðsskjalasafna telja að fyrirliggjandi drög að frumvarpi til 
laga um Þjóðskjalasafn íslands þurfi verulegrar endurskoðunar við og vonum við að 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið taki þær athugasemdir til greina sem hér eru settar 
fram.

F.h. eftirtalinna héraðsskjalasafna.
Hrafnkell Lárusson, forstöðumaður Héraðsskjalasafns Austfirðinga
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Efni: Athugasemdir forstöðumanns Héraðsskjalasafns Austfirðinga við drög að 
frumvarpi til laga um Þjóðskjailasafn íslands

Þann 8. desember sl. birtist á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins kynning á 
frumvarpi til nýrra laga um Þjóðskjalasafn íslands (Sjá:
http://www.menntamalaradunevti.is/frettir/Frettatilkvnningar/nr/5795). Þann 21. desember 
sl. sendu allir héraðsskjalaverðir landsins sameiginlegar athugasemdir við frumvarpið til 
Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þær athugasemdir sem hér birtast koma frá 
undirrituðum fyrir hönd Héraðsskjalasafns Austfirðinga og eru hugsaðar sem viðbót við 
sameiginlegar athugasemdir héraðsskjalavarða, sem vísað verður til þegar við á.

Eftirfarandi athugasemdir miðast við almennar breytingar á lögum um Þjóðsskjalasafn, eins 
og þær koma fram í fyrirliggjandi frumvarpi, með hliðsjón af gildandi Iögum. Ahersla er 
lögð á að gera athugasemdir við þær greinar sem með beinum hætti hafa (eða geta haft) áhrif 
á starfsumhverfi héraðsskjalasafna.

Undanfarin ár hefur verið ákveðin krafa í samfélaginu um gagnsæi, aukið lýðræði og 
valddreifingu í stjómmálum og stjómsýslu. Þessi krafa varð hávær eftir efnahagshrunið 
haustið 2008 enda gaf það og eftirköst þess tilefni til að efast um réttmæti ýmissa 
vinnubragða í aðdraganda hrunsins og er stjómsýslan þar ekki undanskilin. Vert er að hafa í 
huga að þau lög sem hér um ræðir (lög um Þjóðskjalasafn íslands) hafa víðtæk áhrif í 
stjómsýslunni eða eins og segir í tilkynningu með frumvarpinu á vef ráðuneytisins:

Lög um Þjóðskjalasafn íslands snerta öll stjómvöld ríkis og sveitarfélaga og hafa t.d. 
áhrif á málsmeðferð þeirra um hvernig skjöl eru skráð og varðveitt. Verði frumvarpið 
að lögum teljast þau í eðli sínu til almennra stjómsýslulaga rétt eins og t.d. 
stjómsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 50/1996 og lög nr. 23/2006 um 
upplýsingarétt um umhverfismál.
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Það er því ekki lítið í húfi að vel takist til við gerð nýrra laga. Því miður gengur það 
frumvarp sem hér um ræðir í gagnstæða átt við hugmyndir um aukið lýðræði og 
valddreifingu. í frumvarpinu er embætti þjóðskjalavarðar gert því sem næsta að alvaldi í 
skjalamálum landsins. Þjóðskjalavörður mun aðeins heyra undir ráðherra og ekki hafa neitt 
faglegt né rekstrarlegt aðhald fjölskipaðs valds. Miklar skorður verða reistrar við því að hægt 
sé að skjóta ákvörðunum þjóðskjalavarðar (sjá 38. gr. frumvarpsins) til æðra stjórnvalds. 
Skjalavarsla landsins mun því eigi allt sitt undir að sá ráðherra sem skipar í embætti 
þjóðskjalavarðar skipi x það hæfan og réttsýnan einstakling enda liggi framkvæmd þessa 
veigamikla þáttar stjórnsýslunnar á herðum þess einstaklings. Þetta er ekki aðeins slæm 
heldur stórvarasöm stjómsýsla. Túlkunarvald þjóðaskjalavarðar verður samkvæmt 
frumvarpinu mjög vítt og ákvörðunum hans verður tæpast áfrýjað. Sá einstaklingur sem í 
þetta embætti velst getur því stjómað því sem næst með geðþóttaákvörðunum ef honum 
býður svo við að horfa. Sem dæmi um slíkt má nefna að þjóðskjalavörður gæti samkvæmt 
frumvarpinu (31. gr.) tekið sig til og gert óraunhæfar og ósanngjarnar kröfur til ákveðins 
héraðsskjalasafns og sent erindi þar um. Viðkomandi héraðsskjaivörður myndi svara því til 
að hann gæti ekki framfylgt því sem til væri ætlast. Að því komnu gæti þjóðskjalavörður 
haldið því fram viðkomandi héraðsskjalasafn (sem nb. er stofnun í eigu sveitarfélaga) sé í 
vanhirðu eða ekki fært að sinna hlutverki sínu. Þjóðskjalavörður (sem embættismaður 
ríkisins) gæti svo í framhaldinu lagt viðkomandi héraðsskjalasafn niður og krafið 
sveitarfélögin sem að því stóðu um að þau greiði kostnað við niðurlagninu og flutning 
safnsins til Þjóðskjalasafns. Þetta gæti þjóðskjalavörður gert án þess að nokkursstaðar væri 
vettvangur innan ramma laganna fyrir aðila til að skjóta máli sínu til fjölskipaðs valds. Hér er 
vitanlega um tilbúið dæmi að ræða en það er sett fram til að sýna fram á hversu víðtæk völd 
yfir stjómsýslu, bæði ríkis og sveitarfélaga, er verið að færa einum embættismanni ríkisins 
með því frumvarpi sem hér um ræðir.

Það eru að mínu viti mikil mistÖk að gert sé ráð fyrir því x frumvarpinu að stjómamefnd 
Þjóðskjalasafnsins skuli lögð niður og vxsa ég x þvx efni til röksemda í athugasemdum 
héraðsskjalavarða frá 21. desember sl.. Við það má bæta (með vxsan í tilvitnun í tilkynningu 
Mennta- og menningarmálaráðtmeytísins hér á undan) að eðlilega skrefið, með tilliti til þess 
hversu víðtæk áhrif Lög um Þjóðskjalasafn hafa, hefði verið að efla stjómamefndina og 
hleypa fleiri hagsmunaðilum að þvx borði en nú er, t.d. fulltrúum héraðsskjalasafna og 
sveitarfélaga. Að efla stjómarnefndina hefði ekki aðeins stjómsýslulegt gildi heldur er það 
líklegt til að bæta flæði upplýsinga milli aðila sem starfa við skjalavörslu. Fyrst og fremst 
yrði slxk nefnd faglegur eftirlitsaðili með skjalavörslu í landinu og reglusetningu um hana og 
veitti Þjóðskjalasafni faglegt aðhald, svipað því sem Þjóðskjalasafn á að vexta 
héraðsskjalasöfnum.

Frumvarpið eins og það Uggur nú fyrir veldur mér áhyggjum gagnvart stöðu 
héraðsskjalasafna og framtíð þeirra. Héraðsskjalasöfn starfa á sveitarstjórnarstigi og hafa til 
þessa sinnt sveitarfélögum og stofnunum þeirra með áþekkum hætti og Þjóðskjalasafn á að
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gera gagnvart ríkinu og stofnunum þess. í  frumvarpinu er gengið á hlutverk 
héraðsskjalasafna og sum grundvallaratriði í starfsemi þeirra skilin eftir í lagalegri óvissu.

14. gr. gildandi laga um Þjóðskjalasafn skilgreinir hlutverk héraðsskjalasafna í stjómsýslunni. 
í frumvarpinu er afhendingarskylda sveitarfélaga, og annarra aðila sem til þessa hafa verið 
afhendingarskyld til viðkomandi héraðsskjalasafns, færð frá héraðsskjalasöfnum og til 
Þjóðskjalasafns, sem virðist eiga að ráða því hvaða skjöl (ef einhver?) skuli aftient 
héraðsskjalasafni. Sömuleiðis er eftirlitshlutverk með skjalavörslu sveitarfélaganna, sem 
legið hefur hjá héraðsskjalasöfnunum (og var sú staða áréttuð með úrskurði Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins í desember 2009), tekið af þeim og 0utt til Þjóðskjalasafns. 
Hvort tveggja er að mínum dómi mikil afturför og ber vitni um ágengni ríkisvaldsins 
gagnvart sveitarfélögunum og stofnunum þeirra. Þetta tvennt kippir fótunum undan 
starfsgrundvelli héraðsskjalasafna, hvort sem það var ætltinin eður ei.

Það hefur margoft sýnt sig að þjónusta versnar eftir því sem lengra er á milli þess aðila sem 
veitir þjónustuna og þess sem þiggur hana. Þetta eitt eru veigamikil rök fyrir því að 
eftirlitshlutverk með skjalavörslu sveitarfélaga og stofnana þeirra liggi áfram hjá 
héraðsskjalasöfnunum. Flest eru þau vel fær um að sinna þessu hlutverki og gera það vel. Ég 
tel eirtnig að ef fjarlægðir aukast milli eftirlitsaðila og þess sem eftirlit er haft með muni það 
leiða til verri meðferðar á skjölum opinberra aðila og verri skila á þeim. í dag heyra 
allnokkur sveitarfélög beint undir Þjóðskjalasafn þar sem þau eru ekki aðilar að 
héraðsskjalasafni. Hefur ráðuneytið aflað upplýsinga hjá þessum sveitarfélögum hvernig 
þjónustu þau fá frá I>jóðskjalasafni? Ég hef ástæðu til að telja að sú þjónusta sé a.m.k. ekki 
betri en sú sem sveitarfélög sem eru aðilar að héraðsskjalasajfird fá. Yrði þetta frumvarp að 
lögum myndu smærri aðilar, t.d. félög og einstaklingar, sem ekki bera afhendingarskyldu, en 
búa margir hverjir engu að síður yfir merkilegu skjalasafni sem hefur mikið sögulegt gildi, 
að Hkindum draga við sig að afhenda skjöl sín eða jafnvel farga þeim fremur en að senda þau 
þvert yfir landið til varðveislu í Þjóðskjalasafni, sem samkvæmt frumvarpinu virðist eitt eiga 
tilkall til fá einkaskjalasöfn afhent.

Sannast sagna undrar mig að núrverandi þjóðskj alavörður skuli standa að frumvarpi sem 
hlýtur að hafa í för með sér að stóraukið magn skjala berist til Þjóðskjalasafns, en sú stofnun 
hefur átt í erfiðleikum vegna plássleysis nú um langa hríð og á óhægt með að taka á móti 
stórum skjalaafhendingum. Hefur ráðuneytið kannað hvemig skil frá ríkinu og stofnunum 
þess hafa verið til Þjóðskjalasafns, þ.e. hvort það eigi e.t.v. mikið magn skjala sem komið er á 
afhendingarskyldan aldur ósótt til ríkisstofnana?

Standi vilji ráðuneytisins til þess að efla skjalavörslu í landinu og gera hana skilvirkari tel ég 
að það ætti að beita sér í því að efla héraðsskjalasöfnin en ekki grafa undan þeim eins og 
þetta frumvarp gerir. Héraðsskjalasöfn landsins eru í dag 20 talsins en ná þó ekki að þekja 
allt landið. Stór sveitarfélög hafa komið sér hjá því að standa að héraðsskjalasafni og hefur sú
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staða vakið óánægju meðal þeirra sveitarfélaga sem það gera og leggja metnað sinn í að hafa 
þessi mál í lagi hjá sér. Þó ekki séu öll sveitarfélög landsins aðilar að héraðsskjalasöfnum eru 
söfnin eftir sem áður of mörg og sum þeirra vanburða. Ein hugmynd sem reifuð hefur verið í 
þessu sambandi er sú að héraðsskjalasöfn verði sameinuð þannig að ákveðinn lágmarks 
fólksfjöldi þurfi að vera undir hveiju safni til þess að það fái starfsleyfi. I þessu sambandi má 
vísa til fyrirmyndar í nýsamþykktum breytingum (þskj. 614/2010) á lögum nr. 59/1992 um 
málefni fatlaðra (og flutning þeirra frá ríki til sveitarfélaga). Þar segir í 4. gr.: „Landinu skal 
skipt í þjónustusvæði þannig að á hverju þjónustusvæði séu að lágmarki 8.000 íbúar." Slíkt 
ákvæði x lögum um Þjóðskjalasafn (sem ég myndi raunar frekar vilja að hétu Lög um opinber 
skjalasöfn, og væru samin út frá víðara sjónarhomi en fyrirliggjandi frumvarp um 
Þjóðskjalasafn, sbr. athugasemdir héraðsskjalavarða frá 21. des. sl.) myndu óhjákvæmilega 
leiða til sameiningar einhverra héraðsskjalasafna og þar með fækkun þeirra. Ég tel að þó að 
slíkt myndi ekki nauðsynlega þýða lokun starfsstöðva, sum minnstu héraðsskjalasöfnin eru í 
dag hluti af stærri safnaheildum (oftast almenningsbókasöfnum) og gætu haldið áfram að 
veita einhverja þjónustu. Persónulega tel ég mikiivægt að svo yrði þar sem 
héraðsskjalasöfnin gegna ekki aðeins stjórnsýslulegu hlutverki á sínu svæði heldur einnig 
menningarlegu og gagnvart skilum á einkaskjölum skiptir það máli fyrir marga að geta 
afhent sín skjöl til stofnunar í nágrenninu. Ef ákvæði um lágmarksíbúafjölda hjá hveiju safni 
yrðu lögfest yrði auðveldara að skilgreina hvaða almennu skyldur héraðsskjalasöfn ættu að 
bera. í  dag er það nær ómögulegt vegna þess hve minnstu héraðsskjalasöfhin eru vanburðug 
(með einn starfsmann í hlutastarfi). Jafnframt þessu tel ég að vert sé að binda í lög að öll 
sveitarfélög landsins eigi að vera aðilar að héraðsskjalasafni svo jafnræði ríki meðal þeirra, 
en í dag er opið á að sum geti skotið sér undan þessari þjónustu og velt kostnaðinum á ríkið.

Ég mun nú rekja nokkur dæmi úr frumvarpinu og úr gildandi lögum um Þjóðskjalasafn máli 
mínu til stuðnings en einnig læt ég fylgja með tílvitnir í frumvarpið sem vöktu mér spum.

í fmmvarpinu er 2. mgr. 5 gr. gildandi laga um Þjóðskjalasafn fallin út en hún kveður á um 
að sveitarfélög og stofnanir þeirra skuli skila sínum skjölum til héraðsskjalasafns séu þau 
aðilar að héraðsskjalasafni en annars séu þau afhendingarskyld til Þjóðskjalasafns.

í 4. gr. frumvarpsins er fjallað um afhendingarskyldu lögaðila sem eru í 75% eða meir í eigu 
opinberra aðila. Hvers vegna er miðað við lögaðila sem eru í 75% eigu ríksins? Hvx er ekki 
miðað við meirihlutaeigu rxksins (50% eða meira) og þar með ráðandi hlut? 
í 4, gr. fmmvarpsins segir einrúg: „Tilkall Þjóðskjalasafnsins til afhendingar skilaskyldra 
skjala fellur ekki niður fyrir tómlæti eða hefð." Hvað þýðir þetta ákvæði í raun? Er hér verið 
að opna á að Þjóðskjalasafn geti krafist skjala sem nú þegar hafa verið afhent öðrtun 
skjalasöfnum og eru í vörslu þeirra? Tómlæti hvers er hér vísað til -  skjalamyndarans eða 
Þjóðskj alasafhs?
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í 5. gr. frumvarpsins er gerð krafa á afhendingarskylda aðila um skil rafrænna gagna eigi 
síðar en 5 árum eftir að þau urðu til. Hins vegar er lögð 30 ára afgreiðsluskylda á 
skjalamyndarann eftir að hann hefur afhent gögnin. í  gildandi gildandi lögum um 
Þjóðaskjalasafn er gert ráð fyrir 20 árum. Er raunhæft að leggja þessa skyldu á svona lengi? 
Hafa þeir aðilar sem eiga að bera þessa skyldu verið hafðir með í ráðum eða verið upplýstir 
um þetta? í sömu grein er það einnig gert að skyldu (ekki einungis veitt heimild) að 
Þjóðskjalasafn taki gjald fyrir skjöl sem afhent eru til þess en eru yngri en 30 ára. Ég er hef 
áhyggjur af því að þetta ákvæði muni leiða af sér verri meðferð á skjölum hjá 
afhendingarskyldum aðilum og auka hættuna á að skjöl skemmist eða glatist. Ég óttast að 
þetta leiði til þess að afhendingarskyldir aðilar muni í auknum mæli nýta sem 
skjalageymslur húsnæði sem ekki er heppilegt sem slíkt.

6. gr. þar sem kveðið er á um að Þjóðskjalasafn eigi tilkall til einkaskjalasafna, undir 
ákveðnum kringumstæðtun. Þetta ákvæði er mjög sérkennileg, næstum ógeðfelld. Það vekur 
spurningar um friðhelgi einkalxfs látins fólks og skyldmenna þess enda hlýtur sú óvissa 
jafnan að vera fyrir hendi hvort skjalamyndari einkaskjalasafns (sem e.tv. féll skyndilega frá) 
kærði sig yfirleitt um að skjöl hans yrðu afhent skjalasafni. Af þessari grein má einnig skilja 
að Þjóðskjalasafni einu sé ætlað að fá til sxn einkaskjalasöfn og ráðstöfunarréttur 
skjalamyndarans að ráðstafa skjölum sínum til annarra skjalasafna, t.d. héraðsskjalasafna, sé 
skertur. Mörg einkaskjalasöfn hafa mikið staðbundið gildi en vigta e.t.v. ekki svo þungt á 
landsvxsu.

9. gr. er kveðið á um lán á skjölum til annarra opinberra skjalasafna og er þar sérstaklega 
getið handritadeildar Landsbókasafns. Héraðsskjalasöfn eru ekki nefnd x þessari grein þó 
þau séu í dag sjálfstæð opinber skjalasöfn x eigu sveitarfélaganna.

12. gr. gildandi laga, sem fjallar um heimild stjómamefndar til að leyfa sveitarfélögum að 
stofna héraðsskjalasöfn, er fallin út í heild sinni (enda ekki gert ráð fyrir stjómamefnd í 
frumvarpinu). í 30. gr. fmmvarpsins er gert ráð fyrir að sveitarfélög geti sótt um leyfi til 
stofnsetningar héraðsskjalasafns til þjóðskjalavarðar. Þau söfn sem stofnsett yrðu á 
grundvelli frumvarpsins ættu þó aðeins að þjóna hlutverki sem gert er ráð fyrir í a-c Hð 3. gr. 
frumvarpsins, en það er mikið skert frá því hlutverki sem héraðsskjalasöfnunum er ætíað í 
dag. Vert er að benda á að í dag eru ekki héraðsskjalasöfn í fjölmermum sveitarfélögum á 
höfuborgarsvæðinu (t.d. Hafnarfirði og Garðabæ), í Reykjanesbæ, á Snæfellsnesi og á 
drjúgum hluta Vestafjarða.

