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Umsögn um frumvarp til sveitarstjórnarlaga þskj. 1250 -  726. mál.

Undirritaðir telja ríka ástæðu til að senda umsögn þá, örlítið endurbætta, sem þeir 
gerðu við drög þessa frumvarps er lögð voru fram til kynningar á heimasíðu 
innanríkisráðuneytisins 18. janúar sl. og sendu innanríkisráðuneytinu 8. febrúar sl. 
Einu áhrif þeirra á fyrirliggjandi þingskjal var lítil árétting í skýringum við 19. grein 
frumvarpsins um gildandi lög um skjalasöfn.

HéraðsskjalasÖfnin fara með eftirlit og yfirumsjón með skjalavörslu þeirra 
sveitarfélaga sem að þeim standa. Þeim er nauðsynlegt að eiga stuðning í 
sveitarstjórnarlögum við störf sín þar sem snertiflötur þeirra við stjórnsýslu og 
stjórnun sveitarfélaganna er nokkur á grundvelli starfshlutverks þeirra. Varsla, 
myndun og meðferð skjala er samofin allri stjórnsýslu sveitarfélaga og því er brýnt 
að þetta eigi sinn sess í sveitarstjórnarlögum.

Að gefnu tilefni vilja undirritaðir benda á að þeir hafa meira en tveggja áratuga 
reynslu af vinnu á opinberum skjalasöfnum, m.a. á Þjóðskjalasafni Islands og hjá 
stórum fyrirtækjum. Við höfum flutt erindi um skjalavörslu á málþingum og 
ráðstefnum bæði hér á landi og erlendis og kennt skjalavörslu við erlendan háskóla. 
Þá búum við að mikilli 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 frumvarpsdrögin byggja á faglegum grunni þekkingar, reynslu og því að 
vinna með og fyrir 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).

Tvö atriði telja undirritaðir mikilvægust af því sem fram kemur í meðfylgjandi 
umsögn um frumvarp sveitarstjórnarlaga og snerta skjalavörslu sveitarfélaga:

1, Eignarhald sveitarfélaga á skjölum sínum
Eignarhald sveitarfélaga á skjölum sínum verður að tryggja, hvar sem þau kunna að 
verða varðveitt til langframa í samræmi við lög þannig að réttur sveitarfélaga innan 
lagaramma til ákvörðunar um varðveislu þeirra sé þar með tryggður.
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Ástæðan er ásælni Þjóðskjalasafns íslands í rafræn skjöl sveitarfélaga að undanförnu 
og áform um að seilast í sjóði sveitarfélaga til þess að kosta varðveislu rafrænu 
skjalanna í Þjóðskjalasafninu fremur en í vörslu héraðsskjalasafna í heimabyggð. 
Gegn þessu hafa undirritaðir staðið með gildum rökum.

Einnig hefur borið á því, í tengslum við frumvarp til upplýsingalaga að tengja vÖrslu 
skjala við aðgengi skv. upplýsingalögum. Með því móti yrði skilaskyldu á skjölum til 
héraðsskjalasafna og Þjóðskjalasafns breytt verulega þannig að færri skjalasöfn 
skiluðu sér en áður á grundvelli lagaskyldu. Skjalasöfn einkaréttarlegra lögaðila í 
eigu hins opinbera sem ekki væru að 75% hluta eða meiri í eigu hins opinbera, skráð 
í kauphöll eða með undanþágu skv. ákvörðun forsætisráðherra yrðu skv. því 
frumvarpi undanþegin upplýsingarétti almennings og þar með skilaskyldu til 
opinberra skjalasafna. Þetta er óviðunandi m.a. með hagsmuni sveitarfélaganna í 
huga. Hvort sem skjölin eru almenningi aðgengileg eða ekki, er brýn nauðsyn að þau 
varðveitist í viðeigandi héraðsskjalasafni. Skýrt verður því að kveða á um eignarhald 
sveitarféiaga á skjalasöfnum fyrirtækja í þeirra eigu, helst óháð því hversu mikið þau 
eigi í fyrirtækjunum, þannig að varðveisla skjalanna sé tryggð.

