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Vistun skjala og upplýsinga sem verða til við 
fjarvinnu hjá eftirlitsstofnunum ríkisins 

Árni Jóhannsson 
 Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

Fartölvur og tækninýjungar, svo sem sífelld þróun í spjaldtölvu- og snjallsímatækni, 

hefur leitt til þess að mörkin á milli fjarskiptatækja og tölva verður æ óskýrari. 

Skipulagsheildir hafa tekið þessa tækni í notkun með það fyrir augum að auka 

framleiðni starfsfólks þar sem ekki þarf að mæta til skrifstofunnar til þess að vinna 

með skjöl og upplýsingar viðvíkjandi starfinu. Slík fjarvinna hefur þó vissa áhættu í för 

með sér séu ekki fyrir hendi verklagsreglur og eftirlit með því að starfsfólk visti og 

skrái mikilvægar upplýsingar með réttum hætti í samræmi við stefnu vinnustaðarins, 

þarfir hans og skyldur svo og það lagaumhverfi sem að honum lýtur. 

Tilgangur greinarinnar er að kynna niðurstöður eins þáttar rannsóknar sem gerð 

var um skjalamál hjá eftirlitsstofnunum ríkisins (Árni Jóhannsson, 2013). Sá hluti 

rannsóknarinnar sem hér er fjallað um varðar fjarvinnu sem unnin var á vettvangi, 

heimilum starfsfólks eða annars staðar. Markmið þessa hluta rannsóknarinnar var að 

kanna (1) hvort starfsfólk eftirlitsstofnananna stundaði fjarvinnu utan skrifstofunnar, 

(2) hvort það vistaði og skráði þau skjöl sem urðu til í fjarvinnu í rafræn 

skjalastjórnarakerfi eftirlitsstofnunarinnar, (3) hvort til væru verklagsreglur þar að 

lútandi, (4) hvort eftirlit væri haft með því að starfsfólk vistaði og skráði skjölin í 

kerfið, og (5) hvort skjöl hefðu glatast við fjarvinnu. Þá var kannað (6) hvort 

eftirlitsstofnanirnar ætluðu aðilum þeim sem þeir höfðu eftirlit með að vista og skrá 

upplýsingar í tiltekin upplýsingakerfi eftirlitsstofnunarinnar, (7) hvort eftirlit væri haft 

með slíkri skráningu, og loks (8) hvort skjöl hefðu glatast í því sambandi. 

Helstu niðurstöður voru þær að hjá meginþorra eftirlitsstofnananna vann starfsfólk 

í fjarvinnu. Hins vegar hafði einungis um einn fjórði hluti eftirlitsstofnanna 

verklagsreglur þar af lútandi, en tæp 40% þeirra hafði þó eftirlit með því að skjöl 

unnin í fjarvinnu væru vistuð og skráð í rafræna skjalastjórnarkerfið. Um einn fjórði 

hluti eftirlitsstofanananna gaf eftirlitsskyldum aðilum kost á því að vista og skrá skjöl í 

upplýsingakerfi sín. Sjaldgæft var að skjöl sem urðu til við fjarvinnu glötuðust. 

Í upphafi greinarinnar er bakgrunnur rannsóknarinnar rakinn og því næst fjallað 

um aðferðafræði hennar. Niðurstöðum eru gerð skil í tveimur aðgreindum köflum og 

loks birt samantekt og umræður um rannsóknina. 

Bakgrunnur 

Vinna starfsfólks skipulagsheilda fer í vaxandi mæli fram utan skrifstofu (mobile office). 

Fartölvur, spjaldtölvur, snjallsímar og fleiri tækninýjungar hafa auðveldað fjarvinnu á 

vettvangi, heimilum starfsfólks og í raun hvar sem er utan vinnustaðar (Allen og 

Shoard, 2005). Fjarvinna getur farið fram á öðrum vinnustöðum, stöðum sem 

skilgreindir eru sem samgöngumátar svo sem flugvélum eða langferðabílum, 

samstarfsstofnun sem staðsett er annars staðar og á þriðja vinnustaðnum svokallaða 

eins og hótelum, kaffihúsum og heima hjá viðkomandi starfsmanni (Mäkinen og 

Henttonen, 2011; Mäkinen, 2013). 