30. gr. og 31. gr. frumvarpsins em þær einu sem fjalla sérstaklega um héraðsskjalasöfn og 
starfsemi þeirra (athyglisvert er að hið svokallaða Öryggismálasafn, sem einungis er 
safndeild innan Þjóðskjalasafns, fær mun meira rxmi í frumvarpinu). Þetta er heldur Htið og 
ýmis veigamikil atriði varðandi starfsumhverfi héraðsskjalasaíhanna er ekki að finna í 
þessum greinum. Það er ekki nægjanlegt að því sem uppá vantar sé vísað til
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reglugerðarsetningar ráðherra eða til túlkunarvalds þjóðskjalavarðar á lögunum og 
veigamikil atriði þannig skilin eftir í óvissu. Hvorugt er sú lýðræðislega aðferð við að skapa 
héraðsskjalasöfnum starfsumhverfi sem nauðsynleg er. Rétt er að rifja upp í þessu samhengi 
að 9 ár liðu frá því gildandi lög um Þjóðskjalasafn voru sett (árið 1985) og þar til ráðherra 
setti reglugerð um héraðsskjalasöfn (árið 1994).

í 30. gr. er vikið að samþykktum héraðsskjalasafna. í gildandi lögum er gert ráð fyrír 
héraðsskjalasöfhum sem sjálfstæðum skjalavörslustofnunum í eigu sveitarfélaga. Þau eru 
enda stofnuð og hafa verið starfrækt sem sKk. Héraðsskjalasöfnin lúti þó faglegu eftirlit 
Þjóðskjalasafns. Af 30. gr. fmmvarpsins er að skilja að þessi staða breytist. 
Héraðsskjalasöfnin verði ekki lengur sjálfstæðar stofnanir heldur verði þau undir stjóm 
Þjóðskjalasafns. Sveitarfélögin eiga þó eftir sem áður að standa straum af rekstri 
héraðsskjalasafhanna. í þessari grein frumvarpsins kemur m.a. fram að eftirlitshlutverkið 
með skjalavörslu sveitarfélaganna Kggi hjá Þjóðskjalasafni en ekki héraðsskjalasöfnum. Þetta 
er viðsnúningur frá gildandi lögum og nýlegum úrskurði ráðuneytisins um þetta efni. Með 
þessari breytingu yrði ríkisstofnun fengið vald sem tekið væri frá sveitarfélögum -  var áður 
á hendi stofnana á vegum þeirra sjálfra.

í 30. gr. frumvarpsins er kostulegt ákvæði sem fjallar um aðgengi þjóðskjalavarðar að 
héraðsskjalasöfnum undir formerkjum eftirlits. Þar er talað um „frjálsan aðgang" 
þjóðskjalavarðar að starfsstöðvum héraðsskjalasafna og virðist honum með þessu fengið 
vald til fyrirvaralausra innrása í héraðsskjalasöfn. Þetta er valdheimild langt umfram 
núverandi eftirlitshlutverk Þjóðskjalasafns gagnvart héraðsskjalasöfnum og kemur hér enn 
að því einveldishlutverki sem þjóðskjalaverði virðist ætlað samkvæmt fmmvarpinu. Eðlilegt 
er að spurt sé hvað felst í „frjálsum aðgangi"? Þýðir það að þjóðskjalavörður (eða einhver á 
hans vegum) megi t,d. fara inn í héraðsskjalasöfn og skoða bankareikninga safnsins, 
tölvupósta starfsmanna o.s.frv. Þetta er alltof víðtæk valdheimild sem býður upp á að vera 
misnotuð enda virðist þjóðskjalaverði vera í sjálfsvald sett að útfæra hana.

31. gr. fmmvarpsins fjallar um hvernig þjóðskjalavörður skuli bera sig að gagnvart 
héraðsskjalasöfnum sem ekki starfa samkvæmt lögum eða hafa fallið í vanhirðu. Um þetta 
atriði hef ég þegar fjallað í þessum athugasemdum. En í örstuttu máli þá er túlkunar- og 
úrskurðarvaldið allt hjá þjóðskjalaverði en sveitarfélögin hafa ekki val á öðm en að hlýta þvx 
sem hann ákveður og greiða þann kostnað sem til fellur.

Mig langar að lokum að gera stuttlega grein fyrir nokkrum staðreyndum úr starfsemi 
Héraðsskj alasafns Austfirðinga til að undirstrika mikilvægi héraðsskjalasafna. Ágætar 
upplýsingar um starfsemi héraðsskjaíasafna almennt er að finna í skýrslu sem Þorsteinn 
Tryggvi Másson, núverandi héraðsskjalavörður Ámesinga og fyrrum starfsmaður 
Þjóðslqalasafns, vann að undirlagi Þjóðskjalasafns árið 2008 (Sjá: Héraðsskjalasöfn í nútíð og 

framtíð. Úttekt Þjóðskjalasafns á starfsemi héraðsskjalasafna haustið 2008).
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Hjá Héraðsskjalasafni Austfirðinga starfa þrír fastir starfsmenn í 2,5 stöðugildi 
(verkefnaráðnir starfsmenn hafa verið á bilinu tveir til sex á ári undanfarin þrjú ár, allir í 
hlutastörfum). Safnið leggur metnað í að veita góða þjónustu. Það er opið alla virka daga 
ársins (Þjóðskjalasafn lokar í fjórar vikur á sumri, nokkuð sem er í mínum huga mikil 
þjónstuskerðing). Á undanfömum þremur ámm (sem er starfstími núverandi 
forstöðumanns) höfum við að jafnaði á ári hverju tekið á móti 1600-1800 gestum, svarað á 
bilinu 350-450 fyrirspumum og afgreitt 200-350 skjala og myndbeiðnir. Okkur hafa borist 50- 
80 skjala- og myndaafhendingar á ári á þessu tímabil. Sveitarfélögin sem eiga aðild að 
Héraðsskjalasafni Austfirðinga em átta talsins. Undirritaður hefur heimsótt skrifstofur allra 
sveitarfélaganna að minnsta kosti einu sinni á ári (mun oftar hjá tveimur stærstu 
sveitarfélögunum) undanfarin þrjú ár og rætt við forsvarsmenn sveitarfélaganna. Þær 
heimsóknir hafa verið nýtta til eftirlits með skjalavörslu sveitarfélaganna sem og til miðlunar 
upplýsinga. Forstöðumaður hefur á þessum tíma samþykkt málalykla fyrir bæði stóru 
sveitarfélögin á starfssvæði safnsins. Héraðsskjalasafnið hefur tekið við stómm 
skjalaafhendingum frá sveitarfélögum og stofnunum á svæðinu á umræddu tímabili.

Það er von mín að ráðuneytið taki tillit til þeirra athugasemda sem hér hafa verið settar fram 
og taki í framhaldinu fyrirliggjandi drög að frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn íslands til 
gagngerrar endurskoðunar.

Virðingarfyllst.

Hmfnkell Lárusson 
forstoðumaður Héraðsskjalasafns Austfirðinga
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IM J|pn írunivarpf!] laga itó;.|pðsl<|áll^É: I s lá r f

Míiri 6. #3Sfömber sí. J iie  borifáj^y aia^Mur M  umságíiaií -ÉwteW' $Í: $$$& tsp 
^ é^ í& sA .É ÍÍIu }^ . í j^ ^ ir it  J l  Skílp var til $$. desepþer;lÖ:íÖsem
ÖÍStePplW' W  til X  J i l  í. Mév á -eálr fera aíkigaseíMÉí': bor|#skjalðvar& víð' 
ote|reiMvilte^.vaf|j mé.^súmmmwc .wai|ilít}tór iímj|jtMmáÍá tó i í ip ,

’̂ m m itm m . sÍffctÍmMáÍi 'é Jslaw ll
M úiíltoii íll.T O  M pífe W° 66/ífSI tstka tíl starfsemi Þjóðsl^alasafe,
MrðÍsskj^lasafM: og ÉtÉtémfótfl sýaíátóáia í3fltíb6rra álila. >áu töfeu við af éidfi löpiB um 
;Í^ÖIg'ateafh:mI|/IS® ö| I% W  m&lt##sskjala#ia;:ar. 7 / l ^ f ,:á.|éim;tíiÍíi 0&. Iliiön 
er Mrsefeiog^;|!M^i#l"Í^ tiöi J^oííí||i1íísíÉ;:ískítÉs bafe ýmsar'bífýtmgar verif ^rðar-á 
þelín: 0| : trm tefB skjÉtófölp' qppfê rra. -aðiiá bœyst lað er því tímabært aS :-íá&st !í 
lieildsaf^id^áÉc^t^^liO^M ðail^,og:;p!$. ei: ÍÍÖéíÍsÍBtMt skj almrjáía I feiáö |í
^tam ó^m rvím ti mg ,sijfei#s|a' safna&a lerlv skilvirlítrí og
M éíÉí et böfuðsalh sffÉavoBlu tlanífi® og |iótmv Éfcgtar um sif^ía^totti opiwberra aðiM. 
Þáð fr^íjfyi|k- mgltmípi- gagnvart Aiþingí̂  ráðutteytmn, dómstóititó, stóMitim ög 
:ípirfcðefejOT. ’í'tesihs: atÉ sveitarilli|a jeíB' ekki &m aðilar að hérai$s|jalaBafhí, 
.É ^ ð á ö a liiitó n  'ifittup §á um :ai ;#am §!y a §mm r£glitn s.em ÞjÓðskjaMafii híjfttr $m 
:öf, öícteilá ;jpif gagnvtó .skjáî v|rsl.ö: á^itaMlaga sem. titiiir þau heyra. Þau :eru jteluð ;áf 

og gegtta ®mp. ltlutveriít og Þ|óðskjátofu gagnvart þ Á  :®luöt. senö 
síclIaicfMÍr $m íl; þeitm VerkÆl Miðssiyak^AiÍ eru niötg ,og kreQpí oft 
íslteÉW M lttií. Fl trtugur; ; M  rxki tii héfur eiunig, í f e  peð B̂ r að
fl$á  v * e ö f  :;te a st i l  ̂  érað^M ^lfea og má þarÖ :|prik«efua yfirfersiugrunnskólatil

Sia.pik.v̂ mt uugildaúdi íögutu;: ttr. Ií#i;985 tíítt ':l|í#ðlj|}‘#árftí' fslauds p:g: regfug^rð mji 
,«r. 1H1/1ÍK4 ■& y rá ð s i^ ^ M fu u ru . .=$$$ M tí| # r|  é§  ' É í *

eidrí :Skjðlá :itóveðírrRá:: aiila, ^riÍgjlS eftíjÉls :;#ití?|j|u- ^ i l a  ^k; :#fmmar 
#IÉIÉ§#t Qf M lW ö fe  Þessu hlutveiel Irafá isöfhih :f a t  :ám&- .af^köÉgcfe. :':Mut^rk 
:| | !r§é^4asá^  j^a^Va^^j^sl^íá^afiáá' ’i#' í̂ v̂ feií̂ ŷ guýea w o,g hefur w S  .íPlteð sfeýrt 1 
ft&Mfc #f$ðuru> Þeitfi. v$rkasM|>tmgu sem korrtið var ámeð lögum tir. 66/l® 5 er kóliwpað. 
vérði:;;;þ^,:;Ímpargt ó# lögum .^M ^^^É^oÉí11. 1 $  stjórnsýslu- og memtiöiarsíoiiwr

sv^|í:.;Þau veiíátiauðsyÉéga alstóð tuærumhvciíl safiisím o g M ®  vid .ai^auĵ  . . ^ . íg 
'A ' ' .:í;0ÍR̂yfejöLVfk'.

-• SÍfrtWWé
to41tÖ0?0 

bî g&rs!̂ q|asö!̂ r̂̂ -%ayífe!jf 
: vv'vvvvjborgötöigaí̂ ádfí'.síí •



M ml tO EieM; Þ^ighefor^ teki&á&'iifnk
::p0a£j*ptJ ::.m̂ gf?i af ómetanlegum teirfÉM íi éek l^ggö W$ sögu vfðsyegaf; mn íand til 
viðhðtar víðþau opríbörú gÖgi>;seiti þeiín f e a $  sffia Iðgura srtcv^m t

A fm^nnt úmfitmv^rpið.
€?r að tilatí horgar:éi$layM$^ emung& ftálífearað 

''yerk, m é á  bjfggr #öíiiváílí| £fdd é  graödvellí: opmfeerrar St^UínóM&r i  :Slfal:avöi#u. 
Beniír borprskjaíavoi'ð'ur' ]i  0  vlð ger :̂ fta iv a ip sfe  var hvörki viðWl: saíajráð við 
y r ^ s ^ á s # f e ;,kri<|̂ ins, né sarníök hértóÉyalílvarða. M n ^ y ^ a t u n d i m t i i ð  iyrít það 
t&kiMél $émWÍk er að' |em ;||litígas,emÉr'vi0' i*ujByai'pí ð |;,)í©ssu :§tigi:ffiáMhs.

'tergaíSÍíj'ai'aví|2fur lita : feeiíi fhioitvajffins:: ekki :vera; ÍpaÉÉ iyriE mÉWd þess. M 'fífmur 
tií f f  því ié& ftutóvkrp MI. íðgj&. itó ísíand  ̂ fláííar #ÉI eiíjungís ixm
'̂ :b&|JiíagtóiiiidiMdiir einnlg um yrafe|á#as#ih, reglur imi; skjaJas||íkn opinberra aBiía og 
aðp^gi:að>‘kjöliim. Bifegr&Vaíri Skiialaga eða

iagíi itm s^^aniai :& totadl. í  fessta sambandí fendír borgatf^^íav$rfer á 
|0ggj|f :D n̂m r̂kur -á svíéí ikjalávörslu, m \þ& |ílda sérstök &kjal#te p . Arkivíöveri) nr. 
Í:Ö3;5ÉÍI)B S®ky&m '. J- .§r, ^asku |a§aM ::;;OT oþinber skjaiisiii skilgrelnd sem 
f^óS$$alasafh auk ^kjalásaÉa, syeí.förféláp -É).g s$&ina. Að mati börgmkjölavarðar myndi 
áþ ái^ ^ I^ iaiiig  ojg fímia|Mi diiilka sl|ilií|g«nn auka á skýrléika heriendralagá.

Þai liíutvérk scm - |É:aÍ^|alastíímin vM íímM íÍ: ';sarnkv:æmt .tarnyitpnu- ei óljó% ilia 
skilgreíiit og er sS* :þe»S giÍdíölÉI Bgtiiiv í n%ildandi :í̂ gn|n nr. 66/19$$ era
hlraösskjBteÖfnin skiigreind sefn sj.álfstll|r: ;̂ ^ÍavÖrsÍxi§t<^ai#; l.éigtí: sveitar€lagaiina 

:lidir; ftgíögg :#iríf|j Þjéðskj^afhs. A'f fhiiavarpíiití má hins vegat sktija #
jbéráisíijalásöfiium veiii ::st|imal sem • eiíÉ^df̂ t. tiibúum fra Þjóðskjalasafnl , m.

gcé8!.. Syrír fíMim þeirra cöiri^m  áitm Auk þ.essa :yiiiistr :sem a$ vi|: geg3; 
^n.iyargmns haH tiM $ héraðsskjalasafcf ;tíiförl|p: glê ntst,:.: A lokanieti’ununi hai sfðán

varöa héra§l?f|j|tíasðfn,;þ.e. 3& :fr.séit f  áfcuiiiíeyíitii téfeturs 
J ié lÍ^ a Ía s A s  :6g:3iv.|p:isem f)aílíir M  þegar rekstri hira|ss|<jalasaiis er hgetí. iMd&ieða 
:umföíhm váíitar :® i tóaðs^^lasW iPj ftjórná^sluieg  ̂ ttoSti þeirra, hjutverlc, $ta#vig*. 
^yrgðog hltitverfe Mr^sí|;aiavar^a, :a®|ang að skjoiuin ;$a-fnan;iia o<S;fiv. Nanðsyíilégt er að: 
|agaleg staíðii::h^iis|kjalasaíii^ sé sterk og hhitverk þ e i»  skýrt tii áð þau iiaíl mi^uieta-a 
'|v| að vet;ða- ðílugar heimiIdáiHúðstöBv r̂ um sííl svæ&i #g uiii ld| yfíryald ski|iamála: $  
Itom  .svSÍíito, f i^ y p ð i betiír yfir f^hi^aiípið i«eð htoðssl^Éasphiii I

,$u|a og ::Ikv£e|urn, þe^;: tie y i ;| ip i|  áð jati -t# i bæði tíl ÞjPákjaÍ^alis
■Mráls^aiésaliá. Þaiinig p if  lyi-sta, a i §alla !um bæit sljórns^sltitóga: :s# fc
. Ífdðskjalasafm og héraðsskjálásáfná.:Örintir gfí&a&ttf al fj áliarutn; basðí ]$$ð^aía?ðr§ og 
lier^áyalm érðí -o  ̂A ,

og mísjafhle|a
btírðug tíl: aö sifongi,; þeini vérkefnum seni: ^tlast er til af þeim. BaiiiIÍSa éhdurskoðitn 
^kjíil'aiá^::y?eri seskil̂ gt á6: hu|sa skjaiavörsiii kndsins gjþp á i^tt og #  { lögmiú^ teifti frörn 
ýerkááídî lí̂ g ,'öliili Þj^ðs©ftlasaíhs og héraðsskjaiásai^a. H é^& s^aiasö^  
yerða- gilfifi^ií: síhuin s#it#fé)ögimi og v ®  &á aðiii p œ  téu r ákvarðanir \im sl̂ aláhiái



þekrá me  ̂regliiverk ;0g: fe ð sb  sem það ie te  veití l^fáðsskjafeör§M-:'að
id^psi^Æ slcilegt væri að landiiiu ýrði skiþt u p  í safcsv^ði o| að öll sveítad:«élðg yrðö 
aðiar áð MraðsskjalasáíM á gínu svæðíw. Sam f« fesu  Jmfí að fákÉa:f e  
gtm |aú-ðiugtí og ^ f e :þarfíiM ÍS^M |lto saM ÍÍv»l f  átíö|um: J>anriig að l|áfv#ingar 
verðí s8tÉ $00e0f og tii þein'a safea sem leyiu Widir saíiiaiög m. ÍÖ6/2ÖÖ1 rög géra þeim 
'teídft a| sÁ)a. m t flárveitiagár í Safnasjóð. EMíIegt er að: ^veiíii| . ^r6t' meö :$vipð«M 
hætti -qrg i í  gaám Mm Méyra Míöfe ahnars vegar Fastír r<3festrargtyfkir til sáim
seíii u|5ffylia |kvéðfn lagm r̂ksskiíyfði og iins vepx vÉÉefeastyrkjr sem hægt, er ::áð síácja 
xm> Tíí "Mlðar við n o to r ^fe.jtóra^slgal^tH  J ^ . :# ö n  varðveittu
s$gu símsBy|gðaî kgs en hcjfðu mtai. sfcyMur á sviðfÉftirlits ög íræðsll várðandi skialavqrsiu 
CípinNrra aðiia,

í skyr ákvæði wm fverjir séu sMS^kyldir tii Mráðsskjálasáfha dgvhvérnig
einkásktálásöfnum sktiii safnáð á véguni .l̂ óð ĴíjáÍBsaíns; og háf#Sskja3asáiia. 
Borgá.^kjaiá^i'ðitf téiur ,þ.að ■ftijfeg óg?skilega |rdp: ef itjömameÉÍ Þjlðskjáíasa&sins 
verður tö p  niðiir í ;náveranti ffiynd. f raiin gefur efni fí'Uitívarþsins iií kynna 
. e n d i r á i i r a r l i g g i  iajá ;{>jil|kjaiavéí'ði -eímiro. Vert er- að:ií<2ítda: i;í ;pssu sambancli 
áð éinuniif HIuÍ 'ákvarðant:þjóðskj;íi;avárðar er toxsA gur: tii:;ráð|ieírá, $hr< 4, mgr. 38. gr.