2. Færsla fundargerða
Mikilvægt er að hlustað verði á óskir þeirra skjalasafna er þurfa að varðveita 
fundargerðir til langframa um áritunarform fundargerða. Þau þurfa að standa 
straum af kostnaði við varðveisluna og veita að þeim aðgengi.
Því er mikilsvert að tryggja áfram í svextarstjórnarlögum, eins og verið hefur, að 
fundargerðir sveitarfélaga séu færðar á pappír og undirritaðar. Hætt er við að sé 
þetta ekki tryggt með eindregnum lagafyrirmælum verði vikið frá þessu og 
fundargerðir hætta þá að vera til sem gild skjöl með þeirri nauðsynlegu formfestu 
sem felst í pappírsformi og eiginhandarundirskriftum. Öeðlilegt er að þetta falli í 
ákvörðunarvald ráðherra. Þetta er sérstaklega brýnt í Ijósi orða rannsóknarskýrslu 
Alþingis um fundargerðir.
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Almennt um frumvarpið og yfirlit um þessa umsögn
Allar athugasemdir undirritaðra miða að því að tryggja vörslu skjalasafna 
sveitarfélaga sem best og þá formfestu sem er forsenda þess. Vistun og varðveisla 
skjala hangir saman við starfsemi og starfsramma sveitarfélaga og hjá því verður 
ekki komist að kveða á um nokkur atriði er að því lúta sérstaklega. Er þar aðeins um 
viðbætur við almenn lög og reglur er gilda um skjalavörslu stjórnvalda yfirleitt, 
stangast ekki á við þau, en þykja að dómi undirritaðra nauðsynlegar til að tryggja 
farsælan framgang þessara mála.

Það verður að teljast jákvætt að í VI kafla greinargerðar nefndarinnar sem semur 
drög að frumvarpi til laga um sveitarstjórnarmál sé vísað til skýrslu 
Rannsóknarnefndar Alþingis með áherslu á ábyrgð, formfestu og varðveislu 
upplýsinga. Lykilhlutverki í þessu þjóna héraðsskjalasöfn þar sem þau starfa og geta 
sem stofnanir sveitarfélaga haft mikil og góð áhrif á þann sjálfsaga sem 
sveitarfélögum er nauðsyn að viðhafa í stjórnsýslu sinni. Skjalavarsla sveitarfélaga og 
hlutverk héraðsskjalasafna virðist þó illu heilli hafa gleymst í frumvarpsdrögunum 
og miða þessar athugasemdir að því að bæta þar úr.

Ákvæði um kostnaðarmat stjórnvaldsfyrirmæla í frumvarpsdrögunum (130. gr.) eru 
afar mikilvæg, ekki síst í sambandi við skjalavörslu þar sem Þjóðskjalasafn íslands 
sem er ríkisstofnun hefur víðtækar heimildir skv. lögum til þess að setja reglur um 
skjalavörslu sveitarfélaga.

Ákvæði um virka upplýsingagjöf til íbúa er fagnaðarefni (102. grein draganna), en í 
því hlýtur að felast efling héraðsskjalasafna þannig að þeim sé gert kleift að tryggja 
aðgengi að skjölum sveitarfélaga sem að þeim standa og halda uppi eftirliti með 
skjalavörslu þeirra. Þetta kemur þó ekki fram í greinargerð með drögunum, en vert 
er að hafa í huga að rétturinn til skjala hefur verið talinn hornsteinn borgaralegra 
réttinda frá því hann var fyrst tryggður með yfirlýsingunni um skjalaréttindi manna í 
Frakklandi 25. júní 1794 og stofnun þjóðskjalasafns þar. Héraðsskjalasöfnin eru 
stofnuð á sama hugmyndagrunni.

