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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, 625. 
mál

Með tö lvupósti dag. 30. m ars 2021, óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir umsögn 
Þjóðskjalasafns Íslands um frum varp til laga um stafræ nt pósthólf í miðlægri þ jónustugátt 
stjórnvalda, 625. mál. Þjóðskjalasafn sendir eftirfarandi umsögn um málið.

F les t gögn, e f ekki öll, sem verða til, b e ra s t eða e r viðhaldið í starfsem i stjórnvalda verða til á 
rafræ nu formi, í rafrænum  gagnasöfnum  eða hugbúnaði sem stjórnvöld hafa til afnota. Því er 
eðlilegt að m eginsam skiptaleið stjórnvalda sé á rafræ nu formi eins og kem ur fram í markmiðum 
frum varpsins. Þjóðskjalasafn Íslands styður markmið stjórnvalda í að auka rafræ na þjónustu og 
stjórnsýslu  og te lu r  að stafræ nt pósthólf í miðlægri þ jónustugátt stjórnvalda verði til þess að auka 
rafræ na þjónustu hins opinbera. Þjóðskjalasafn vill engu að síður minna á að samhliða aukinni 
rafræ nni stjórnsýslu  þ arf að byggja upp og tryggja varðveislu þeirra  rafræ nu gagna sem  verða til í 
störfum  hins opinbera, m .a. í hinu stafræ na pósthólfi sem  mun verða til með gildistöku 
lagafrum varpsins.

Þjóðskjalasafn Íslands e r framkvæmdaaðili op inberrar skjalavörslu og skjalastjórnar ásam t því að 
gegna h lu tverk i opinbers skjalasafns skv. lögum nr. 7 7 /2 0 1 4  um opinber skjalasöfn. H lutverk 
safnsins e r m .a. að se tja  reglur, ve ita  fræðslu og ráðgjöf um skjalahald hins opinbera og hafa 
eftirlit með framkvæmd afhendingarskyldra aðila á lögum um opinber skjalasöfn og reglugerðum  og 
reglum  sem se tta r  eru  á grundvelli laganna. Í reglulegum  eftirlitskönnum  Þjóðskjalasafns á 
skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila hefur ítrekað komið í ljós hversu  skam m t á 
veg rafræ n skjalavarsla afhendingarskyldra aðila e r komin. Í nýjustu  könnun safnsins á skjalavörslu 
og skjalastjórn ríkisins sem framkvæmd v ar í febrúar 2020 kom m .a. í ljós að um 1.400 rafræn 
gagnasöfn væ ru í notkun hjá em bæ ttum , stofnunum  og fyrirtækjum  ríkisins. A f þessum  1.400 
rafræ nu gagnasöfnum höfðu aðeins um 20% þeirra  verið tilkynnt til Þjóðskjalasafns samkvæmt 
reglum  þar um og aðeins höfðu verið afhent gögn ú r 3% þ essara  gagnasafna. F rá  árinu 2010 til 
dagsins í dag hafa afhendingarskyldir aðilar aðeins afhent gögn ú r 44 rafrænum  gagnasöfnum til
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varðveislu. Á stæ ða þessa ra r stöðu e r fyrst og frem st að afhendingarskyldir aðilar hafa ekki verið 
tilbúnir að fara í rafræ na skjalavörslu og hafa stjórnvöld ekki s e tt  sé rs tak t fé í það verkefni.

Ljóst e r að stjórnvöld hafa ekki hugað að varðveislu rafræ nna gagna samhliða aukinni áherslu  á 
rafræ na stjórnsýslu. H ér e r því um mjög alvarlega stöðu að ræða og ljóst að e f ekki verður brugðist 
við að þá muni upplýsingar sem varða ré ttind i borgara  landsins og hins opinbera ta p a s t. Að sama 
skapi ge ta  mikilvægar heim ildir um sögu lands og þjóðar ta p a s t. Þessi staða í rafræ nni skjalavörslu 
hefur líka orðið til þess að mjög mikið a f pappírsskjölum  hafa orðið til hjá em bæ ttum  og stofnunum  
ríkisins á síðustu árum. Í eftirlitskönnun safnsins árið 2020 kom í ljós að þá þegar höfðu orðið til 
95.000 hillum etrar af pappírsskjölum  sem nú liggja hjá afhendingarskyldum  aðilum ríkisins og hafa 
ekki enn verið afhent Þjóðskjalasafni til varðveislu.

Það e r m at Þjóðskjalasafns að aukin áhersla  á rafræ na stjórnsýslu  kalli jafnframt á aukna áherslu  á 
varðveislu rafræ nna gagna. Rafræn stjó rnsýsla  og rafræ n varðveisla gagna e r s itt hvo rt hliðin á 
sam a peningnum  og því ekki hæ gt að leggja áherslu  á annað án þess að huga að hinu. Varðveisla 
gagna á pappír í samfélagi sem byggir upp á rafræ nni þjónustu og stjórnsýslu  e r ekki raunhæ f til 
lengri tím a, bæði vegna gagnam agnsins sem e r a lltaf að aukast í íslenskri stjórnsýslu  og líka vegna 
þess að með því að p ren ta  skjal á pappír og æ tla  að varðveita  það þannig ta p a s t ým sar upplýsingar 
sem  eru  í hinu rafræ na skjali og yfirfæ rast ekki yfir á pappírinn. Þá e r ekki möguleiki að varðveita 
öll varðveisluverð rafræ n gögn á pappír, t .d . s tó ra  gagnagrunna sem eru  byggðir upp á vensluðum  
töflum, hljóðskeið og myndskeið.

Að m ati Þjóðskjalasafns þurfa stjórnvöld, samhlið áherslum  um aukna rafræ na stjórnsýslu , að setja  
fé til stofnana og em bæ tta  ríkisins svo að þæ r geti innleitt rafræ na skjalavörslu að fullu og afhent 
gögn á rafræ nu formi til Þjóðskjalasafns. Að sam a skapi þarf að styrk ja rafræ n skjalavörslu í 
Þjóðskjalasafni með því að safninu verði gert kleift að ráða fleiri sérfræðinga í rafræ nni skjalavörslu 
til að aðstoða ríkið í þessari innleiðingu.

Virðingarfyllst,

H refna R ó b ertsdó ttir Njörður S gur- fe crn
þjóðskjalavörður sviðsstjóri sk jala- cg upplýsingasviðs
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