í stað þess, a§- ti:l|rföina- áð ^ j# ^ k ja i» fe  Íslaitíjs’ #  sfeÉ|te. 'rtkisst0ÍQun undir ylrs^órn 
menntá  ̂ :n^^ing^í3í||^áð.íi^paj tetur ; bc&gárÉÍaMirfcr heppíiegra áð ii-utnvárpið 
tíl.gre$É að menhta- óg ife-i' 3flá ;̂̂ p̂̂ í5apaí:: og að
l^ ^ ð slg á lS ^ írfrt^ a a n íst íTamkvæm4 skíalavöfiú ^ihipitraaðilá öi.mafki :steínu ásviðl

1 samrasmi ýiö ftámangreinílar athugasemiif télur loÉprskfáiavördör hikiiváígt að 
frumvíJifið Meiii skýrar' á mn h#áðsskiálásöfíi. í trumvarj)ið; vantai: ^itgreMhgu á 
h é r á ® ^ ^  stoðu þeifra, td  4$: |au^éu :if kih :|f|v îtarfélJgUín ög
heyá rekstrarlegá' undir þau en ílglép  undu yóðs|jala|afc: 'N:auð&>nlegt er áð ijaíia hánár 
im  #í|lyrði : þe$s að skjaiasöiri öðilst stáFföheimild sem h#aðsslgíd4saí% þ.é. ;hWfri|f 
Sly l̂asppi öllast starfsleyif %|haíli jþMín (flytja ur 30 gr feíiírvarpsin^v ÁuMnheíitír vahí# 

4 þvi hvað séu skjöl og; skjaíavarsÍa> Su skiigiiíhing sén| :#f;í gíldan^fjlignín; 
mjög mpxfvasg við ráð|j:<lf #  eg ::-í|nftæki. Áð toii:

borgáMjÉá$Wð$" $eu naáitot^ iágamp. að tryggjá varlveísiu á
vatða rétindi laitófc og;||aiá{^!kyí5ilá þau og efía raiiMóknir, svo

áÉmí s&u tóMn, 

llin 2,
Sámkvainit :2> gt:, Éumyárpsií*is skipar ráðherra þjóðskjáiavörð tóf flsöí#.. f c  í senn. Bendir 
borgarskjaíavörðiir á áð þar ^tti freiiúr #  gálía hæði um. .þjóðékjaláyí5írð: %  
h ^ s ^ k ja ia v é ®  i&í)c .þess er að mati horgarskjáiavárðár ^ðhlep á| gera kröii itm að 
þjóðskjaiavörður háfi ;staðgóða þékkingu áfstárfsémi: Éjálásálha



aiife stjórautarreyBsIU. Þama þýirítí etoig aö koma jÖjgm ákvæði um héraðsskjalávárlM* M ftir 
Étm- þeiita em gerðar og spmsýsluiföga stöðu {jéim |apyarí: sveitarMögwi og- 
þjóðBkjalavörði. Mintiig vært' íeskllep; að íaka frám; að Þjððsk|alasaíii íslands sé KföirÉsáfn 
skfMWfSlii í lmsciinu og íeggi íínumar váíðaiicll oþínbera $J$ál$v8rslu,
SamkvmM M. gtí. íxúgfidándi laga um ÞjóÍskfaiasA bímKls m  =WJ stfömaráeíhl
Pj^ékjaláááftitl^ltois mm skipuð $r&€ ráðherra tmé yirunás j in með rekstri o|;SíéWn1itin 
>joðskjak$&Stö, Vért ér að benda á að ékkí er gert ríl f p r  tilviíjt þessarar nefndar i 
fmniMífiírú og I \í vöíeí 180  á* iverðar þjiðákjaiavarðar: JaÉfnimí er ékki ty é lfi 4 ::um í 
frumvarpinu b.verrtíg /ky^mégi ákvörðua þjóðskjal^aíðar $S&|^'avar^

OTi'-3, gtv' írM
il l  i g l  ^ l f g ^ i a v t ó i r : sr orÉtÍtg- gt. íiágildaííidi li|a: Wi %jóðskjd^Safti falmids 
tikýtara éni .orMig 3. gr. og:-ytó iétt- að bita það tii híiifónár enda et* þar
klliW É. og l# l i^ l i :a!ásalna. skilpiifíí tn£ð skyiaiirt hættl.
B^arskj,ala^%&r yakui* aÉyípi ■%■$'#■ að í ,aál| vantar ákv&ði :um ,skyl% :|it að ínnkalla eða 
M mta imvskjöl en 'það :^ ^ k ilv«g^ ^ éii® n iia  ̂ é skfiiáö fekp&ai:íhimkv^ðí. M vántar 
i p.:fr«pw þsm s Sktiæði- um al söfmn eígi a&Iíta efíir ^áasMium;atenclingar&k.yidra 
aðiM 0:g;:fitái'péitti íB  riðgi:ÍfÆ:ni3Íg vímtar ákvæði um, að sirásföijaryarðyeltt slýMagfe ;gféla'
11  skrár>Jéiðbemai lafiipstUM uim ;:notkun va#tfeitfrásigala ög'vísa gestum á ftefpflilr "éÉÍr 
þyf s«Bm köstw ̂ t. Áky^li varðaijdt a l halla ó|3num lestrafeal i%nr iî ennin^g þai sem hî gt 
séað sinna i ^ t e ö r f ®  in y t;y íife itt:álíjc5í MM;mður og hlýtur þar að
vöía::uii,:;a|hi|p^íl eysi # ;:;;r03ð'̂  ^<ii;iP nauðsplegtað |$au ^kjáJááoIi sem hafa stárfsleyfi 
•^úv^Mi^g’/íá áð Ii#a: öþínn íeHapál fynr átmenM|,: |4: ^Ílf :feörgarsk}alavðrður vekja 
a.thygli a.Öským .o # ag i 'd4:idar 3, gr-. Humvarpííins: ,/^j'-0M itm eð tftirfylgni Æmkýldm  
^ iki ̂ -'M 0zm íér u', :&xá, fmiiirngréincífa' vekittf tegarskjal avorður atliyfII á
því að í itítm^aipinu er filutverk -feaisskjtiásMa' ékki -$kj%mmt Heppikgra. værí að Iðgin 
tilir#ndu:að Mraðsskjáasöfe hefðuaama Jílutverk: gapypts v^itai^ioguni og í^óðskjalasaii

'ÍJ^ 4. gi\ frv.;
'% iÍ M t:iáiÍfeÍÖldu i f  bé^askjalasaín^ w;f l. mgr. S. gr. Mgild#idi Í£i|a nr. m:a.

og samtok ̂ :]s é ^ 0 B ~ W u ^ a stynks Æf(^i}i^fu0 0 g  stmffc emgöngu 
imW 'Umémmis M r0m í§^m ^m m , -f. ,14, gr. fppvEtfMöá vantar skýr ákva?ði úm 'Kvbfif 
^jéprW^yl^ir ti; 1 praðssmáíasaíua, Eðilfögt er iéþað H\i þeir aðlar sem fafcm dtf e.-, f. og
g. ;lií. :Bkki ^r.íMSið á Um áð skjðl sveitarfélaga, stofaana og starfemanöl þeirra, óháð 
M M Í l m i  ;M Í. ^úia :táÍliÍð|á|g4^Mb^:iiiír' geaqöÉ-:|m s&ría Þfötta v g f ^ a i  tryggja 1 
l ip ip i ; |aiii| ;að mgtím 'váil: ;sé á því að ^yalasoftt þæssara aðila é M  'vmm láÉSt tlí 
■.Vl5kx>niî íî i Börgarskj alavðr&ir bendir a aá töíuvecðM
þ vM  éinlcaaðifer sáki aísÉvað eiriiyiíju;::iða.;01u Iföyiti, verkefm sem sveitaríiiag haíu sinnt 
'Éw .d^mljþesi #Iiis :að; BÐrgarskjálasáft;;:hafi -#ki:fe g ið ^ | p ^ - upplýsmgar M  sllkum 
einkaaðíia:: þaf sem. iöggjöfín heíxir ekkf gert r|ð fyrir skillícyldu. I þessú á a n iiié  ::fef 
bolgarskjaiavörðiir Jpm a að orðaiagi ákvæðiáns ^efði þreytt {^nnig:a^-:otvfrísÍti'verði aöíþáð 
taÉ ffl rf!ta.:i!lagM ¥gu sydtarfii^ga og einkaaðita sem viilna a svi'ði ópmberra máiaflökká, 
O^mium shkf& iðgeru^ grurín#lmvfínkar#iin dvaiarhejmiii
atdraðra o s frv, JBtó ||v^ið jalnframt aí M a íÉ skíiask^iu hiiásskjÉasafha, þar ■ sem



að heppilegra # t : aH: kveS á um skljaskyliia M
héítóésĴ MasM^OTte  ̂ sbr. 4ttigr. 30. ff» il»va^síns.;lim itg vai»ákv£föði nm
s$fmm vegtím íy áðsk jö l^ ^ s Ög l i fa is ^ a l® í jia ,  s%, 1  p . laga nr.
wms.
B îígarskjajgvörðsif p rir atíiugpemd :vB að .2. 4. gr.. táki 'eínuigis tíl
j% á ^ te 8 ^ ;:eru'áS'75°A’€ða meíra.íeip bíns ðp ii& ta.!r h ttlÚ ®  :sett fraiM :áii|#ss:''áð það 
sé r̂ kStUtf ŝ iMákiega. I peiöargerð i-umvarpsins, Að rpÉ borgarskjalavárðáf er riærtækara 
að framva^ið táll IIÍ É lap  sém m i í meiríhlutaeigu opiiiberra af5i}a.

15. og '6v,::mpi, 4  aS tlJgpiimhéráössi^áíðsöfíi.

Ilm5..;grvfry.;
SamkvæBit í . B||r. 6, gr, núgiiíandi íaga rnl í>j öðsíkjalasafn I f l tó s  komwr fram áð skiiaskyld 
skjöl skutl ^'Oxarida:éðsl^aiasafíii að jafnáði eigi síðar eti þegar þau bafe náð |rjátlu ára aldri. 
í 5, g t lnim.Vaxf5§iíiS: er gert iM  fyrlr •ofðal^i^ mad borgarskjaiavarðar gétur
vatáíð m m kiinf^ þ;e, skfðí skaí ájhenáa- Þ$óM^a\tái$til Ishm& $e$áf þáu
hqfa náé W ára cM ii,u Nögfldandt orðalag fýsir þvi að ak|Mum skttli skila áður en fau verða 
30 ára, en ráða :má a í orðalagí firimivajpsms að skíla skuli ^  bafít náð 30
ára aldri. Áð mati borgarskjaíavarðar: verður að verá skýrar kveðið á xrn timamörk 
ökilask Í̂ájíi, ,á;t& þessa bertííir b;orgarskj;alavörðtir á að: Mmðsskjálasöiti erú ékki tilgreind 
sérstakl:<gga. Tll:viðbótar má nefna að e f sfejöl eru ékJct afKent fp r  en þau hafa iiáð JÖ ám aídri, 
ai^ast i íy r  á̂  |ví að þau lendi í vatibítðu„ misja&íega gáðúm geymálum eða tapist víð 
flutninga en mun;algengara er að starfeemi stofnana breytist. eða Íarl; í aniiað husnæðí en var á 
árum áður. Með'á|va?ðútB «m: gjaldíðkn fyrir skjöl sem aÉent ent áður en þáit vérða 30 ára 
aukast eimtiglíkur á því að :;þáu feri' tbiígÖr t̂Mi. Í ;&amkva3md;er aigengt að béraðsskjalasöfnin 
íaf tií sem eru um lO áragðmul l,gpi'mria vántar ákv#ði varðandi skjaiasöfn
stofnana sem eru lágðar iiiðuív bfeytt eða .verkefni þeírra fmkavgedd.

¥ert er að belda á áljást, prðaLag % mgr. 5. ;gr, frttmvarpsins. f gíldaMi lögum getur 
þjöðskjaíavöfður og héraðsskjalávörður tengt eða stytt afhendingarírest skjaia. Með 
frumvarpinu er #rsg&gu gert ráð fyrir að íengja eða stytía írest tií að algreiða úr rafrænum 

te ta  æ|l| a$ eigá wð bæ$i tiin páppírsskjöl og rairæn skj$J. Varða$dl, ákvorðurj tim 
aðgang þegar aíb.en|ingaríVestur fr styttur,, þé þarf að tilgreina héraðsskjalaverði eða tílgreina 
að hiníaðeigandt ^ijaiasafh taki. ákvörðun tmi aðgang. Slíkt & gert;j :20.gr, t^jjlýsmgalaga nr. 
5Ö/l9S6s;J)ar setn vSiuaðiii uppiysinganna hverju $mii tekur ákvörðun um áðgang.

;Uw fe.gr. frv»:
Bö'rgarskjala.vöfður bendir á nauðsyn þess að orðaiag wn emkaskjalasöfti nái elnnlg til 

ékki eingðngu til iyóðslcjalasáíns eim ;og h mgr. gr. irunivarpsins
.gertr ráð :ípir,

S áífciÉ tt 2. mgr. $. gr. ihp^varpsÉJs er g p  rM  fyrtr áð renm til tðds#ðs*
J £ ::.gf. #,liálaga>: skufi skjðí s^ t honum tilheyra áfíiend ^óðskjalasaík Bent. er á að 

#íikpa' 'vaeri f  ofangr#ndm ilvikttm áð tunrgedd skföl yiðu aBí®  b#tóskjálasafti;i á' 
H ði^ndi';:^^:;eiid4:^í« blraðsÍ||atósoÍitti i  n r̂umbverfí; viifemMdi og;|p|t':t§gn: rnpra
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|í*»
’B ol^^Í^aÍW rffiÍ^idirá:^  sölílcv^mt 3. mgí; $. :.|r^plýsingaiaga nr;i 50/1996 skaí veíía 
aðpng a® þ&pr li® ; eru ;3Ö % M  |ĵ f áð gOp. '$ Á  til undíÉ|$gin $$i.
i^ ý B lig É # tÍ eða þár :m n  Á nláfka# ;!$& vföíiö á uj3pi|singarétí|. Frátater eru þar 
nppj$$f%ar ;er vgtia ̂ iríkpi^leiii ein^tflinga, én aögmig að 'skai íyrsí 
ámm Iðáqm M  því að. þati tirðii i l  ;Kr þa6 mai borg r̂$l:|t!.avarðar #  gæta þuríl saiiTOmis 
mlili 14 p ,: ijiímvarpgiiS;,og. mgt. S. :®c.. :ög:- tilgjEgÖJiá.ĵ îáfíó̂  ’-ttoiamöíĵ k ög
kopa É'aim í agplpiagalöitei ní4, I l á !®  ;

j  1. -mgr. Afi< m> ■■^warpili^ w$má&  irtóa á| i|  :í3|/ rey^jiiiégt;Ifcvtói sem'gfetyr; 
öÉíÖtiljþéMað það sé:g^þóttaá:yÖrSun hver$ stjóiftvéUds aðl<tó;sJkj§km I ÖOár ogán ;þéss= 
að ;fpSr'jþví il|gí skrifíepr rfctuðmngur o f  rfkar a^ íp ta  i>etía ^r ekM |; saniræmi vílð 
■^gnsséi eða opið þjóðföíag^Brága g$i Varðiíð J^óðar^y ggi í meira en 30 árí:
:«iCþað :er:#%af}#i4i spm. KöPað %% yí| í-núgíÍdanílliÍguM nr. :6'6/í985, Éínnig er óijóst hvað: 
vii er att. átóð ,, yfrkú ■. ■MwiémaM ŝmím “, EorprskjalavÖrðilr geiir eináig aíiiwgasemci vjð 
Í̂skýrt aM ag:2. tigr. p . gn;,frunsvar§Biiis3 „ [.. JgmiMift skcfffleg áMffti imhwrfið".

JSii
lamkvymt 1$, gít fruiBVar|ims ptur |p6sl|áiivfrdur :| te lð  að syírja iwn aipng að;yngri 
skjöÍEm en 1 J'O t e  vegna eínfc-Á-MmamMiá^smmá.::É^k ákvaM^crm^B-MíMndim :óg 
éöéi||t^áð gora það áíS pðþötta#véri,iio. að-lofe:-te # W í» ■:$#i.nm 11 i i j r . pínnig er méð: 
öílp aim.OTntepsm.uMr siu sýé vfðkyaein-íi| þ)®skjaiavÖfte
■get" svo ilngi,! Á.|pr þflnr" | ^ a wppá luiknn ög^geðþóttaákvarðanir -sem
ffeki :ft'Tótt í pg^pÆi^úfmasíÉÁIéjí* 'ðsésiífcgt er að þféS îjalaver Í̂; ^num, en ekki 
fjöiskiþulu sprnvaíii sim hami ieiti; tii, sé tefb svö;::pí|at*iegt :vald. Sííkikr :ákvárðariir tini 
a^ngi:#fttriikl<^yeri# ilim íta  einsaðila,

20, -

1 Jf)v gr.. vantpr að ilgreina h:éraðs$kj&kve;jÉi -Ai máti foo^^l^ii&varðar 
:-að'tiÍgr^ha>^^Ji|im uhi ai|p%skv, urnra?ÍÉí akyæ î þxír|í ötnnig apvera^sk^Éeg,

'CÍia i f c l
B oriar^aiav^u r íéiijr #  21-. :gr, llunjvapsíns ^ í  írp^ir að itejnifa alliemdingarskyidum 
:áll)$ .áíjfskiia skrifl^griiíipí5p;til vörslu§#is i'«|að þess 'að alla þuifi sknlkgs söniþykkis.