Efni þessara athugasemda er:

1. Sögulegt yfirlit -  skjalavörslumál í lögum um sveitarfélög á íslandi
2. Ábyrgð á skjalavörslu og valdmörk innan sveitarfélags
3. Eyðing skjala, sjálfstæði sveitarfélaga og ábyrgð starfsmanna sveitarfélags
4. Athugasemdir við einstakar greinar fyrirliggjandi frumvarpsdraga
5. Tillaga að lagagreinum
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1. Sögulegt yfirlit -  skjalavörslumál í lögum um sveitarfélög á Islandi

Hér skal gefið yfirlit um skjalavörslumál í lögum um sveitarfélög á 20. öld, en það 
ber vott um vaxandi skort á formfestu sem þyrfti að bæta úr.

Skv. 25. grein sveitastjórnarlaga nr. 43/1905 skyldu oddvitar hreppsnefnda sjá um 
vörslu skjala hennar. í 49. grein laganna segir:

Hreppsnefnd hver heldur þessar bækur:
1. Sveitarbók. í hana skal rita:

a. skýrslu um það, er gjörist á nefndarfundum, mál þau, er nefndin tekur 
fyrir, og ályktanir um þau.
b. ársreikninga hreppsins með athugasemdum endurskoðenda, svörum 
reikningshaldara og úrskurðum sýslunefndar, ennfremur aðra reikninga 
hreppsins, svo og niðurjöfnunarskrár, og um ráðstöfun ómaga og meðlag 
með þeim, þurfamannastyrk og annað er að þessu lýtur, og allar skýrslur.

2. Brjefabók, sem rita skal í orðrjett þau brjef, er nefndin (oddvitinn) ritar 
öðrum.
3. Kassabók, sem rita skal í allar peningaupphæðir, sem sveitarsjóður fær eða 
geldur út.
4. Dagbók yfir innkomin brjef eptir fyrirmynd, er sýslunefnd býr til.
5. Kjörbók, til að rita í atkvæði til hreppsnefndarkosningar.
Bækur þessar skulu vera löggiltar af sýslumanni, og rannsakar hann þær 
árlega. Andvirði þeirra greiðist úr sveitarsjóði.

Sýslumaður var oddviti sýslunefndar og sem slíkur ábyrgur fyrir vörslu skjala 
hennar skv. 67. grein laga nr. 43/1905.

Áþekk ákvæði eru í sveitarstjórnarlögum nr. 12/1927, þ.e. í 9. grein, 24. grein og 37. 
grein.

f sveitarstjórnarlögum nr. 58/1961 eru ekki eins skýr ákvæði um vörsluskyldu skjala 
(39. gr. og 102. gr.) og aðeins bókhaldsskjöl eru talin upp í 49. og 50. gr. laganna.

Sveitarstjómarlög nr. 8/1986 eru eins og hin fyrri lög að þessu leyti (53. gr.) en ekki 
eru skjöl talin upp sérstaklega nema fundargerðabók (64 gr.). Sérstakt ákvæði er um 
aðgengi sveitarstjórnarmanna að skjölum (41. gr.).

Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998 eru áþekk fyrri lögum nema að því leyti að sérstök 
áhersla er lögð á fundargerðir umfram önnur skjöl (22. og 23. gr.) og ákvæði er sem 
fyrr um aðgengi sveitarstjómarmanna að skjölum (30. gr.).

Með þessu hefur verið tæpt á meginatriðum sveitarstjórnarlaga um skjalavörslu
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sveitarfélaga á 20. öld. Þess ber að gæta að fyrirmæli sveitarstjórnarlaga um 
bókhaldsskjöl í tengslum við endurskoðun reikninga eru meðal þess sem ekki er 
tíundað hér, en bókhaldsskjöl hafa ávallt verið mikilvægur hluti skjalasafna 
sveitarfélaga. Mikilsvert er að þau skjöl séu varðveitt þannig að réttindi, skyldur og 
saga sveitarfélaga bíði ekki tjón af fyrirhyggjulausri og órökstuddri eyðingu þeirra.