á te ð i þptíg  l lp ig  alrnenmnp:að s|jÖiimúm eins ög kviðið;^r-a«:;:'TI.:':og III 
^ fla  u|)pÍSsingarÍagi;rtr,::5Ö/:ÍlS .̂

fim  ^
AthugáSfömtl: erigeiÍ við;#,liímn #i$n)|íngarsk)idi |$ilí;þuíÉ. að gé&samþykki sítt. Auk 
er feent | að irurnvarpið fjaiiar ekki sérstaklega W mÉw, %m uiþ geta komið, þegar
^ & ítvfi sén aftíentl vidkön»di -skjöi er ;|agt;:n ite,,;en  slíM er nokkuð; algengr i 
skjalavörslu, J?ess ma tJ . geta að Morgarskjálasafc h rfto  er fram á
Aiang ið p^ÓBugreinanlegum við Iræðai^msóínir að ípir liggi samþykM baíði;



¥ísí^ásiikia0íiiiir og # u ren þ l# n i er %km til meðferðar; hegíir um er að

að lígfja í p k

í 22,í|r. M m varpsfe va«tar að tilg M B alfe^ ^ alasö fe  

TJjÉ:3Ö.;6.g3í, gr/frv,í
Eifts 0g:> borgarskjtíavðrður hér að .framaii skpriír é  að fix^ívaífÍö fl̂ ÍH
ítm’íegtim te tti um héraðs$kjaksöfn. Skilgréiim beiÉJ áft MiiWéík gjjg iiWitew  
héraðsskjaífeato í upphafí friíWárps þar sem íjallaðer um lilutveri Þjóðvskjalasaíiis. Er það 
mat 'borgarskjalayarð^ aÖ ákvæði 30. gr. og 31. gr, frumvarpsms séu óM tegjaíídi um 
starfseáii héraðsskfaiasafea, Þau ákymðifép* einimgis á i^ögujeijkpi sveitarfélag£i á að hefla 
r a k s t u r e f t i f l i t i  i^öð$pksafas með að þáu -Sferfi: í samræmi við tög óg 
úrræðum Þjóðskjalasafes tíi að leggja mður þáu héraðs^jíiíaáöfh sm  ékki starfa að légum:. 
Þáð : er mat hörgairsjcjálavarðar að hoíft sé framhjá þvf mikiívæga hlutverki sem 
héraðsvskjíiia&’ðfnín gegþa við áð varðveitá skjðl sveitarféi#gaVÓÍ veita aðgáng að þeim, 
Mutverki safnaíifta. ylð fræ §#::0:g ettirlti með slgafeíjóm,: auk menmrígarÍégs M Það
hiutvrt smn þeim virðist :ætlað samkmmt fnimvárpíhu er óljósara o|;;er auk :þe;ss:.skert.' frá 
giiciaítdí löguni .Mð vantar i temvápið að fjaíiað sé ;markvisst um héráðsskjalasöíhiíhi, 
.stjó-m#sluiega stöðu þei,m, Mtffcv$rk, spirvið, áhyrgð og hiiBvörk h^aðsslkjalpaíð^ a^ arg  
að skjöium $aÉ^nna- o.sirv.

Vert er að heíida á að frumvaipð gerir m$:£yátað þjóðskjaíav©rltir haíi frjálsán aðgahg að 
öMum stiarfsétððvum og stárfemðimwm án saMtóðs y 0  yiðkomatícfi ;héraðssígâ |vÖÉf', 0m; ^r 
að ráðá etójega hreytingu á gildandi iðgum hixT Þjóðskjaiasafh íslahds og virðist hiuti 
ákvæðisíns W á tfekinn úr 7. gt< laga um umhoð$Ma*m:: Alþingís nn 85/1:997» 
Borgarskjalavð^ðiw' |#kar undir að eðlikgt sé að Þjélskjala^áfn háfi éfiríft með að 
héraðsskjaíasöfft. í  W rÉötí: viS Ifg. Hihs yegðr em :þ$s3$r vlðtæku heimipr
þjóðskjaiavarðar m táktí við eðlileg samslfpti milii ríkisstófnuw ög- stofntmar sveiiarfélaga, 
i%uk þess er Bent á að ákvíeði laga umiMmíidir umlóðsmaimS: Alþihgis em almemit til þess 
tóiiiiíi að Veita honum; aðgang vegna ^ p ríp to r við ti&ekk mál? éti ekki ve|há 'A á s tó r  
eiirlitssky Idu hans með ríkisstofTiunum.

í frumvaj í̂ð vantar áð Þjóðskjalasafn og hémðsskjaiasðfn ákuíi Éaía aðgáhg-.að öilum 
st r̂fsstððviím afhendiugarskyídra áðiia til að sihha eitírltisSkyldu |mui. Æskiiegt vâ ri að 
heimiidin hái tíl að skoða :s^^iasofea|iending^rskyldra aðllaoi t(5ivukeífí.

tím lh\:
í 1, mgi*. 32. gt, ftl^yáípiihs sstti Íemur að vísa tíl umsokmreyðubiaiðs viðkómandi

ísiands.

:föd?unafplað ehdurórða þanhlg að tóp hai eítóg tíl hera|siyafeafiia.

Skyrar :þarf :áð kvéða á um hvemig ^körað sÓ;á stjórnyaíd efe þann sem. upplýsingaáuar 
vaíðar. í  33:< :gr. ftaimvaí-psins yaitíar aði táigreiJM MraðsskjaÍíÉöfm



UjpfS,.gr*frv»:
;:p ^aníar

í  3$. gr vaníar f^akfeg^-^^^ða ákvaifamr
r i til f

:-?v

I éoinyaip® VátóÍM riáiiaiiákvæSiimi
fmm. í þeím. BörgarS|jalavÖrður to d ir  á að þegar ctpinBer skjöl berast mê ; $í 
æitu ’áé #Ida slmu $*vítói; t#fí aðgang að þ&irn e te  ó| ef jþmi hefðii boiist itiföð 
^6r^riifc':ÍðííÍegt 'Sé' að lcærn :syn|«íi' 'ta  áögang aöi#SberuM:
d n k aB l^ ý íiiife i til ú r to r Íá tM e M ö r w ^ ip þ íf^ in p íiá ^  | $m &  og!:ief m p i f :  

W®a..boörísí M # S ;tk jÖ to  vidkoiíiandi sj^MmáÚiá^g #

1 3 $ ,  p v  fligivarpsinS' yáöar' að tilgmna hvaða IkvaÆnir Jiéra6ssí|aiavarða erii Kæranlega 
■ogk^r$fe$L

Bör|á|f^^avÖi^nr Mw að í^irlíg^jaHÍi li.TOYarp tfí laga utö: Þjiiskjaiasafn íslands þarlliist 
vmiiegrar endwskoðuitar og. er vonast tll ál memita- finíngari^É^Pune^ið taki þær 
áffiúpsemdlr tó greina-seii^ér:ijai settar .öraqa;:.Ö^®pf® f̂ĵ g^#F^|ýsÍF-;sig ilbúitm að konm
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Efhi: Athugasemdir við drög að frumvarpi tll laga um Þjóðskjaiasafn íslands

Undirritaðir fengu þarrn 6. desember sl. til kynningar drög að frumvarpi að lögum um Þjóðslgalasafn 
íslands. Óskað var eftir því að frá framlengdan frest til að skila inn afhugasemdum til 7. janúar 2011 
og varð ráðuneytið við þeirri ósk sbr. svaibréf ráðuneytisins frá 30. desember 2010.

Hér á eftir fara athugasemdir Héraðsskjalavarðar Kópavogs og Héraðsskjalavarðar Ámessýslu við 
fyrirliggjandi drög. Fyrst koma almennar athugasemdir við frumvarpsdrögin og meðfylgjandi 
greinargerð. Það sem kemur fram í greinargerðinm og það sem ekki er sagt gefur tóninn í sjálfum 
frumvarpsdrögunum. Því er nauðsyntegt að okkar mati að setja fram athugasemdir við 
greinargerðina. Þá fylga athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsdmganna.

Að gefriu tilefrii vilja undirritaðir benda á að þeir hafa meita en tveggja áratuga reynslu af vinnu á 
opinberum skjalasöfnum, m.a. á Þjóðskjalasafrii íslands oghjá stórum fyrirtækjuni. Við höfum flutt 
erindi um skjalavörslu á málþingum og ráðstefnum bæði hér á landi og erlendis og kennt skjalavörsiu 
við erlendan háskóla. Þá búum við að mikiHi reynslu við flokkun, skráningu og frágang á 
skjalasöfnum skilaskyldra aðila7 félaga og einstaklinga auk víðtækrar reynslu á sviði rafrænnar 
skjalavörslu, þarfagreininga, gerð málalykla og skjalavistunaráætlana. Athugasemdir okkar við 
frumvarpsdíögin byggja á faglegum grunni þekkingar, reynslu og því að vinna með og fynr stofnanir 
og einstaklinga að bættri, öruggari, skilvirkari og ódýrari skjalavörslu sem stenst þær kröfur sem 
alþjóðlegir staðlar segja til um og því sem kveðið er á um í siðareglum Alþjóða skjalaráðsins (ICA).

Fyrri heUdarendurskoðun laga um opinber skjalasöfn á Ídandí
Heildarendurskoðun á lögum um Þjóðslgalasafri íslands og lögum um héraðsskfalasöfn fór síðast fram 
á íslandi fyrir tæpum 30 árum og leiddi Hl setningar laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn íslands. Voru 
með því sameinuð lög um Þjóðskjalasafri nr. 13/1969 og héraðsslqalasöfn nr. 7/1947. Margt í þeirri 
löggjöf markaðist af mjög alvarlegu ástandi í skjalavörslumálum þjóðarinnar á þeim tíma, ekki síst 
ónógu húsnæði Þjóðskjalasafns íslands. Megináhersla í löggjofinni, miðað við greinargerðir sem 
fylgdu frumvarpinu, var lögð á Þjóðskjalasafnið, vanda þess og starfsumhverfi. Héraðsskjalasöfnin 
voru undirskipuð og ætlað að fylgja fordæmi Þjóðskjalasafnsins en mættu afgangi við lagasetninguna 
á sínum tíma. Ástæðuna má einkum telja algeran skort á yfirsýn yfír skjalavörslumál sveitarfélaga. í 
greinargerð með fmmvarpinu 1985 var reynt að áætla magn skjala í vörslu Þjóðsí<jalasafnsins, 
útistandandi og væntanlegt magn skjala. Athygli vekur að sneitt er hjá því að taka á því viðfangsefni í 
greinargerðinni með frumvarpsdrögunum nú.

Löggjöfínni 1985 var sfcefnt til þess að ná yfirsýn um slgalavörsíumál opinberra stofriana með þeirri 
áherslu sem lögð var á eftirlitshlutverk Þjóðskjalasaíns íslands með allri opinberri skjalavörslu og þá 
jafnframt héraðsskjalasafna í sínu umdæmi ex analogia. Þetta voru veigamestu nýmæli lagarma 1985 og 
meginþáttur í því að breyta opinberum skjalasöfrium frá því að vera óvirk viðtökustofnun skjala í 
stjómvöld á sviði opinberrar skjalavörslu. Algerlega er sneitt hjá því að fjalla um hvemig tekist hefur 
að framfylga þessu í greinargerð er fylgir frumvarpsdrögunum

1/18



Greinargerðin virðist vera samsett úr textum sem birst hafa eða hafa verið flutHr á vegum 
Þjóðslgalasafns íslands til kynningar og fróðleiks á undanfömum árum. Hún hefur ekki að geyma það 
yfirlit um reynsluna af gildandi lögum eins og ætlast var til skv. 1. tölulið erindisbréfs starfshópsins er 
samdi drögin. Ekki er boðuð nein stefria í greinargerðinni eða tekið á vandamálum sem sfcaðið er 
frammi fyrir eða rætt um hvemig tekið hafi verið á vandamálum. Forðast er að fjalla efnislega um 
ágreiningsefni sem upp hafa komið t.d. vegna reghisetninga, útgáfu leiðbeiningarrita um skjalavörslu 
ogáforma um langtímavarðveislu rafxænna slqala.

Forsendur endurskoðumrinnar og greinargerð með frumvarpsdrögunum
Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á núgildandi lögum og þörf er á heildarendurskoðun á lögunum 
samhliða markvissri stefnumótun á starfsemi opinberra skjalasafrta, þ.e. bæði Þjóðskjalasafrts íslands 
og héraðssJgalasafrianna 20, auk úttektar á slgalavörslu þeirra sveitarfélaga sem ekki standa að rekstri 
héraðsskjalasafns, en þau sveitarfélög eru skilaskyld til Þjóðskjalasafns íslands. I leildarendurskoðun á 
lögum um heilt fagsvið kallar á heildaryfirsýn yfír það og þekkingu á þróun þess. Jafriframt verður að 
liggja fyrir ákveðin og skýr stefria á grundvelli þeirrar yfirsýnar og þekkingar. Með því móti eru lög 
sett í samræmi við ástand og horfur og skapa ramma um raunhæfa framþróun fagsviðsins.

Ekki liggur fyrir nein skýrsia imi starfsemi opinberra skjalasafria á íslandi sem tekur á því hvemig þau 
rækja lögbundið og faglegt hlutverk sitt í raun og veru, hvemig fjárframlög þeirra nýtast, hvort þau 
hafa sett sér einhverja stefnu um það hvemig þau ræki lögbundið og faglegt hlutverk sitt og hvemig 
þau framfylgja þeirri stefriu. Slík skýrsla, unnin af utanaðkomandi sérfræðingum, er forsenda þess að 
heildarendurskoðun á lögum um opinber skjalasöfim á íslandi sé ekki hálfkák og jafrivel verri en engin 
endurskoðun. Einu merki um slíka stefriu er árangurssijómunarsamningur að danskri fyrirmynd 
(resultatkontrakt) milli menntamálaráðuneytisins og Þjóðskjalasafns íslands. Hvorki er á hann minnst í 
greinargerð með drögum að þessu frumvarpi né tekin afstaða til þess hvemig til hafi tekist með þetta 
form stjórnunar, með tilliti til þess hvemig gildandi lögum um Þjóðskjalasafri íslands hafi verið 
framfylgt.

Um stefnu Þjóðskjalasafnsins við varðveislu einkaskjalasafna ogheildaryfirlit um varðveislu íslenskra 
einkaskjalasafna í vörslustofhunum hefur annar undirritaðra fjallað í skýrslu á sænsku sem út kom 
árið 2008 „Enskiida arkiv pá Island" (í Sjöblom, Kenth og Pohjola, Maija. "Enskilt dler privat -  
elektroniskt dler manudlt?” Rapportfran nordiskt privatarkivseminarium Hdsingfors 26.-28. november 2007). 
Ekki er vísað til hennar eða dregnir neinir sýnilegir lærdómar af henni í greinargerð með 
frum varpsdrögunum.

Umfjöllun um sögu og þróun héraðsskjalasafrta vantar algerlega í greinargerð er fylgir 
frumvarpsdiögunum. Það stingur í stúf við ýtarlega umfjöílun um t.d. slgakafhendinguna til 
Þjóðskjalasafnsins 1928. Það sýnir ákveðið viðhorf til héraðssljalasafnanna. Hér ber að hafa í huga að 
22 sveitarfélög af 76 á landinu standa ekki að rekstri héraðsskjalasafns og eru skilaskyld til 
Þjóðskjalasafris Islands en hin 54 sveitarfélögin eiga og teka héraðsskjalasöfri og sæiga til þeirra 
margvíslega sérfræðiþekkingu. Greinargerðin teygir sig vítt og breitt, m.a. aftur til fomaldar, Grikkja 
og Rómverja, en löggjöfinni er ætlað að ná til héraðsslgalasafrianna. Ekki er minnst á skýrsluna 
Héraðsskjalasöfn í nútíð og framtíð, úttekt Þjóðskjalasajhs íslands á starfsemi hérðasskjalasafna haustið 2008, en 
það er eina heildaryfirlit um héraðsskjalasöfri sem fyrir liggur útgefið á prenti. Hún var tekin saman af 
öðrum undirritaðra. ítarlegar upplýsingar um héraðsskjalasöfriin er einnig að fxnna á heimasíðu 
Félags héraðsskjalavarða á íslandi, sjá unvwheradsskjalasafn.is en allir héraðsskjalaverðir eru 
félagsmenn þess. Ekki er minnst á umiæður og gagnrýni á
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Þjóðskjalasafn íslands og starfsemi þess á undanfömum árum m.a. setta fram af Halldóri Bjamasyni á 
Söguþingi og héraðsskjalavörðum við ýmis tækifæri.

Heildstæð úttekt á sigalavörsiu opinberra aðiJa hvort heldur er ríkis eða sveitarfélaga ásamt 
niðurstoðum rannsóknarskýrslu Alþingis um skjalavörslu og stjómsýslu á að liggja til gruitdvallar 
nýrri löggjöf um opinber skjalasöfn. Þessa úttekt vantar.

Forsendur þær sem starfshópnum eru settar í upphafi í erindisbiéfi sínu eru óljósar í orðalagi sem fær 
ekki nánari skýrmgar í greinargeiðinni um drögin að lagatextanum og ekki er tekin skýr afstaða þar til 
þeirra. Óljóst er hvaða nauðsyn ber tO margra þeirra breytinga sem gerðar eru, en samiæming og 
áferðarfegurð lagabálka viíðist skipta þar miklu máli. Tiltekt í lagasafninu viiðist ráða for fremur en 
þarfir og verkefni skjalavörslurtnar.

Óljóst er hvort orðið „skjalastjóm" sem kemur fyrir í greinargerðinni og „skjalastjómun" í erindisbréfi 
ráðherra til starfshópsins felur í sér einhverja stefnu í átt til bandarískra aðferða við skjalavörslu. Þetta 
er þýðing sem notuð hefur verið um það sem kallast records management í Bandaríkjunum og kom fyrst 
fram í seinni heimsstyrjöldinni, en heitir á íslensku slgalahald og er hluti skjalavörslu. í evrópskri 
skjalavörslu er allt ferli skjala frá myndun þeirra hjá stjómvöldum þar til þeim er komið fyrir í 
langtímageymslu undir yfirumsjón skjalavarða í skjalavörslustofnun, en í Bandaríkjunum hefur verið 
greint á milli records management (hjá stjómvöldum) og archival management (hjá 
skjalavörslustofnunum), þetta hefur ýmsa ókosti og hefur verið horft til hinnar evrópsku nálgunar til 
að bæta þar úr. í Danmörku heitir sá hluti ferlisins sem snýr að umsýslu skjala eða skja lahaldí almennt 
hjá sijórnvöldum journalfmng og til skamms tíma kallaðist þar sá sem hafði umsjón með því 
joumaldame. Fer því fjarri að um einhverja sérstaka stjóm geti verið að ræða á skjölum í opinberri 
stjómsýslu á íslandi þar sem ábyrgð á skjalavörslu hvílir, skv. gildandi lögum um ÞjcSðskjalasafn, á 
forstöðumanni sem hefur með höndum myndun og vörslu skjala í beinu sambandi við starfshlutverk 
þess stjómvalds er hann veitir forstöðu. Starfsmenn við skrifstofustörf og hlutverk þeirra er ómissandi 
við opinbera stjómsýslu, en mikilvægt er að starfssviði þeirra og titlum sé þannig komið fyrir að ekki 
sé gefið til kynna að vald þeirra sé meira en lög gera ráð fyrir. Orðið skjalastjórn eða skjalastjómuon á 
ekkert erindi inn í íslensk lög um skjalavörslu. í því felst vanþekking á þeim dansk-þýsku 
skj alavörsluhefðum sem íslensk lög og skjalavörsluhefð standa á. Þetta orð slæddist inn í 
upplýsingalög árið 1996 en er ósamiýmanlegt við skipan skjalavörslumála á Islandi.

Drög að frumvarpi til upplýsingalaga voru sett fram á heimasíðu forsætisráðuneytisins í lok október 
2010 og almenningi gefinn frestur til að gera athugaæmdir við þau til 3. nóvember 2010. Ekki voru 
þessi drög sérstaklega kynnt héraðsskjalavörðum, en starfshópur sem vann að frumvarpinu til 
upplýsingalaga hafði til hliðsjónar og grundvallar þau frumvaipsdrög til laga um Þjóðskjalasafn 
fslands sem hér eru til um fjollunar á einhverju stigi málsins. Það sem felst í drögum að frumvarpi til 
upplýsingalaga kallast á við þau drög að frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn íslands. Ekki ber þó 
drögunum saman um sömu lagagreinar.

Báðir þessir lagabálkar hverfast um 30 ára aldur skjala. Gildi skjala, áhrif þeirra eða notkun breytist 
ekkert almermt við það að þau nái 30 ára aldri, hvorki stjómarfarslega, rcttarfarslega, skjalfræðilega né 
á annan hátt.
Ástæðuna fyrir þessum aldri virðistmega nekja annars vegar til danskrar venju sem gerir ráð fyrir því 
að sækja þurfi sérstaklega um imdanþágu frá lögum til þess að fá aðgang að skjölum sem eru yngri en 
20 ára, meðan venjan á íslandi hefur skapast að aðgangur að skjölum sé frjáls án sérstakrar 
aðgangsheimildar að jafiiaði eftir því sem Upplýsingalög segja til um.
Hins vegar má rekja ástæðuna til húsnæðisvandraeða Þjó ð skj a la sa fhsin s árið 19B5.
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Skylda opinberra stofriana, embætta og sveitarfélaga á íslandi til skila á skjölum smtim 20 ára ogeldri 
var í gíldi skv. reglugerð nr. 5/1916 um Þjóðslq'alasafriið í Reykjavík, að danskri fyrirmynd, upphaflega 
tekið upp í n&glugerð um Landsskjalasafmð árið 1911. Með 6. grein laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafh 
íslands var teygt úr þessu upp í 30 ár, þó með fyrirvara um nokkum sveiganleika. Þetta er sagt gert í 
greinargerð með frumvarpi til laga nr. 66/1985: „... í því skyni að létta á Þjóðskjalasafni á næstu árurn, 
meðan það er að innheimta skjol sem vanrækthefur verið að skila þangað á undanfömum áratugum/'

Það eru því húsnæðisvandræði Þjóðskjalasafnsins árið 1985 og þáverandi vanræksla síjórnvalda sem 
eru grundvöllur hinna 30 ára sem allt snýst nm í þessum lagabálkum. Sveigjanleiki um skilafrest 
skjala hefur verið mikilvægur þáttur í starfsemi opinberra skjalasafha og oft hafe skjölin ekki náð 30 
ára aldri þegar þeim hefur verið skilað. Það er óljósthvaða tilgangi það þjónar að gera ráð fyrir því í 
löggjöf að skjÖl skiH sér ekki í opinber skjalasöfh fyrr en að 30 árum liðnum og stjómsýsluleg staða 
þeina verði þar önnur ef þau eru þar yngri en 30 ára með því að önnur löggjöf gildi um aðgengi að 
þeim en hin eldri. Þetta er ekki til einföldunar.

Stefna i skjalavörslu
Að okkar mati þarf að setja fram frumvarp á grundvelli ákveðinnar stefnumótunar um opinbera 
skjalavörslu til Skjalasafitalaga eða Laga um opinber skjalasöfn. Erlend lög, einkum norræn, mætti hafa til 
hliðsjónar, en á Norðurlöndunum eru í gildi Arkivlag (Svíþjóð sett 1990 og Finnlandi sett 1994) Lov om 
arkiv, arkivlova (Noregi sett 1992) Arkmlov (Danmörku sett 2002) þ.e. skjalasafnalög. Þó ber að hafa í 
huga að margt í löggjöf hinna norrænu ríkjanna er ekki til fyrirmyndar. Má þar nefna ákvæði um 
varðveislu og grisjun í Arkivlaven í Danmörku.

Athuga verður sameiningu handritadeildar Landsbókasafns íslands, handritavörsluhluta Stofnunar 
Áma Magnússonar og þá hluta Þjóðminjasafns íslands er vaiðveita skjöl (ljósmyndasöfri og handrit) 
við Þjóðskjalasafnið.
Tryggja þarf að minja- Ijósmynda- og listasöfn ýmiskonar á vegum hins opinbera stundiekki söfnun á 
skjalasöíhum upp á sitt eindæmi og koma verður í veg fyrir að þau eyðileggi við þá iðju skjalasöfn 
með því að rjúfa heild þeirra eða velja úr þeim. Öll skjalavarsla á vegum hins opinbeia, hvort sem hún 
snýst um einkaskjöl eða skilaskyld skjöl, ætti að vera skipulögð í einu samverkandi kerfi.

Nauðsynlegt er að lögfesta siðareglur Alþjóða skjalamðsins (ICA) til að tryggja fagleg vinnubiögð í 
opinberum slgalavörslustoóiunum. Jafrtframt er eðlilegt að sett verði á fót skjalaráð, sambærilegt við 
safnatáð gagnvart minjavörslunni, fjölskipað stjómvald til þess að fjalla um biot á siðareglunum, 
ákvörðun um eyðingu skjala í opinbem vörslu og flutning skjala úr landí. Oeðlilegt er að 
stjómamefrid Þjóðskjalasafhsins fjaUi um eyðingu skjala og óeðlilegt er að slíkar ákvarðanir séu ekki 
birtar reglulega á opinberum vettvangi og sérstaklega sendar hagsmunaaðilum og veittur kærufrestur. 
Einnig er nauðsynlegt að fram komi í lögum um Þjóðskjaiasafn að ákvörðun um eyðingu skjala megi 
ekki takmarka upplýsingaiéttalmennings skv. upplýsingalögum eða öðrum lögum.
Jafnframt eru refsiákvæði nauðsynleg fyrir óheimila eyðingu skjala. Eðlilegt væri að i lögum um 
Þjóðskjalasafri væru ákvæði um að birta eigi opinberlega samþykktar skjalavistunaráætlanir og 
samþykktir um eyðingu skjala. Skilgreina verður skjalasöfrr sem íslenskan menningararf í lögunum, 
með þvx er varsla þeirra gerð tryggari og þar með aðgengi almennings að upplýsingum um forsögu 
sína sem víða er litið á sem manméttindamál, ekki síst eftir þjóðemisútrýmingar í Evrópu.

Stefna Þjóðskjalasafhs íslands virðist einkum hafa falist f því að bregðast við kröfum um aðgerðir og 
úrlausn í ýmsum málum eftir því sem það hefur komið upp. Viðbrögðin hafa einkennst að nokkru af 
því að taka upp aðferðir Statens Arkiver í
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Danmörku, hvort sem það hefur verið hentugt eða hagstætt miðað við íslenskar aðsfeeður og án tillits 
til þess að verulegur munur er á dönskum og íslenskum lögum um vörsluskyldu og aðgengi að 
skjölum, ekki síst vegna ólíkrar lÖggjafar um persónuvemd og slgalavörslumál. I reynd má kalla þetta 
stefriuleysi. Nefna má að ekki hefur verið sett reglugerð á grundvelli 9. gremar gildandi laga um 
Þjóðskjalasafn íslands. Lög nr. 36/2007 um Öryggismáiasafo, breytmg á lögum um Þjóðskjalasafn 
ísland var gerð vegna eins máls og brýtur eina mikilvægustu grundvaliarreglu faglegrar skjalavörslu, 
upprunaregluna, en alþjóðlegar siðareglur skjalavarða gera ráð fyrir að henni sé fylgt Á 
upprunaregluna er minnst í greinargerð sem fylgir frumvarpsdrögunum Hkt og á snöru í hengds 
manns húsi, því öryggismálasajfci þvert á uppruna slq'ala virðist eiga að standa áfram miðað við 
drögin. Óljóst er með öilu hver rökin eru fyrir því, en aðferðin er andstæð aUri eðlifegri skjalavörslu og 
siðlausef marka má siðareglur Alþjóða skjalaráðsins (ICA).

Við síðustu heildarendurskoðun laga um Þjóðsl-galasafn íslands hafði heimsókn Haralds Jorgensens 
skjalavarðar frá Danmörku mikil áhrif, einkum um hugmyndir um eyðingu (grisjun) skjala. Þetta 
leiddi til ofuráherslu á grisjun í starfæmi Þjóðskjalasafris Islands, svo mikla að víða á fslandi er litið á 
eyðingu skjala æm fyrsta lykilatriði til að leysa vanda við vörslu skjala, einhverskonar reglu, fremur 
en óyndisúrræði. Hælian við þetta er að merrn freistist til að greiða úr langvarandi vanrækslu sinni við 
skjalavörslu og óreiðu, eða þá kostnaði við hýsingu skjala, með eyðingu skjala.

I ritum sem Arkivforeningen í Danmörku hefur gefíð út árið 2006 undir titlinum At vogte kulturarven 
eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske beoaringsstrategi kemur fram yfirlit um eyðingu skjala í 
skjakvörslu Danmerkur og ljóst að viðhorf Haralds Jorgenæns eru sér á báti, ríkisskjalavörður Dana 
Hvidtfeld var þeim ósammála. Ekki skal farið nánar út í þetta hér, en yfirlýst stefna danska 
ríkisskjalasafhsms undanfarin ár hefúr verið 85% eyðingariilutfaU opinberra skjalasafna. Hafa 
skjalaverðir á öðrum Norðurlöndum horft í forundran á þessi ósköp og vitnað til orðanna fleygu 
„something is rotten in the state of Denmark." Vörslustefha Dana mótast af þessu markmiði og því er 
telja undirritaðir ófeert að Hta til danskra aðferða æm fyrirmyndar við skjalavörslu á íslandi. Það hefur 
verið gert í of ríkum mælihingað til.

Á einu sviði hefur Þjóðskjalasaínið tekið eindregna og ákveðna stefnu. Það er rafræn gagnavarsla. 
Stefrian er að taka gagnrýnislaust upp danskar aðferðir. Að hluta til byggist sú stefr\a á misskilningi á 
eðH danskra laga um persónuvemd, slgalavörslu og aðgengi að upplýsingum. Þróunin í Danmörku 
hefur orðið til þess að greinilegur stjómsýslulegur mismunur er á meðhöndlun og vörslu rafrænna 
gagna og gagna á hefðbundnu áritunarformi. Greint er á milH pappírsskjala og stafrænna skjala vegna 
þessa í Danmörku.

Að nokkru má telja að Þjóðslqalasafnínu sé vorkunn vegna óhóftegs póHtísks þrýstings 
hagsmunaaðila og þekkingarlausra hugsjónamanna um að hrinda rafrænni langtímavörslu gagna í 
framkvæmd, en á hinn bóginn má gagnrýna Þjóðskjalasafnið harðlega fyrir að hafa ekki staðið í 
lappimar gegn ómunsæjum hugmyndum um þá kosti æm blasa við. Rafræn gagnavarsla miðað við 
þekktar aðferðir borin saman við hefðbundna skjalavörshi er margfalt dýmri. Þetta hafa danskir 
skjalaverðir staðfest við undirritaða æm ásamt borgarskjalaverði fóru í kynnisferð til Danmerkur í 
október 2010. Aðgengi að rafrænum gögnum búnum til langtfrnavarðveislu er t.d, háð sérfróðu 
vinnuafH og forritun. Draumar æm búa að baki þessum hugmyndum um að gera öU opinber skjöl 
rafræn og leitaibær á intemetinu eru óraunhæfir með öUu og til marks um djúpstæða vanþekkingu á 
umfangi, notkun og notagUdi opinberm skjalasafna.
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Stefna Þjóðskjalasafns íslands um rafræn gögn hefur þó ekki náð til þess að taka á þeim vanda sem 
safnast hefur upp eða auðsjáanlega hefði mátt leysa með einföldum hætti. Hvort sem vaiið er á milli 
þess að varðveita rafiœn gögn áfram á rafrænu foimi eða öðru formi, verður alltaf um að ræða 
varðveislu afrita þegar gögn eru mynduð rafrænt í upphafi (enska: bom digital). Dæmi um þetta er 
tölvubtéf sem er prentað út á pappír, eða tekið út úr tölvupóstskerfi og vistað annars staðar á raftænu 
formi.

Þegar afrit kemur í stað frumrits og það hefur í for 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 stojönun eða embætti hafi sótt um leyfi fyrir þessu t.d. vegna 
tölvupóstnotkunar. Þj óðskj ala sa fnið hefur ekki sett almennar reglur tíl þess að koma til móts við þetta, 
sem því hefur þó verið heimilt að gera skv. 7. gr. laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafhið. Þjóðskjalasafnið 
hefur þannig ekki nýtt lagaheimildir sem þó hafa verið fyrir hendi til þess að setja reglur til að 
auðvelda ábyrga nýtingu upplýsingatækni í stjómsýslunni. Samt var orðið við óskum 
J^óðskjalasafhsins og ráðuneytisins um breytingu á lögum um Þjóðskjalasafnið með lögum nr. 
123/2008 þar sem Þjóðskjalasafnið fékk skýrara umboð til að setja reglur um skjalavörslu.

Gengið hefur á með reglusetningu af hálfu Þjóðslgalasafns á sviði sem er fjársvelt og skyídur lagðar á 
héraðssiq'alasöfriin sem eru kostnaðarsamar án þess að samkomulag ríkisins og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um slíkt hafi verið virt. Erfitt og að nokkru ómögulegt er að framfylgja þeim fyrirmælum 
sem þegar eru til staðar svo ekki bætist við þau kostnaðarsöm verkefni og frekari þaulstjórnun 
Þjóðskjalasafnsins.
Reglusetningarvaldi í höndum Þjóðskjalasafnsins hefur að mati undirritaðra verið beitt með 
óviðurkvæmilegum hætti, skort hefur á viðunandi kynningu og samráð, andmælaiéttur hefur verið 
hafður að engu og beiðni um rökstuðning ansað með yfirgangi og óvirðingu. Getum við framvísað 
gögnum þessu til stuðnings. Að fenginni þessari reynslu teljum við þessu reglusetningarvaldi betur 
komið hjá æðra stjómvaldi sem fari með stefriumótun opinberrar skjalavörslu (t.d. skjalaráði) óháðu 
Þjóðskjalasafhi íslands, en þó skyldugu til að taka faglegt tillit til óska þess og þarfa.

Varðveisla gagna á rafrænu formi er bæði ótrygg og dýr og því farsælast að mynda og varðveita sem 
mest af gögnum stjórnvalda á stöðugra formi. Einn mikilvægasti þáttur skjalavörslu er að beitt sé 
hagkvæmum aðferðum, þartnig að kostnaður fari ekki úr hófi, tjón eða eyðing slgalasafna af 
eibahagsástæðum er mikil ógnun við borgarana og stjómvöld. Þjóðskjalasafn íslands hefur verið í 
miklu fjársvelti og er það hluti af ástæðum þess að það hefur ekki uppfyllt skyldur srnar á 
undanfömum árum. Miðað við það er enn mikilvægara að sparsemi sé gætt við skjalavörsluaðferðir 
hér á Iandi framvegis.

Ljóst er að stjómvöld hafa um langt skeið myndað rafræn gögn í stórum stíl, án þess að viðhafa 
eðlilega og ábyrgðarfulla fyririiyggju um varðveislu þeirra tíl langframa. Má m.a. um það vísa til 
skýrslu nefhdar um varðveislu tölvugagna sem verða til í stjómsýslunni frá 1998, en nefridin fékk 
reyndar ekki upplýsingar frá Skýrr hf. sem þá voru nýlega einkavæddar. í viðbæti skýrslunnar segir 
um rafoæn gögjn í vörslu Skýrr: „of kostnaðarsamt að taka saman upplýsingar vegna þessarar 
könnunar".

Þetta hefur orðið þrátt fyrir eftirlits- og le iðbe in inga rsky Idu Þjóðskjalasafnsins skv. 2. tölulið 4. gr. laga 
nr. 66/1985 og þrátt fyrir skyldu stofnana 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. Löguniun hefur ekki verið framfylgt að þessu leyti og skjalavarsla stoíhana og embætta hefur 
víða verið eftir geðþótta forstöðumanna og starfsmanna þeirra. Óljóst 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
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ófyrársjáanlegum afleiðingum. Þögnin um þetta ófremd arástand í gieinargerðinni með 
ÍTumvarpsdrögunum sýnir að reynt er að sópa þessum vanda undir teppið. Og frumvarpsdrögín 
miðast ekki við að iaka þurfi á þessum vanda. Þau eru því ófullnægjandi.

í greinargsrðinni (bls. 26) er minnst á tvær skýrslur sem voru unnar vegna skila á rafeenum gögnum 
og sk|alavðrslukerfi, skýrslumar voru gejfinar út 2007 og 2009. í greinargerðinni er ekki vikið að 
kostnaði við gerð þessara vörsluútgáfna og heldur ekki á þann óhjákvæmilega kostnað um alla 
framtíð sem felst í hinni stöðugu afritun rafrænna skjala. Þegar vega og meta á kosti og gaila 
rafrænnar langtimavarðve islu slg'ala þarf að huga að gagnaöryggi og kostnaði.