Landsskjalasafn (síðar Þjóðskjalasafn) hóf afskipti af varðveislumálum skjala 
sveitarfélaga með reglugerð um Landsskjalasafnið árið 1900,

Öðrum lögum hefur verið ætlað að hafa áhrif á skjalavörslu sveitarfélaga einkum á 
seinni hluta 20. aldar. Nefna má lög nr. 7/1947 um héraðsskjalasöfn, lög nr. 63/1981 
um kerfisundna skráningu upplýsinga er varða einkamálefni, lög nr. 39/1985 um 
kerfisbundna skráningu upplýsinga er varða einkamálefni, lög nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn íslands, lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð 
persónuupplýsinga, stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingaög nr. 50/1996 og lög nr. 
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

2. Ábyrgð á skjalavörslu og valdmörk innan sveitarfélags
Minna verður á ábyrgð á skjalavörslu og jafnvel vísa til 6. greinar laga nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn Islands um það efni.

Nauðsynlegt er að árétta í Sveitarstjórnarlögum að sérhver forstöðumaður, nefndar- 
eða stjórnarformaður, sviðsstjóri og deildarstjóri beri vörsluábyrgð á þeim skjölum er 
myndast innan valds- og ábyrgðarsviðs hans.

Jafnframt er rétt að árétta í Sveitarstjórnarlögum að skjöl mynduð af sveitarfélagi, 
nefndum þess og stofnunum séu eign sveitarfélagsins.

Þetta skiptir miklu vegna stjórnsýslueftirlits sem á að fara fram skv. 2. tl. 4. greinar 
laga nr. 66/1985 þ.e. eftirlit með skjalavörsiu stjórnvalda. íllu heilli hefur það eftirlit 
yfirleitt verið í mýflugumynd til þessa, en það er í höndum héraðsskjalasafns þegar 
slíkt starfar á vegum sveitarfélags vegna verksviðs héraðsskjalasafna. Til þess að 
framfylgja því eftirliti verður að vera tryggt að skjalavörsluábyrgð sú sem kveðið er á 
um í 6. grein laganna flæði ekki yfir valdmörk og skjalavarsla fari fram í 
skipulagseiningum sveitarfélags miðað við samþykktir um stjórn- og stjórnsýslu þess 
(skipurit) og á ábyrgð forstöðumanns á hverjum stað í samræmi við lög.

3. Eyðing skjala, sjálfstæði sveitarfélaga og ábyrgð starfsmanna sveitarfélags
Mikilvægt er að eyðing skjala skv. lögum nr. 66/1985 fari ekki fram nema með fullri 
vitund og vilja ábyrgðarmanns í hverju tilfelli, þannig að þótt skjöl hafi verið afhent 
héraðsskjalasafni eða Þjóðskjalasafni geti þær stofnanir ekki eytt skjölum án samráðs 
við hinn ábyrga forstöðumann.
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4. tl. 4.gr. laga nr. 66/1985 veldur óskýrleika um þetta atriði þar sem Þjóðskjalasafni, 
og e.t.v. héraðsskjalasafni ex analogia, virðist heimilt að ákveða ónýtingu skjala „sem 
ekki er taiin ástæða til að varðveita til frambúðar". Óskýrleikinn ágerist í 7. grein laga 
nr. 6611985 þar sem kveðið er á um að afhendingarskyldum aðilum sé óheimilt að 
ónýta nokkurt skjal í skjaiasofnum sínum án heimildar Þjóðskjalasafnsins, „eða skv. 
sérstökum reglum sem settar verða um ónýtingu skjala". í 2. grein laganna kemur 
fram að stjórnarnefnd Þjóðskjalasafnsins fjalli um eyðingu gagna skv. lögunum.

Þannig virðist stjórnamefnd Þjóðskjalasafnsins geta bæði veitt heimiid til eyðingar 
skjala og ákveðið eyðingu skjaia með reglum án þess að bera það undir þann 
forstöðumann sem upphaflega bar ábyrgð á vörslu skjalanna og ber enn embættis- 
ábyrgð tengda innihaldi þeirra. Vörsluskylda skjala skv. lögum er skylda sem 
sveitarfélögum hlýtur að vera Íjúft að uppfylla þar sem hún tryggir réttindi og 
skyldur þeirra til iangframa.