Þjóðskjalasafhið hefur reynt að sölsa undir sig rafræn skjöl sveiiarfélaga þvert á upprunareglu sem er 
grundvallaratriði allrar skjalavörslu. Þetta mætti andstöðu héraðsskjalavarða sem vísuðu til 14. 
greinar iaga um Þjóðskjalasafh nr. 66/1985 um að skjöl sveitarfélaganna og stofnana þeirra eigi að 
renna tii héraðsskjalasaÉna. í greinargerð með frumvaipsdrögunuin (bis. 24-25) er minnst á úrskurð 
menntamálaráðuneytisins af þessu tilefrii 9. desember 2009 um að eitt af hlutverkum 
héraðsskjalasafria sem hafi starfsleyfi frá sijómamefnd I>jóðskjalasafns íslands væri að sinna rafrænni 
skjalavörslu eins og annarri skjalavörslu skilaskyldra aðila í héraði. Þá kemur líka fram að 
Þjóðskjalasafriið ætli eitt slgalasafna að taka við og varðveita rafræn opinber skjöl ríkis og 
sveitarfélaga. í Danmörku hafa sveitarfélög myndað með sér samtökum langtímavarðveislu raftænna 
skjala og sjá um vörslu þeirra sjálf. Það er rangt að halda því fram að yfirsýn, umsjón og uppfærsla 
rafrænna slgala sé auðveldarx og hagkvæmari ef þetta verkefrti er alfarið í höndum Þjóðskjalasafns. I 
raun eru engin rök færð fyrir þeírri fullyrðingu. Þvert á móti má benda á að yfírsýn yfir skjöl 
sveitaríélaga verði flóknari, kostnaður við skjalavörslu þeirra meiri o.s.frv. Stefna Þjóðskjaiasafns er 
aðför að sjáifstæði sveitarfélaga. Her ber líka að hafa x huga víðtæka tölvuþekkingu og reynslu 
starfsmanna á tölvu- og rekstrarsviðum sveitarfélaga auk þess sem tæknibúnaður til að varðveita 
vörsluútgáfur er þegar tíl staðar hjá sveitarfélögunum.

Ráðuneytið kaus í úrskurði sfnum 9. desember 2009 með hliðsjón af misjafnri stöðu héraðsskjalasafna 
að gera ekki athugasemdir við texta þess efnis að héraðsslq'alasöfrium væri heimilt að gera samning 
við Þjóðskjalasafn um að sinna varðveíslu rafrænna gagna fyrir þeirra hönd. í greinargerðinm með 
frxxmvarpsdrögunum segir hins vegar: „Jafriframt sé héraðsskjalasöfnxxm heimilt að gera samning við 
Þjóðskjalasafn um að sinna þeirri skjalavörslu eða hluta hennar fyrir þeirra hönd" eins og það sé 
afstaða ráðuneytisins í þessum úrskurði þar sem það tók ekki afsfcöðu til þess. Héraðsskjalasöfrtin eru 
stofnuð af sveitarfélögum til vörslu skjala þeirm og héraðsskjalasöfnin geta ekki upp á sitt eindæmi 
ráskað með stofrtgrxxndvöll sinn í lögum, reglugerð eða stofnsamþykktxxm og samið um það ejfrii við 
ÞjóðskjalasaJfrt íslands. I frumvarpsdrögunum er ráðuneytinu gert upp álit sem miðar að því að hvetja 
undirstofnanir sveitaríélaga til að semja hluta af skjölum þeirra x hendur ríkisstofnunar. Engin 
framsalsheimild er í lögunum á vörslu skjala sem skilaskyld eru til héraðsskjalasafhs. Þau má hins 
vegar leggja niður.

Ekki var fyllilega Ijóst hvað Þjóðskjalasafriinu gekk til þar sem ólíklegt má teljast að vilji sé fyrir hendi 
hjá íslenska ríkinu að taka á sig aukalega vörslukostnað við rafræn gögn sveitarfélaga. 
Héraðsskjalaverðir hafa því talið liggja að baki þessu áætlun xxm að innheimta gjöld frá 
sveitarfélögunum, ekki í upphafi, heldur þegar gögnin væru komin í hús hjá Þjóðskjalasafriinu. Þetta 
var reyndin x Dartmörku. Með því að láta rafræn gögn sveitarfélaga sem standa að héraðsskjalasaJfhi 
renna til Þjóðskjalasafnsins yrði staða þess efld á kostnað sveitarfélaganna, en um leið yrði staða 
héraðssigalasafrta og s3<jalavÖrslu í héraði veikt. Grunur héraðsskjalavarða hefur fengið staðfestingu í 
frumvarpsdrögtmum í því að efrti 14. greinar gildandi laga er þynnt út og Játið hverfa að hluta og sett 
er inn gjaldtökuskylda á vörslu slgala
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skilaskyldra stofnana æm ekki ha£a náð 30 ára aldri. Aðförin að héraðsskjalasöfnxinum heldur þannig 
áfram í þessum drögum.

/. kafli Stjómsýsla. 1.~2.gr, í frumvarpsdrögunum kemur fram að Stjómamefhd Þjóðskjalasafrisins 
verður lögð niður. Stjórnamefnd Þj óðslgalasafnsins er mikilvægur vettvangur til að hægt sé að skjóta 
málum tíl fjölskipaðs valds. I raun og vem virðist samkvæmt frumvarpsdrögunum að upphaf og 
endir allrar skjalavörslu liggi hjá þjóðskjalaverði einum. Leggjum við til að Stjómamefnd 
Þjóðskjalasafns starfx áfram en í breyttri mynd. Stofriað yiði skjalaráð, skipað af menntamálaráðherra, 
þar yrði stefina mótuð, settar reglur, teknar ákvarðanir og kveðnir upp úrskurðir um skjalavörslumál 
t.d. um grisjun skjalasafna, flutning skjala úr landi, söfnun opinberra skjala af öðrum en tíl þess 
bærum aðilum og umkvartanir varðandi starfæmi skjalasafha. Við teljum mjog mikilvægt að fulltrúi 
úr hópi héraðsskjalavarða eigi þar sæti, enda er stór hluti af skjalavörsiu á íslandi á herðum 
héraðsslgalavarða.

Samkvæmt núgildandi lögum 1. gr. er kveðið á um að við safhið starfi skjalfræðingur eða 
sagnfræðingur með skjalfræðimenntun. í frumvarpsdrögunum eru engar kvaðir um sé rfræðimenntun 
starfsmanna og er það miður. Ef stefna Þjóðskjalasafns er m.a. að hækka þjónustustig og bæta aðgengi 
hlýtur að þurfa að gera víðtækar kröfur um sérfræðiþekkingu á sviði slgaH sagn- og lögfræði. 
Þjóðskjalavörður verður að vera sagnfræðingur.

II. hifli Starfsemi og hlutverk Þjóðskjalasafns íslands. 3-10. gr. Ákveðinn kotungsbragur er á þessum 
drögum þar æm skjöl í vörslu Þjóðskjalasafns ísiands eru kölluð eign í^óðskjalasafnsins en hvergi 
skilgreind æm menningara rfur íslensku þjóðarámar og þjc>ðareign. Er það þó skýrt inntak 
sambærilegra laga erlendis og skiptir verulegu máli þegar kemur að því að tryggja öryggi og friðhelgi 
skjaianna bæði innanlands og í alþjóðlegu samhengi.

Fleira verður að telja upp æm vantar í þennan hluta frumvarpsins er fjallar um hvemig 
Þjóðskjalasafiniið eigi að ná hlutverki sínu og hefur verið fellt burt miðað við gildandi lög án þess að 
þess sé sérstaklega getið í yfirliti greinargeiðarinnar um meginbreytingar æm frumvarpið hefur í för 
með sér frá gildandi iögum (bls. 28-29). Þó teljum við að um meginbreytingar sé að ræða. Þama er 
farið x feluleik með þær breytingar.

í 8. tl. 4. greinar gildandi laga er talað um að haldið skuli opnxxm lestrarsal fyrir aimenning þar sem 
unnt sé að sinna fræðistöfxim og feera sér í nyt varðveitt skjöl og aðrnr heimildir safnsins. 
Lestrarsalurinn er horfinn x framvarpsdrögixniim. Einnig er leiðbeiningaskylda við safngesti í 7. tl. 4. 
greinar þynnt verulega út. Fræðsluhlutverk í 3. tl. 4. greinar hveriur. Innheimtuskyldu í 1. tl. 4. greinar 
er breytt í viðtökuskyldu. Viðgerða- og bókbandsstofa í 10. tl. 4. greinar hverfur. Skylda til að safna 
öðrxxm skráðum heimildxxm þjóðarsögunnar innaniands og utan í 9. tl. 4 greinar er felld niður.
Með þessu er hlutverk Þjóðskjalasafhsins skert mjög. Vanti t.d. ákvæði um lestmrsal og viðgerðastofu 
getur stofriunin lagt þetta niður. Héraðsskjalasöfri hafa engan lagagrundvöll fyrir að hafa lestrarsal 
falli þetta úr lögunum, aðeins verður skylt að hafa lestrarsal ef þjóðskjalaverði dettur x hug að krefjast 
þess. Um er að ræða að opnað er fyrir verulega skerðingu á almannaþjónustu og menningarhlutverki 
Þjóðskjalasafns íslands og þar með héraðsskjaJa safna. Á sparnaðartímum er allt skorið burt æm ekki 
er skylt að hafa skv. lögum. Þessu öllu er því stefrit { voða.
Um það æm skilið er eftir í 3. grein frumvarpsdraganna ægir m.a. í greinargerðinni með þeim (bls. 
30):
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Þá er það ljóst að vægi Þjóðskjalasafins semi menningarstofnunar eykst með auknum 
möguleikum í mfrænni miðlun og auðveldara aðgengi að hmum uppsafnaða 
menningamrfi. Skönnun og miðlun heimilda um netið mun opna aímenningi nýja 
möguleika á að njóta og nýta menningararfinn sér til gagns og gamans.

Þama vaknar spuming um það hvort Þjóðskjalasafh íslands ætli sér, í stað þess að halda opnum 
lestmrsal, að skanna þann safrikost ogmiðla á intemetinu sem þar hefur staðið til boða hingað til. Það 
mun kosta marga milljarða króna. Hvaða heimildir (t.d. heimildir um hvað?) átt er við þama er 
algerlega óJjóst og hvaða möguíeikar sem opnast er óútskýrt og líka hvemig ætlunin er að nýta þá . 
(Sjá eirtnig um 39. grein). Miðað við að árum saman hefur þess tæknUega verið kostur að setja myndir 
af íslenskum kirkjubókum í vörslu Þjóðskjalasafnsins, sem mormónar hafa myndað á míkrófilmur, út 
á netið á stafrænu formí, er undarlegt að þeir hafa ekki verið nýttir. Á hinum Norðuriöndunum er 
þetta löngu komið út á intemetið á vegum þjóðskjalasafna þeirra. Aimenningi opnast þvi ekki 
möguleikar á að „njóta og nýta menningararfinn" þótt tækni sé fyrir hendi, nema það standi skýrt í 
lagatexta að i>jóðskjaiasafninu sé skylt að halda þeim möguleikum úti, hvort sem það er lestrarsaiur 
eða afrit birt á intemetinu. Artnars dregur það lappimar eins og reynslan sýnir. Vægi 
Þjóðskjalasafhsins sem menningarstofnunar rýmar verulega frá því sem nú er nái frumvarpsdrögin 
fram að ganga.

Orðið menningararfur kemur eins og skrattinn úr sauðarleggnum í gieinargerðinni því hvergi í 
lagatextanum eru skjöl eða safhkostur Þjóðskjalasaftisins kallað menningararfur.

í 3. grein a og b er kveðið á um varðveislu og aðgengi skjala og annarra gagna, í a liðnum er átt við 
önnur gögn „sem hafa að geyma upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir stfómsýslu eða hagsmuni og 
réttindi borgaranna eða hafa sögulegt gildi." Þetta er býsna víðáttumikið fyrst átt er við annað efni en 
skjöl, spuming hvort þama er átt við heil bókasöfn og fomgöpi. Þetta er langt frá því að vera nægilega 
skýrt. í b liðnum er talað um að „hafe til reiðu" önnur gögn safinsins en slqöl án þess að skilgreint sé 
hvað átt er við „ásamt skrám og upplýsingum um þau" fyrir notendur. Hvergi er minnst á að 
Þjóðskjalasafninu sé skylt að byggja upp handbókasafri á sviði skjalfræða og sem geti nýst og sé 
aðgengilegt gestum safnsins við notkun safnkostsins. Þetta skiptir miklu máH fyrir hémðsskjalasöfnin 
sem þurfa að byggja upp sHk handbókasöjfri hjá sér og eiga að fara að dæmi Þjóðslgalasafinsins. Sú 
uppbygging fer fyrir lítið faUi þetta úr lögum. í gildandi lögum er skýrt kveðið á um útgáfuskyldu á 
skrám (ekki að hafa þær eingöngu til xeiðu) yfir safnkostinn þannig að um er að ræða óskýrari og þar 
með minnkaðar kröfur til opinberra skjalasafna að því leyti. Óljóst erhvað átt er við með upplýsingar 
um slqöl fyrir notendur og ekki skýrt hvers eðíis þær upplýsingar eiga að vem.

í 4. grein dragarma er skilgreint hvað átt er við með skjölum í lögum þessum. Er þar fylgt lögum nr. 
66/1985 með breytingu er gerð var með lögum nr. 123/2008. Þetta er gert mjög óljóst og víðtækt 
orðalag leiðir til þess að skilgreiningin nær jafnframt til bókasafna opinberra stofriana, það er Iíklega 
víðtækam en ætlunin er. Með svo víðtækri skilgreiningu á skjölum er málsgreinin orðin 
merkingarlaus. Var hún ærið göUuð fyrir í upptalningu upphaflegra laga nr. 66/1985 (2. gr. 2. mgr.) 
þar sem í einu voru taldar upp tegundir áritunarforma og tegundir skjala eftir innihaldi. Sú 
upptalning var talin óþörf í umsogn sem fylgdi frumvarpinu til breytingarirmar 2008 þar sem hún 
kunni að vem túlkuð takmarkandi. Tilgangur þessa ákvæðis er þó væntanlega að setja því mörk hvað 
geti taHst skjal. Þessi skilgreinmg getur aðeins orðið til þess að skapa óvissu. óbreytt með 
upptalningurmi hafði lagagieinin þó einhverja þýðingu.
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Um þetta var vísað ónákvæmlega tíl Alþjóða skjalaráðsins um viðbótina „borist eða verið viðhaldið". 
Þetta er tekið út úr skilgreiningu staðalsins ISAAR (CPF) (þ.e. Intemational Standard Archival 
Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families) sem gefirm var út af Alþjóða 
skjalaráðinu árið 2004 (2. útgáfa, Glossary bls. 10) á orðinu Record sem hljóðar svo: „Infonnatíon 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 "

Það æm átt er við í staðlinum („created or xeceived and maintained") fólst í orðum 2. mgr. 3. gr. 
laganna óbieyttum: „hafe orðið til". Ef menn telja þessa skilgreiningu eiga erindi inn í íslensk lög værí 
e.t.v. vert að setja hana þar inn óbrenglaða. „ínformation in any foim or medium" þýðir ekki „hvers 
konar gögn" heldur „upplýsingar (eða gögn) á hvers konar áritunar- eða upptökuformi" og „in the 
transaction of business or the conduct of affairs" þýðir ekki „ við starfæmi" heldur „við 
viðskiptaathafnir eða meðferð mála".

Sé ætlunin að skilgreina orðið skjal í þessum lögum er vert að það sé gert þannig að örmur lög gangi 
upp í þeirri skilgremingu en að skilgreiningin sé ekki einskorðuð við þessi lög.
Skjal hefur form, merkingarbært innihald og á sér samhengi í skfalasafhi. Mikilvægt er einnig að 
skilgreina skjalasafri og lögfesta upprunaieglu skjalavörslu í lögum um opinber skjalasöfn.

Ljóst er að eftírlitshlutverkinu (4. gr. 2. tl. gildandi laga) hefur í íitlu verið sinnt. Eftirlitsskyldan er 
felld niður í þessum frumvarpsdrögum án þess að það komi fram í greinargerð. Þessi skylda hefur 
verið nauðsynleg forænda þess að ganga almennilega eftir skilum á skjöium skilaskyldra aðila hjá 
Þjóðskjalasafrii og héraðsskjalasöi&ium. Það vekur sérstaka athygli að þessi meginbreyting á lögunum 
er ekki nefiid í greinargsrð nefndarinnar með þeim og í yfirliti greinargerðarinnar um 
meginbreytingar sem frumvaipið hefur í för með sér frá gildandi lögum (bls. 28- 29) ægir ekkert um 
þetta atriði. Þama er pukrast með veigamikla breytingu. Með því að láta þetta hverfa svona er dregin 
fjöður yfir áratugalanga vaniækslu opinberra slgalasafna við eftirlitshlutverk sitt og þau leyst undan 
eftirlitsskyldu æm þó ætti að teljast mikilvægari nú en nokkru sinni þegar kröfur um gagnsæi 
opinberrar stjómsýslu og heilindi hennar eru miklar eftir efnahagshrun. Gagnsæi og heilindi eiu 
ajn.k. ekki það sem einkennir þessa gneinargerð. Nauðsynlegt væri að efla fremur þetta 
eftirlitshlutverk með heilum kafla 1 lögunum.

í texta diaganna er Þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfn leyst undan eftirlitsskyldu með opinberri 
skjalavörslu og vítaverð vanræksla stofnananna á undanfömum árum gerð upp með orðunum 
„Tilkall Þjóðslgalasafris íslands til afhendingar skilaskyldra skjala jfellur ekki niður fyrir tómlæti eða 
hefð." Hvemig Þjóðskjalasafnið eða héraðsskjalasöfn án eftirlitsskyldu, og þar með án 
eftirlitsheimilda, eiga að geta gert tílkall tíl skjala er óskiljanlegt Þegar svo er horft til þess að í 5. grein 
frumvarpsdraganna er kveðið á um að Þjóðskjalasafnið skuli taka gald fyrir geymslu þeirra skjala er 
afhent eru áður en þau hafa náð 30 ára aldri rennur upp fyrir lesandanum að markmið þessara 
lagadraga er eyðing opinberra skjala, annað kemur ekki út úr þessum eitraða kokkteiJ.

Með afnámi almennrar eftirlitsskyldu með opinberum skjalasöfhum og upptöku geðþóttaeftirlits (í d 
lið 3. greinar frumvarpsdraganna) með „eftirfylgni skilaskyldra aðila" við reglur um skjalavörslu eru 
forændur ÞjóðskjalasajEnsins fyrir því að ætja reglur um skjalavörslu brostnar, því án þess að þekkja 
viðfangsefrtið, skjalasöfnin, og hafa aðgang að þeim á grundvelli eftirlitsskyldu getur enginn æ tt um 
þau neinar reglur sem vit er í.

Sú gagnrýni er birtíst í skýrslu Rannsóknamefhdar Alþingis, um aðdraganda og orsakir falls íslensku 
bankarma 2008 og tengda atburði, á skjalahald opinberra
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stjómvalda virðist lítil sem engin áhrif hafa haft á þessi frumvarpsdrög. Afnám eftírlitshiutverks 
opinbena skjalasafna með skjalahaldi stjómvaida stíngur mjög í stúf við það, ftemur hefði verið 
nauðsynlegt að hrinda þessu eftirliti í framkvæmd fremur en að leggja það af í löggjöfirmi. Aihygli 
vekur að í skýrslu rannsóknameÉndar Alþingis er hvergi vikið að þessu lögbundna eftirlitshlutverki 
Þjóðskjalasafns íslands t.d. þegar fjallað er um ágalla á skjalavörslu FjármálaeftirHtsins (í 5. bindi 
skýrslunnar bls. 151*153) eða um gagnrýni á upplýsingakerfí fjármálastofnana og lýsing á óeðlilegri 
meðferð og afgreiðslu á „fundargerðum" (í 1. bindi bls. 25). Befði því eftirlitshlutverki verið fylgt eftir 
má ætla að það hefði leitt til bættrar skjalavörslu og þar með bættiar stjómsýslu þar. I>jóðskjalasafnið 
er ekki nefnt á nafh í skýrslunni þiátt fyrir stjómsýslulega eftirHtsskyldu sína. Þessi þögn skýrslunnar 
er æpandi vitnisburður um hversu Htilvirkt og lítilsvirt Þjóðslgalasafn íslands er í opmberri stjómsýslu 
á íslandi. Það hefur bein áhrif á héraðsskjalasöfhin í landinu í sömu átt, Þjóðskjalasafnið hvílir með 
aðgerðaleysi sínu út á við eins og mara á þeim og þau fa sinn skerf af lítilsviiðingu fyrir. Það sem 
bjargar þeim þó sumstaðar að nokkru er að í héraði er áhugasamt og menningarlegt fólk sem styður 
þau með ráðum og dáð.

Réttaröiyggi ríkis og borgara er að nokkru undir eftirHtshlutverki opinberra skjalasafha komið. 
AthygH vekur að þessi nefnd Alþingis er látin afhenda slgöl sm Þjóðskjalasafni íslands beint, eins og 
eðlílegt er um nefindir stjómvalda, meðan fyrirmæH Þjóðskjalasafns Islands um stjómarráðið og 
sveitarfélög í handbókum gera ráð fyrir að nefhdir skipaðar af ráðherrum afhendi skjöl sm inn í 
skjalasöfn ráðuneyta og nefridir á vegum sveitarfélaga afhendi slgöl sín til bæjarskrifstofa. Með þeim 
fyrirmælum hefur Þjóðskjalasafnið um árabíl mælt fyrir um að farið sé á svig við ákvæðið laga um 
ábyrgð forstöðumanna á skjalavörslu og skilaskyldu þeirra tU opinberra skjalasafina. í þessari 4. gr. 
frumvarpsdraganna eru stjómsýslunefridir sérstaklega tilgreindar sem sldlaskyldar oger það tU bóta.

í 5. gr. frumvarpsdraganna segir:
Þó skulu skjöl og örunur gögn á rafrænu formi afhent að jafhaði eigi síðar en þegar þau hafa 
náð 5 ára aldri. Er þá miðað við síðustu innfærslu eða síðasta biéf afgreidds máls. Varðandi 
skrár reiknast ársfæsturinn frá áramótum þess árs þegar síðast var fært inn í skrána. 
SkUaskyldur aðiH ber þó ábyrgð á afgreiðslu úr rafraenum gögnum í 30 ár eftir að þau eru 
afhent. Þjóðskjalavörður getur lengt þennan frest eða stytt í einstökum tilvikum ef sérstakar 
ástæður mæla með því.

Réttaröryggi borgara gæti verið í uppnámi. GrundvaUarspuming er á hvorum staðnum frumrit slq'als 
er varðveitt; er frumritið varðveitt hjá hinum skilaskylda eða vörslustofriun? Þá sætir furðu að setja 
kvaðir á skUaskylda aðila um afgreiðslu á skjölum sem búið er að afhenda á skjalavörslustofnum með 
tilheyrandi kostnaði. Þetta vinnulag er ekki tU þess að geia stjómsýsluna skilvirkari, einfaldari eða 
skýrari og gengur gegn markm iðssetningu laganna.

Þjóðskjalasafni íslands er, skv. frumvarpsdrögunum, ætlað að taka rafræn gogn tU varðveislu meðan 
þau eru ung, sem þýðir skv. aihugasemdum í frumvarpi tíl laga nr. 123/2008 1-5 ára gömlum „... til 
þess að tryggja að þau úreldist ekki eða glatist ekki vegna tæknibreytinga, bilana eða annars hjá 
hinum skUaskylda aðila." Hinum skilaskylda aðila er eftír sem áður ætlað að hafa umiædd rafræn 
gögn hjá sér áfram og afgreiða upplýsingar úr þeim i tíltekinn tíma, það felur í sér að harrn verður Iflka 
að tryggja að gögnin úieldist ekki eða glatist. Ekki er ljóst hvort honum ber að eyða gögnum eða skUa 
þeim tU Þjóðskjalasafinsins, eins og þau eru þá, orðin tvítug að aldri.

Þessi lagabreyting felur í sér tvíverknað með aukakostnaði fyrir ríkisqóð. 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
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Forstöðumaður stofnunar eða embættismaður ber ábyrgð á skjalavörslu sinni og varðveislu skjaia, þar 
til þeim er skilað til Þjóðskjalasafns. Þetta er samofið embættisábyrgð og tryggir skýr valdmörk 
stjómvalda. Þessi regla gildir einnigum rafræn gögn.
Verði munur á gögnunum sem Þjóðslgalasafiniið tók við og þeim gögnum sem skjalamyndari hefur 
áfram hjá sér, en hefur leiðrétt og endumýjað í 15-19 ár eftir að afriti þeirra var skilað til 
Þjóðskjalasafnsins, kann að skapast réttaróvissa þegar gögn í vörslu Þjóðsigalasafnsrns eiga að verða 
aðgengileg tvítug að aldri. Ljóst er að stjómvald það er myndar slqölin 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.
Sú hugmynd að láta Þjóðslgalasafnið vera óvirka gagnageymslu annarra stofnana, eða einhverskonar 
öryggisafritadeíld fyrir tölvukerfí hirrna ýmsu stofimana fer gegn hugpiyndum um skýr valdmörk 
stjómvalda. SHk tölvuþjónusta ríkisins kynni að eiga rétt á sér, en ekki á vegum skjalavörslustofnunar 
eins og Þjóðskjalasafns íslands.

Fráleitt er að setja í lög skyldu um gjaldtöku á geymslu slqala yngri en 30 ára eins og gert er í 5. gr. 
draganna. Ekki eru einu sinni sett inn bráðabirgðaákvæði um að þau skjöl sem þegar eru þangað 
komin í geymslu og hafa ekki náð þeim aldri séu þessu undanþegin, Spuming er: A þetta að gilda um 
héraðsskjalasöfn, einnig að ráðherra setji gjaldskrá fyrir þau?

Ljóst er að þetta stofnar til útgjalda hjá sveitarfélögum sem ekki standa að héraðsskjalasafni, þar sem 
þeim ber að skila slqölum til Þjóðskjalasafns íslands og þar með greiða þennan geymslukostnað. 
Miðað við samsetningu draganna að Öðru Ieyti, eftirlitsleysi og aðra þætti kann þetta að leiða til þess 
að gripið verði til óyndisúrræða í sparnaðarskyni hjá þeim sveitarfelögum og skjöl hreinlega hverfi án 
ummerkja. Baminu verði hent út með baðvatninu í lagasetningunni.

Sveitarfélag (og ríkið reyndar Mka) getur haft hag af því að stofintanir og embætti þess aíhendi slqol sín 
héraðsskjalasafni sem það á aðild að yngri en 30 ára td . 5-10 ára gömul fremur en í skrifstofuhúsnæði 
eða geymsluhúsnæði á víð og dreif. Kostnaður við skjalageymsluhúsnæði er um þriðjungur af 
kostnaði við skrifstofuhúsnæði. Sérstök gjaldtaka héraðsskjalasafns fyrir hýsingu yngri skjala en 30 
ára letur fremur en hvetur stofnanir til afhendingar þangað. Sveitarfélag sem á aðild að 
héraðsskjaIasafni verður að hafa frelsi til þess að ákveða hvort slík gjaldtaka exgi að vera eða ekki. 
Spuming vaknar um slgöl stoftxana sem lagðar eru niður og þau slgöl sem yngri eru en 30 ára og hver 
eigi að greiða fyrir hýsingu þeirra. Spuming vaknar einnig xxm einkaskjalasöfh sem eru yngri en 30 
ára. (Sjá einnig hér um hvemig þetta kemur út með afnámi eftírlitsskyldu í U kafla draganna).

Hér vantar gjaldtökuheimild fyrir frágangi skilaskyldra slgalasafina og annarra sem afhent eru. 
Jafnframt þarf að tryggja að öðrum en Þjóðskjalasafni og héraðsskjalasöfrium utan þess stjómvalds 
sem myndi skjölin sé óheimilt að taka að sér frágang skilaskyldra skjala.

6. grein hefst svo:
„Þjóðskjalasafni íslands er heimilt að taka við skjölum annarra en skilaskyldra aðila til vaiðveislu og 
eignar ef þau eru talin hafa mikilvæga þýðingu fyrir starfsemi safnsins"
en svo lýkur greininni á skyldu manna til að afhenda einkaskjöl „sem enginn á eignanétt á" til 
I>j óðslgalasafnsins.
Spuming hvað verður um einkaskjöl sem þannig er komið fyrir og eru ekki taiin hafa „mikilvæga 
þýðingu fyrir starfsemi safnsins.

útgjöld, en ef Þjóðslgalasafnið tæki alfarið við umræddum gögnum tvítugum að aldri, en ekki fyrr.
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Þetta rekst svolítið hvort á annars hom. Þýðing fyrir starfsemi safnsins ætti e.t.v. að hafa minni áhrif á 
varðveislu einkaskjala en þýðing fyrir íslenska menningu eða sögu íslensku þjóðarinnar. Hvað eru 
menn að hugsa?

Þessi hugmynd um sigöl sem enginn á eignarrétt á kemur fyrir sjónir Mkt og þegar tabð var um „fé án 
hirðis" í sambandi við sparisjóðina. Hvemig þessi grein á að vera framkvæmanleg er óljóst, þ.e. að 
afsanna eignarhaíd á skjölum í fórum manna og gera þau upptæk á þeirri forsendu að enginn eigi 
eignarrétt á þeim. Spuming vaknar hvort ætiunin er að stofna einhverskonar óbyggðanefnd um skjöl. 
Eignarhaíd á skjölum er margbrotið svið oge.t.v. ekki skynsamlegt að láta þessa grein standa svona.

Nauðsynlegt er að kveðið verði skýrar á um varðveislu Þjóðskjalasafris íslands á einkaskjalasöfrium, 
tiilagan sem fylgir byggistm.a. á 13. grein norskra skjalavörslulaga:

Safninu er heimilt að taka við skjölum armarra en afhendingarskyIdm aðiia og skal skriflega 
gengið frá staðfestingu aöiendingar slíkra skjala við afhendingaraðila og um aðgengi og 
tímabundnar aðgengistakmarkanir almennings að þeim. Þjóðskjalasafriið skal fylgjast með 
varðveisluvexðum einkaskjalasÖÉnum, halda skrá yfir einkaskjalasöfn í vörslu 
skjalavörslustofnana hvort sem þær eru opinberar eða einkareknar. Þjóðskj alasaóiinu er 
heimilt að skrá ákveðin einkaskjalasöfn sem sérstaklega varðveisluveið. Tilkynning um 
slíka skráningu skal send eiganda skjalasafrisins hverju sinni.

Aðgengi að þessum skjöium verður að vera háð einkaiéttarlegu samkomulagi eiganda skjalanna sem 
felur þau slgalavörslustofriunu til varðveislu.

7. grein
Tilvísim til annarra laga um þetta atriði er hjákátleg. Taka á alfarið á þessu í löggjöfinni og kveða á um 
sérstakt skjalaráð sem fari með sambærilegt hlutverk gagnvart skjölum og safnaráð gagnvart 
forngripum.

III. kafli Skjalavarsla stjórnvalda. ll.-13.gr.
Grundvaliaratriði er að stjómvöid mynda skjöl af málefrtalegum ástæðum. Stjómvöld ættu ekki að 
mynda skjöl nema af málefnalegum ástæðum til að rælqa lögbundið hlutverk sitt og e.t.v. er 
nauðsynlegt að kveða á um það sérstaklega í lögum. Ein höfuðástæða til þess er ofskráning, of mikil 
ástæðulaus slgalamyndun, vegna skráningarmöguleika sem komið hafa til vegna innkaupa á 
tölvubúnaði en einnig t.d. óhófleg ljósmyndataka á stafiænar myndavélar. Bregðast veiður við 
þesstim þiýstingi hugbúnaðarfyrirtækja með mótþrýstingi, annars fer slgalamyndun hins opinbem 
enn meira út um víðan völl en orðið er. Grunnregla verður að vera að skjöl opinberra stjómvalda séu 
varðveitt. Annað á að vera undantekning. Það er ekki á færi skjalavarða einna að taka ákvaiðanir um 
eyðingu þeirra nema á grundvelli þekkingar á málefnum þess stjómvalds sem í hlut á. Það ferli sem 
verið hefur skv. gildandi logum, að umsókn stjómvalds um eyðingu skjala þurfi að fá meðhöndlun 
opinbers slgalasafns og stjómamefndar Þjóðskjalasafns íslands áður en eyðing er heimiluð er 
grundvallaratriði. í»jóðskjalasafnið hefur farið fram með offorsi í ákvörðun um eyðingu slqala 
sveitarfélaga, hunsað andmæli héraðsskjalavarða og ekki orðið við ósk um rökstuðning við setningu 
reglna þjóðsigalasafnsins nr. 627/2010. Með því hefur það farið á svig við ákvæði laga nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn og reglugerðar nr. 283/1994 um héraðsskjalasöfn um eyðingu skjala. Með drögum að 
þessu frumvarpi er stefnt að því að yfirgangur af þessu tagi verði löglegur og jafnvel regla. í þessu 
felst íhlutun Þjóðskjalasafhs í innri málefni sveitarfélaga og aðför að sjálfstæði þeirra.
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Þjóðskjalasafni er fært akæðisvald í ákvörðunum um eyðingu skjala með 13. gr frumvarpsdmganna. 
Með því getur Þjóðslgalasafnið með grisjunarákvörðun farið yfir valdmörk skilaskyldra stjórnvalda og 
valdið tjóni að geðþótta sínum. Að ómögulegt sé að kæra ákvörðun um eyðingu sigala til ráðherra 
(sbr. 38. gr. draganna) og ekki sé kveðið á um kærufrest eða áfrýjun um ákvöiðun um eyðingu slgala 
er vaihugavert Aðgengi að slgölum er með þessu móti lögJegt að takmarka með eyðmgu þar sem 
aðgengisákvæði laganna eru bundin þeim skjölum sem eru vaiðveitt. í þessu felst mikið ógagnsæi og 
óöryggi.

Varsla skilaskyldra slgala hjá einkafyrirtækjum á vegum stjómvalda á að vera óheimil, það gengur 
ekki nægilega skýrt fram af þessum lögum. Tryggja verður milliliðalausa afliendingu milli stjórnvalda 
og opinberra slgalasafna án þess að utanaðkomandi einkaaðilar hiæri í skjalasöfnunum eða komi að 
vörslu þeirra eða myndun. Það hefur orðið tjón á opinberum skjalasöfnum í meðförum aðkeyptra 
þj ónustufyrirtækja. Þjóðskjalasafn íslands hefur ekki brugðist við því með eðlilegum hætti þrátt fyrir 
lögbundna eftirlitsskyldu sína.
Frumvarpsdrögin eru ekki nægilega skýr til þess að tryggja þetta.

IV. kajii Aðgangur almennings að skjoliim Þjóðskjalasafns íslands. 14.-18. gr. V. kafii Aðgangur hins skráða að 
skjölum Þjóðskjalasafns íslands. 19. gr. VI. kafli Aðgangur að skjölum sem eru uncknþegin upplýsingarétti skv. 
IV: og V. kafla. 20.-23.gr.
Ekki vannst tími til að setja fram athugasemdir við þessa kafla. Undirritaðir hafa þó sent inn 
athugasemdir við frumvarp til laga um upplýsingalög í nóvember á síðasta ári sem m.a. taka á 
aðgengi almennings að skjölum á opinberum skjaksöfnum.

VII. kafli Öryggismálasafn og aðgangur að því, 24.-28, gr.
Kaflinn er allur brot á upprunareglunni og siðareglum Alþjóða skjalaráðsins (ICA).

VIII. kafli Gagnagrunnar rannsóknamefhckr Alþingis. 29. gr.
Sérstakur kafli í lögunum um gögn rannsóknamefndar Alþingis, einnar stofnunar hins opinbera er 
andstæður eðlilegri hugsun um að lög um skjalavörslu hins opinbera skuli gílda jafrit um þær allar.

IX. kafli Héraðsskjalasöfn. 30-31. gr.
Aðems tvær greinar frumvarpsins fjalla beinlínis um héraðsskjalasöfn (gr. 30 og 31). Það hlutverk sem 
þeim virðist ætlað samkvæmt frumvarpinu er óljósara og er auk þess skert frá gildandi lögum. í stað 
þess að héraðsskjalasöfnin séu sjálfstæðar slgalavörslustofrianir í eigu sveitarfélaganna en undir 
faglegu eftírM Þjóðskjalasafns, eins og gíldandi lög gera ráð fyrir, virðist andi frumvarpsins vera sá 
að héraðsskjalasöfnin verði útibú frá Þjóðskjalasafrii, undir stjóm þess en sveitarfélögin fái að greiða 
fyrir rekstur þeirra eftir sem áður. Það vantar í frumvarpið að fjallað sé markvisst um 
héraðsskjalasöfhin, stjómsýslulega stöðu þeirra, hlutverk, starfssvið, ábyrgð og hlutverk 
héraðssigalavarða, aðgang að skjöium safnanna o.s.frv.