Hindra verður að á þeirri skyldu séu undantekningar sem ríkisstofnun á að vera 
valdbær tii að taka ákvarðanir um án íhlutunarréttar og aðkomu þeirra starfsmanna 
sveitarfélaga sem ábyrgir eru fyrir málefnunum sem skjöiin fjalla um. Girða verður 
fyrir þetta í Sveitarstjórnariögum ef ekki er hægt að gera það með breytingu á lögum 
nr. 66/1985.

Tekíð skal fram að synjunarvald héraðsskjalasafns/Þjóðskjaiasafns um heimild eða 
reglugerð um eyðingu skjala sveitarfélaga er einnig mikilsvert þannig að ábyrgir 
forstöðumenn séu ekki einráðir um hana.

4. Athugasemdir við einstakar greinar fyrirliggjandi frumvarpsdraga 

19. greinin
í 19. grein frv. er kveðið á um að ráðherra setji reglur með auglýsingu m.a. um 
varðveislu fundargerða. Vert er að hafa í huga að skjalavarsla sveitarfélaga og 
varðveisla fundargerða þeirra þar með fer skv. lögum nr. 66/1985 og reglugerð nr. 
283/1994.

Þessi 19. grein á að leysa af hóimi 22. og 23. grein gildandi sveitarstjórnariaga. I þessu 
feist afturför, hún er slappari og gefur frekar færi á því að komast undan formfestu 
miðað við gildandi lög. Því er hér lagt til að 22. og 23. greinin haldi sér. Mikilvægt er 
að í lögum standi að oddviti sjái áfram um að „fundargerðir séu skipuiega færðar í 
gerðabók sveitarstjórnar og að aliar ályktanir og samþykktir séu rétt og nákvæmlega 
bókaðar." Þetta, sem er úr 22. grein gildandi laga, má gjarnan fella saman við texta 
19. greinar draganna.
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Um leið er taiið rétt að 23. grein giidandi laga verði óbreytt feild inn í ný 
Sveitarstjórnariög. Sú grein var upphafiega viðbrögð við hættu á ákveðnu form- og 
agaleysi sem tölvufærsla fundargerða hafði í för með sér. Sú hætta er langt frá því 
liðin hjá. Eftirlit með skjalavörslu sveitarféiaga hefur ekki enn komist á það stig að 
þorandi sé að afnema þá tryggingu formfestu sem þessi iagafyrirmæli fela í sér. 
Jafnvel væri þörf á að bæta við þessi fyrirmæli þannig að þau tryggðu örugga 
formfestu í myndun annarra mikilvægustu skjaia sveitarfélaga á öruggu áritunarefni, 
t.d. mikilvægari samninga o.fl. og kveðið væri á um notkun á Íöggildum 
skjalapappír.
Einnig má minna á að vörslu á bréfum sem send hafa verið í tölvupósti er víða 
ábótavant og e.t.v. vert að minnast á það einnig sérstaklega.

Þess má geta að hingað til hafa héraðsskjalaverðir getað vísað til 23. greinar 
sveitarstjórnarlaga til fyrirmyndar frjálsum félagasamtökum um færslu fundargerða, 
en það má telja meðmæli með ákvæðum greinarinnar.

80. greinin
í 80 gr. frv. segir um eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga:

„Henni skal veittur aðgangur að öllum starfsstöðvum, bókum, fylgiskjölum og 
öðrum gögnum sveitarfélags. Sveitarstjórn og starfsmenn sveitarfélags skulu veita 
nefndinni allar þær upplýsingar sem starfinu tengjast hún óskar eftir og unnt er að 
láta í té, innan þess frests sem nefndin ákveður hverju sinni."

Þarna verður að setja fyrirvara um trúnað vegna hagsmuna sveitarfélags og 
hagsmuna borgaranna. Áskilnaður verður að vera þarna um persónuvernd og aðra 
þætti, en nefndin kann t.d. að óska eftir skjölum er varða fjárhagsaðstoð. Vísun til 
annarra laga kann að nægja þarna, en er nauðsynleg.

Skjöl í vörslu héraðsskjalasafna afhent á öðrum forsendum en skilaskyldu opinberra 
stjórnvalda skv. lögum nr. 66/1985 verða að vera undanþegin þessu ákvæði, enda 
varði þau ekki fjárhagsmálefni sveitarfélaga. Einnig verður að tryggja með fyrirvara 
að framhjá verði ekki farið með skjöl sveitarfélaga á þeim grundvelli þannig að þau 
séu afhent héraðsskjalasafni eftir á sem hluti af afhendingu einkaskjala sem kallast 
með „seinni uppruna" í einkaskjalasafni.

94.-96. greinarnar
f 94. grein frv. er kveðið er á um ákvæði í samningum um byggðasamlög. Kveða þarf 
á um ákvæði í slíkum samningum um hvaða opinbera skjalasafn sér um eftirlit með 
skjalavörslu byggðasamlagsins.
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f 95. greinirmi er mikiivægt að fram komi að slita-/skipta-stjórn beri að tryggja skil á 
skjölum byggðasamlagsins til þess skjalasafns.
í 96. greininni er kveðið á um ákvæði í samningi um samvinnu sveitarfélaga. Kveða 
þarf á um ákvæði í slíkum samningum um hvaða opinbera skjalasafn sér um eftirlit 
með skjalavörslu í kringum samvinnuverkefnið og að það taki við skjölum þess að 
því loknu.

101. greinin
Mikilvægt er að einkaaðilar sem fara með skyldur sveitarfélaga í þeirra umboði fari 
jafnframt að lögum um Þjóðskjalasafn íslands (sem gilda um héraðsskjalasöfn) 
varðandi skjalavörslu sína. Því þarf að setja inn í upptalningu á lögum í 101. gr. frv. 
lög nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn íslands.

113. greinin
í 113. grein frv. segir: „Þar á meðal getur ráðuneytið óskað afhendingar á skýrslum, 
skjölum, bókunum og öðrum gögnum sem mál snerta."

Fyrirvari í lok greinarinnar er: „Framkvæmd upplýsingaöflunar skal taka tillit til 
hagsmuna viðkomandi stjórnvalda, og einkaaðila ef við á, og ekki ganga lengra en 
þörf er á."

Bent skal á að ábyrgð á vörslu þeirra skjala sem um ræðir er bundin forstöðumanni á 
hverjum stað skv. 6. grein laga nr. 66/1985 enda hangir skjalavarsla saman við ábyrgð 
forstöðumanns á hverjum stað. E.t.v. þyrfti að breyta orðalagi á þessari grein þess 
vegna.

Upplýsingaskylda skv. stjórnsýslulögum ætti að nægja ráðuneytinu til að komast í 
skjöl og gögn um fjárhagsmálefni sveitarfélaga enda telst ráðherra aðili þeirra mála á 
grundvelli eftirlitsskyldu sinnar með þeim. í því Ijósi er eðlilegra að ráðuneytið geti 
óskað eftir afritum skjala og gagna en taki ekki frumskjÖl í sína vörslu. Séu frumrit 
afhent skv. greininni þarf að vera ákvæði um afhendingu þeirra aftur til sveitarfélags 
og kveða þarf á um að viðkomandi eftirlitsstofnun með skjalavörslu sveitarfélagsins 
(héraðsskjalasafn eða ígildi þess) fái greinargerðir um slík útlán hverju sinni.

í fyrirvaranum ætti ekki aðeins geta þess að tillit eigi að taka til hagsmuna 
stjórnvalda heldur einnig til skyldna þeirra.