Samkvæmt núgildandi lögum um Þjóðslgalasafri og reglugerð um héraðsslgalasöfn er 
héraðsskjalasöfnum fengið það hlutverk að sinna skjalavörslu ákveðinna aðila, ráðgöf, skráningu 
skjala og söfnun einkaslgala auk ljósmynda. Þessu hlutverki hafa söfriin reynt að sinna af kostgæfni. 
Hlutverk héra ðsskjalasa fna gagnvart I>jóðskjalasafni hefur verið nokkuð skýrt í flestum atriðum. Þeirri 
verkaskipiingu, sem komið var á árið 1947, er kollvarpað verði þetta framvarp að lögum. 
Héraðsslgalasöfnin eru stjómsýslu- ogmenningarstofnanir hvert á sínu svæði. Þau veita nauðsynlega 
aðstoð í nærumhverfi safrisins og leitast við að auka traust til starfseminnar meðal almennings. Þess 
vegna hefur héraðsslg alasöfnunum tekist að safna gríðarlegu magni af ómetanlegum heimilum um 
byggð og sögu víðsvegar um land til viðbótar við þau opinberu gögn sem þeim ber að safria lögum 
samkvæmt.

14/18



Ef 15 sú hugmynd er uppí að breyta grunngerð héraðsskjalasafna í þessum lögum, er mjög mikilvægt 
að ræða þá breytíngu við sveitarfélögin sem reka söínin. Um mörg héraðsskjalasafnanna gilda 
stofnsamþykktir sem hafa gildandi lög að forsendu.

Bent hefur verið á að sveitarfélögum er ekki skylt að standa að rekstri héraðssíqalasafns. Hafa ber í 
huga að sveitarfélög skulu varðveita skjöl sín, skrá mál og tryggja aðgengi að skjölum sínum í 
samræmi við lög. Ákveðin kostnaður við skfalahald sveitarfélaga er því óhjákvæmilegur. Ekki kemur 
fram í greinargerð með frumvarpsdrögunum hvemig að slqalahaldi sveitarfélaga er háttað. í 
sameiginlegum athugasemdum héraðsskjalavarða frá 21, desember 2010 við frumvarpsdrögin kemur 
fram að 700 afhendingar á slqÖlum bárust héraðsskjaíasÖfnunum 2009. í úttekt á starfsemi 
héraðsskjalasafna fm 2008 kemur fram að samanlagður hillumetrafjöldi á héraðsslgalasÖfnunum er 
14390 metrar. Ætla má að sú tala sé nú rúmlega 15.000 hillumetrar. Sú þekking sem varð til þegar 
þessi skjöl voru mynduð, skráð og afhent á viðkomandi hétðasslgalasafn er til staðar í hémði. Aðgengi 
sveitarfélaga og íbúa þeirra að skjölunum er fyrir bragðið auðveldara og hægt að færa ákveðin rök 
fyrir því að þjónustustig viðkomandi sveitaríélaga sé hærm en í þeim sveitarfélögum sem ekki standa 
að rekstri héraðsskjalasafna. Yfír 4000 fyrirspumum var svarað á héraðsskjalasöfnunum og yfir 10.000 
gestir komu á söfnin. Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um magn skjala frá þeim sveitarfélögum 
sem ekki standa að rekstri héraðsskjalasafns í greinargerðinni. Ljóst er að þau verða að kosta flokkun 
og skráningu á sínum skjölum. Hjá því verður ekki komist. X>ví má fæm ákveðin rök fyrir því að 
hagkvæmara sé fyrir sveitarfélögin að standa að rekstri héraðsskjalasafns í stað þess að skila skjölum 
eða skila allsekki á Þjóðskjalasafn.

í 14. grein gildandi laga er sérstaklega kveðið á um hvaða stjómvöld og lögpersónur eigi að skila 
skjölum sínum til héraðsskjalasafha m.a. félög og samtök /;sem njóta verulega styrks af opinberu fé og 
starfa eingöngu innan umdæmis héraðsskjalasafnsins" I stað þessa er vísað til 4. og 5. greinar 
draganna. Þar sem þau íjaUa um fjölda ríkisstoÉniana má ætla að átt sé við e) lið 4. greinar og að 
einhverju leyti h) lið 4. greinar. Það er mun óljósara en verið hefur enda er 4. greinin einkum miðuð 
við Þjóðskjalasafnið. Halda má fram að með þessum ákvæðum dmgist skilaskylda á skjalasöfrium 
saman, Algerlega er ófullnægjandi í h) Hð 4. greinar að takmarka skilaskyidu við 75% opinbert 
eignarhald. Lágmark væri að miða víð meirihhxta eignaihald, og í reynd eðHlegt að hið minnsta 
eignarhald opinberra aðila geri það að verkum að skilaskylda myndist. Annað er x blóra við gagnsæi 
og opið samfélag. Saga fyrirtækja sem sveitarfélög hafe staðið að, að meim eða minna leyti, hverfur 
með þessu móti í gleymsku. Skráning x kauphöU og upplýsingagjöf þvx tengd kemur ekki í stað 
varðveislu á skjalasafni það er algjörlega ófullnægandi og undarlegt að sHkt hvarfH að mönnum. í 
skjóH þeirrar leyndar sem þetta tryggir gefst mönmxm færi á að notfeem sér opinbera fjármxxni og 
skjalaleynd til þess að ná fmm markmiðum eða vinna að starfsemx sem jafnvel karxn að vem 
andstæður vilja aimennings og kjörinna fuHtrúa hans. Gem veiður skýran greinarmun á 
skjalamyndurum sem mynda skjöl sín sem einkaaðilar og þexm sem mynda skjöl sín sem opinbeiir 
aðilar. Almannahagsmunir, hagsmxmir skattgreiðenda, gagnsæi og opin stjómsýsla hljófca að kalla á að 
öU opinber aðild úiheimti skjaiaskil til opinberra skjalasafna undantekningalaust. KalH það á kostnað 
einkaaðila sem standa að starfseminni verður að sjálfsögðu að koma opinbert framlag þar á móti til að 
tryggja þessa hagsmxxni.

Með tilvísuninni til 5. greinar draganna er skilaskylda skjala sett fast við 30 ár og frávik frá því kaHar á 
setningu reglna af hálfu þjóðskjaiavarðar, en óljóster hvort héraðsskjalavörður fær sHkt vald gagnvart 
skjölum sveitarfélaga í sxnu ximdæmi.
Gildandi lög segja: „Þjóðskjalavörður getur lengt þerxnan frest eða stytt í einstökum tilvikum ef 
sérstakar ástæður mæla með því." og hefur það verið túlkað sem svo að héraðsskj alaverðir
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hafi getað þetta ex analogia varðandi skilaskyld skjöl í umdæmi héraðsskjalasafns síns. Óljóst er hvort 
hægt er að beita slíkri lögjöfriun miðað við drögin. í þeim er svigrúm um tímamörk á skilum sigala 
takmarkað frá því sem verið hefur. Þetta snertir verulega héraðsskjalasÖfn sem taka ósjaldan yngri 
skilaskyld skjöl til varðveislu en 30 ára. Óskynsam legt er að takmarka þetta svigrúm við 30 ár, enda er 
hefð fyrir að miða fremur við 20 ár. Afar mikilvægt er að þetta geti verið umsemjanlegt milli 
héraðsslgalasafna og þeirra sem þangað eru skilaskyldir. Stefna sveitarféiaga sem standa að 
héraðsskjalasafni um það hvort byggja eigi skjalageymslur við allar stofnanir þess til 30 ára eða 
skemmri tíma veiður að nokkru að ráða hvemig framkvæmd þessa er, húsakynni héríiðsskjalasafna 
eru jafhvel ódýrari kostur og stundum kynni að henta að jafnvel 5 áia skjölum yrði skilað til 
héraðsskjaJasafha. Það er veruleg breyting á starfsemi héraðsskjalasafna að þurfa að bíða skilaskyldia 
skjala í 30 ár. Eðlilegt er að kostur sé á að skilaskyld skjöl sem stjórnvÖld þurfa ekki að hafa við 
höndina í daglegum störfum sé hægt að afhenda opinberu skjalasafni skv. samkomulagi þótt almennt 
viðmið megi setja æm 20 ár.

í 14. grein gildandi laga er kveðið á um að ætt skuli nánari ákvæði, þ.ájtn. hveijir séu 
afhendingarskyldir til héraðsslqalasafna, í reglugeið. Þetta stendur óbreytt, æm er ágætt, en án 1. 
málsgreinar 14. greinarinnar æm er slæmt. Þótt upptalning 14. greinarinnar felist að nokkru í e) lið 4. 
greinar draganna (sbr. þó fyrri athugaæmdir um afhendingarskyldu) er ekki kveðið á um að skjöl 
sveitarfélaga, stofriana og starfsmarma þeirra skuli rerma til héraðsskjalasafna þar æm þau starfa. 
Þetta verður að tryggja í lögunum þannig að öll tvímæli séu tekin af um að skjalasöfn þessara aðila 
skuli renna óskert til viðeigandi héraðsskj'alasafhs. Þetta á að vera óháð áritunarformi skjalanna í 
samræmi við faglega grundvallaneglu skjalavörslu í heiminum, upprunaregluna.

Miðað við 14. grein gildandi laga eru byggðasamlög afliendingarskyld á héraðsskjalasafn sem 
stofhanir á vegum aðila að héraðsslgaiasafhi. Óljóst er í gildandi lögum um til hvaða opinbera 
skjalasafns afhendingarskylda beinist þegar byggðasamlög eru á vegum sveitarfélaga æm standa að 
fleiri en einu héraðsskjalasafni. Ekki er skorið úr um þetta í drögunum en túlka mætti e) lið 4. greinar 
þeirra æm svo að afhendingarskyldan beindist til Þjóðskjalasafnsins. Það er óviðunandi,

í 30. grein frumvarpsdraganna ægir, ems og í gildandi lögum:
Héraðsslgalasöfn skulu njóta styrks úr ríkissjóði samkvæmt því æm ákveðið er í fjárlögum 
hverju sinni.

Þetta er nauðsynlegt að siyrkja frekar þannig að tryggt sé að héraðssfejalasöfnin fái þessa peninga. 
Nokkur misbrestur hefur orðið á því að þetta íé hafi skilað sér innan fjárlagaárs á undanfömum árum 
og enn eiga héraðsskjalasöfnin eftir að fá hluta fjárveitinga undanfarinna ára þeim ætluðum á 
fjárlögun'i. Ekki hefur Þjóðskjalasafh íslands skýrt hvað oiðið hefur af því fé, en greiddi 
héraðsskj alasc5fnum meirihluta þess æm á vantaði árið 2009 en ekki að fullu. Rétter að bæta við þetta 
að ráðuneytið sjái um að greiða héraðsskjalasöínunum styrkinn, þar æm augljóst er af fenginni 
reynslu að Þjóðslgalasafninu er um megn að koma þessum fjármunum óskertum til skila.

HéraðssIgalasÖfn fengu styrk frá rikinu, fyrst skv. 4. grein laga nr. 7/1947 um héraðsskjalasöfn. Voru 
styrkir skv. því greiddir frá árinu 1948 tíl ársins 1977 og inntir af hendi beint af 
menntamálaráðuneytinu. Einhvemtnna eftir það virðast þeir hafa fallið niður. Frá árinu 1995 hafa 
verið greiddir styrkir til héraðsslgalasafna um hendur Þjóðskjalasafns, en nokkur óvissa hefur ríkt um 
aðferð og upphæð við úthlutun peninganna ti! einstakra héraðsslgalasafria. Verið hefur á reiki hvemig 
reglum, æm ekki hafa verið ættar eða kynntar með formlegum hætti, um þessa úthlutun ætti að túlka.

Hvað upphæð ríkisfj árframlagsins snertir er mikUvægt að fjárframlagið verði ekki, eins og nú er, 
túlkað æm hluti rekstrar Þjóðskjalasafns íslands og sé þar með leiksoppur hagræðingaihugmynda í
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kringum rekstur Þjóðskjalasafnsins eins og varð við fjárlagagerð fyrir árið 2011 og framlögin skertust 
um helming.
Leita verður leiða til þess að íjárframlagið verði hækkað þannig að það verði hlutfall af 
rekstrarkostnaði héraðsslqalasafnanna, t.d. framlag til móts við rekstrarkostnað hvers sveitarfélags. 
Þetta kom til álita við setningu laganna 1985.
E.t.v. mætti Hta til þess hvaða háttur er hafður á við minjasöíh þar sem til kemur rekstrarstyrkur frá 
ríkinu auk styrkja sem sælqa má um til sérverkefna á starfssviði safhanna. Eðlilegt er að fjárframlög 
ríkisins til héraðsskjalasaóia séu í hlutfalli við kröfur ríkisins til þeirra. Þær kröíur hafa vaxið verulega 
undanfarið.
Fjarri lagi er að þetta einfaldi þá flóknu og óskýru stjómsýslu sem viðhöfð hefur verið með 
ríkisfjárframlög til héraðsskjalasafna.

X. kafli Málsmeðferð, stjómsýdukæra og ábyrgð. 32-39. gr.

í 38. gr. frumvarpsdraganna segir:
Heimilt er að kæra synjun Þjóðskjalasafns íslands, sem byggð er á 8. mgr. 25. grv til 
ráðherra. Aðrar ákvarðanir Þjóðskjalasafns íslands en að fiaman greinir og teknar eru 
samkvæmt lögum þessum veiða ekki kærðar til ráðherra.

Hér vaknar sú spuming hvort markmiðið er að leysa menntamálaráðherra undan ábyrgð á 
^óðskjalasafhi íslands og hvort þjóðskjalaverði veiði í framhaldinu heimilað að sitja táðherrafundi. 
Með þessu yrði embætti þjóðskjalavarðar í raun póHtískt embætti og e.t.v, iétt að skipa það sem slíkt 
og leggja það niður í núverandi mynd. ÆtU ráðuneytið að koma sér undan ábyrgð á Þjóðskjalasafni 
íslands er rétt að hugleiða að feera Þjóðskjalasafo íslands undan ráðuneytinu og beint undir Alþingi 
sem stjómsýslueftirBtsstofnun með skjalavörslu þjóðarinnar og hún standi þá við hHð 
Ríkisendurskoðunar sem slík með meðfylgjandi vörsluhlutverk sitt.

Eina leiðin til þess að fá ákvörðun þjóðskjalavarðar hnekkt í öðru en synjun á grundvelli 8. mgr. 25. gr. 
er að fara með mál fyrir dómstóla. Það er kostnaðarsamt fyrir flesta venjulega borgara á íslandi og yrði 
þeim mörgum vafalaust ofviða, Þetta er yfirgangur. Úrskurðamefnd um upplýsingamál og/eða 
skjalaráð ættu að vera kæruleiðir sem stæðu til boða.

Ef ætlunin er að einfalda og mynda heildstætt kerfi um upplýsingaiétt almennings eins og kemur 
fram í gieinargeið frumvarpsdraganna þar sem úrskurðamefnd um upplýsingamál skeri úr málum 
þar sem upp komi ágreiningur í stað þess að ráðherra eða þjóðskjalavöiður taki þá ákvörðun er 
sjálfsagt að tilgreina það sérstaklega í frumvarpsdrögunum. Frumvarpsdrögin yrðu fyrir bragðið 
skýrari og réttur almennings ljósari.

í 39. gr. frumvarpsdiaganna er kveðið á um að Þjóðskjalasafn íslands skuH vinna að því koma upp 
rafrænni afgreiðslu á erindum um aðgang að skjölum safnsins. Ekki er einu oiði mmnst á lestarsal og 
aðgengi stjómvalds eða almennings að sjálíúm slgölunum þegar um er að ræða pappírsskjöl eða skjöl 
á öðru formi en rafiænu. Aðgengj að sígalaskrám á rafrænu formi er vissulega til bóta fyrir þá sem 
eiga um langan veg að fara og getur einfaldað leit stjórnvalda og almennings að skjölum en Ijóster að 
áratugi og ómælt fé mun taka að gera safrikost opinberra skjalasafria aðgengilegan á intemetinu. 
Þjóðskjalasafn hefur opnað manntalsvef og þar með gert upplýsingar úr manntölum aðgengilegar 
með rafrænum hætti. Kostnaður við það verkefni ætti að geía einhveija hugmynd um þann ófyrirséða 
kostnað sem mun hljótast af því að gera safhkost safrisíns aðgengilegan á intemetinu. I greinargerð 
með frumvarpsdrögunum er tekið fram að í ákvæðinu felist stefnuyfírlýsing um vinnu til að koma 
rafrænni afgreiðslu á erindum um aðgang að gögnum en eins og áður sagði er ekki minnst á lestarsal 
og aðgengi þar. Ef markmið greinarinnar er eingöngu stefnuyfirlýsing um aðferð við
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afgreiðslu þá verður að setja spumingamerki við hvort slíkt eigj heima í lögum um Þjóðskjalasafn 
íslands.

Mikilvægara er að tryggja og bæta skráningu skjalasafna og stjómvöldum, aimenningi og 
fræðimönnum með þeim hætti tryggt bætt aðgengi að skjölum. Á þeim forsendum á Þjóðskjalasafni 
og öllum opinberum skjalasöfnum að veia skylt að halda opnum leslarsal fyrir aimenning. Það er 
hluti af því að tryggja gegnsæi í stjómsýslu opinberra aðUa að almermingur hafi kost á að fa skoða 
skjöl þeirra á opinberu sijalasafni og hafa milliliðalausan aðgáng að frumritum skjala, en ekki bara 
matreiddum afritum á tölvuneti. (Sjá einnig um 3. grein draganna).

XJ. kajli ViðurlÖg og reglugerðarhámild. 40.-41.gr.
XII. kafli GUdistaka og breyting á öðrum lögum. 42.-43. gr.
Ekki vannst tími tU að gera athugaæmdir við þessa kafla.

Lokaorð

ÖU framkvæmd skjalavörstu verður óskýmri við þessa meintu einföldun lagarma, opinberar 
skjalavörslustofhanir fa óskýrari skyldur sem áður hafo verið skýmri og eru þar með leystar undan 
þeim að nokkru. Einveldi þjóðskjalavarðar er það skýrasta við þetta, hcmum eru færð aukin völd um 
leið og ábyrgðarsvið hans er þrengt. Með nýjustu bxeytingu á gildandi lögum um Þjóðskjalasafn var 
regiusetningarvald stofnunarinnar aukið tU muna, það er látið halda sér í þessum drögum (12. grein). 
Á hinn bóginn er t.d. eftirlitsskyldu stoihunarinnar aflétt.
Gildandi lög eru betur skrifuð, í þeim er meira jafinvægi og þau eru skýrari og afdráttarlausari. í 
drögunum felst afturför án einföldunar stjómsýslu.

Frumvarpsdrögin einkennast annars vegar af menningarleysi sem felst í skilningsleysi og 
vanþekkingu á hlutverki og mikUvægi skjalavörslu í siðmenntuðu samfélagi og hins vegar af siðleysi 
sem felst í því að faglegu siðferði í slqalavörslu og skilningi á fagmennsku er varpað fyrir róða. GUdir 
einu hvort þekkingarleysi veldur eða eitthvað annað, þetta er ekki boðlegt.
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