5. Tillaga að lagagreinum
Lagt er til að sérstakur kafli verði um skjalavörslumál sveitarfélaga og eru hér 
tillögur að lagagreinum sem hægt væri að mynda hann úr að hluta.
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a.
Skjöl og gögn mynduð við starfsemi á vegum sveitarfélags, stjórnar þess og stofnana 
þess, ráða, sviða, nefnda, stofnana, rekstrareininga, starfsstöðva og fyrirtækja og 
tilheyra skjalasöfnum þeirra eru eign sveitarfélagsins og þau ber að afhenda í vörslu 
viðeigandi héraðsskjalasafns í samræmi við ákvæði laga um opinber skjalasöfn.
b.
Ábyrgð á vörslu skjala í eigu sveitarfélagsins er á hendi forstöðumanns hverrar 
stjórnar þess og stofnana, ráða, sviða, nefnda, stofnana, rekstrareininga, starfsstöðva 
og fyrirtækja þar sem þau eru mynduð, þar til þeim hefur verið komið í vÖrslu 
viðeigandi héraðsskjalasafns sem tekur þá við þeirri ábyrgð.
c.
Óheimilt er að veita heimild eða taka ákvÖrðun um eyðingu eða ónýtingu skjala 
sveitarfélags eða stofnana þess án þess að forstöðumaður sá er fer með málefni þau 
er skjölin varða eða hefur borið eða ber skjalavörsluábyrgð á þeim hafi upphaflega 
óskað eftir því í samráði við héraðsskjalasafn sveitarfélagsins.

d. (verði fellt inn í 19, grein dragarma)
Oddviti sér um að fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók sveitarstjórnar og að 
allar ályktanir og samþykktir séu rétt og nákvæmlega bókaðar.

e. (samhljóða 23. grein gildandi laga)
Fundargerðir sveitarstjórnarfunda skal rita í gerðabók í samræmi við fundarsköp 
sveitarstjórnarinnar. Sveitarstjórn er heimilt að ráða sér fundarritara.
Allir kjörnir sveitarstjórnarmenn sem mættir eru skulu undirrita fundargerðir 
sveitarstjórnar nema sveitarstjórn ákveðx annað í einstökum tilvikum.
Sveitarstjóm er heimilt að ákveða að fundargerðir verði skráðar í tölvu. Sé það gert 
skal bóka í gerðabók sveitarstjórnar númer fundar, hvar og hvenær fundurinn er 
haldinn og að fundargerð sé færð í tölvu. Þá skal færa í gerðabók fundarslit og greina 
blaðsíðutal fundargerða.
Sveitarstjórnarmenn skulu rita nöfn sín við slit fundar í gerðabók. 
í lok fundar skal tölvuskráð fundargerð prentuð út og hún undirrituð af 
fundarmönnum. Einnig skal oddviti og a.m.k. eirxn fundarmanna setja upphafsstafi 
sína undir hverja blaðsíðu fundargerða sem blaðsíðusettar skulu í áframhaldandi 
töluröð.
Undirritaðar tölvuskráðar fundargerðir skulu reglulega bundnar inn í 
fundargerðabók sveitarstjórnar til varanlegrar varðveislu.

f. (viðbót við 80. greinina)
Skjöl í vörslu héraðsskjalasafna afhent þeim á öðrum forsendum en skilaskyldu 
opinberra stjórnvalda skv. lögum nr. 66/1985 eru undanþegin þessu ákvæði, enda 
eiga þau ekki fyrri uppruna í skjalasafni sveitarfélags og varði ekki þannig 
fjárhagsmálefni sveitarfélaga.
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g. (viðbót við 3. mgr. 94. greinarinnar, á eftir 7. tl.)
8. Kveða skal á um hvaða héraðsskjalasafn hafi eftirlit með skjalavörslu 
byggðasamlagsins.

h. (viðbót við 95. grein á eftir „í hlutfalli við íbúatölu")
Skiptastjóm skal tryggja að skjöl byggðasamlagsins verði afhent viðeigandi 
héraðsskjalasafni við lok skiptameðferðar.

i. (viðbót við 96. grein á eftir 9. tlv um leið verði 10. tl. nr. 11)
10. um hvaða héraðsskjalasafn hafi eftirlit með skjalavörslu vegna verkefnisins og 
taki við skjölum þess að því loknu.

j. (viðbót við 101. grein á eftir "upplýsingalaga" og undan „og laga um
upplýsingarétt")
laga um Þjóðskjálasafn Islands

Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjarnarson, 
héraðsskjalavörður Kópavogs
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