Aukið hagræði er af fjarvinnu fyrir starfsfólk og vinnustaði, svo sem auðveldur og 

skjótur aðgangur að skjölum, en við fjarvinnu skapast jafnframt hættur hvað 
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öryggismál skjala og upplýsinga varðar (Mäkinen og Henttonen, 2011; Lamming, 

Eldridge, Flynn, Jones og Pendlebury, 2000). Með nýrri tækni getur starfsfólk myndað 

skjöl, unnið með þau, haft aðgang að hinum ýmsu skjölum og vistað þau og skráð 

með ýmsum hætti. Mikilvægt er að utanumhald skjala og skjalastjórn samræmist 

þörfum, skyldum og stefnumörkun vinnustaðarins og þá í samræmi við þau lög og 

reglugerðir sem honum ber að lúta (ARMA International, 2012; Ernst og Young, 2012; 

PricewaterhouseCoopers, 2013). Í lögum um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985, með 

síðari breytingum er opinberum aðilum gert skylt að halda til haga öllum skjölum í 

hvers kyns formi sem hafa að geyma upplýsingar um starfsemi viðkomandi. Fleiri lög, 

svo sem stjórnsýslulög, nr. 37/1993, upplýsingalög, nr. 140/2012 og lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, taka einnig til skjala og 

upplýsinga um varðveislu, aðgengi, skráningu og miðlun, svo að dæmi séu tekin. Í 

þessu samhengi er ekki síður átt við skjöl og upplýsingar sem verða til við fjarvinnu. 

Þjóðskjalasafn Íslands hefur gefið út reglur, leiðbeiningar og handbækur um skjalahald 

hjá opinberum stofnunum (sjá skjalasafn.is) og alþjóðlegir staðlar í íslenskri þýðingu 

um upplýsinga- og skjalastjórn og upplýsingaöryggi eru tiltækir (Staðlaráð Íslands, 

2005a, 2005b, 2006). 

Þrátt fyrir lagaumhverfi og leiðbeiningar sýna kannanir, sem Þjóðskjalasafn Íslands 

framkvæmdi, að opinberar stofnanir sinna skjalavörslu og skjalastjórn misvel 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2005, 2013). Þjóðskjalasafn sendi könnun til 207 ríkisstofnana 

og fyrirtækja sem að meginhluta voru í eigu ríkisins 2012. Svarhlutfall var 83,6%. Í ljós 

kom m.a. að einungis 60% þeirra 173 stofnana sem svöruðu könnuninni skráðu 

upplýsingar um mál og skjöl sem þær höfðu til meðferðar með réttum og 

kerfisbundnum hætti eins og kveðið er á um í upplýsingalögum. Það hlýtur að leiða til 

þess að meðferð á upplýsingum í stjórnsýslunni sé ábótavant (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2013). Í rannsókn sem framkvæmd var á vormisseri 2013  um vistun og skráningu 

skjala hjá eftirlitsstofnunum ríkisins almennt  kom fram að skjalamál eftirlits-

stofnananna voru nokkuð góð að stærstum hluta en þó ekki þegar kom að fjarvinnu 

og vistun og skráningu skjala utan skrifstofu (Árni Jóhannsson, 2013). 

Rannsóknir um upplýsinga- og skjalastjórn hjá skipulagsheildum og fjarvinnu sýna 

m.a. (1) að oftast er skortur á verklagsreglum varðandi vistun og skráningu skjala sem 

verða til við fjarvinnu, (2) að í almennum verklagsreglum um upplýsinga- og 

skjalastjórn er oftast ekki að finna sérstakar reglur um skjöl sem unnin eru í fjarvinnu, 

það valdi ruglingi hjá starfsmönnum og þeir sköpuðu þá sitt eigið verklag sem leiddi 

stundum til þess að upplýsingar færu forgörðum og vistuðust ekki í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi skipulagsheildarinnar, (3) að starfsfólk hafi almennt ekki áhyggjur af 

því hvernig það vistaði skjölin og hugsaði sjaldnast um hvað um þau yrði á endanum 

og (4) að oftast var ekki haft eftirlit með því hvort og þá hvernig starfsfólk vistaði og 

skráði fjarvinnsluskjöl í samræmt skjalastefnu skipulagsheildarinnar (Mäkinen, 2012, 

2013; Mäkinen og Hettonen, 2011). 

Kveikjan að rannsókninni varð til við lestur á tilteknum köflum í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir 

atburðir (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). Þetta 

voru einkum kaflar þar sem komið var inn á skjalastjórn fjármálaeftirlitsstofnana. Í 

skýrslunni er rakið að skjalastjórn nokkurra eftirlitsstofnana hafi verið léleg og 

skjalastjórnarkerfi einnar stofnunarinnar er sérstaklega tekið til athugunar. Í skýrslunni 

segir orðrétt: „Í nokkrum tilvikum var töluverðum erfiðleikum háð að afla upplýsinga 

frá stofnuninni vegna ófullkominnar uppbyggingar skjalaskráningarkerfis“ (bls. 151). Í 

skýrslunni koma m.a. fram dæmi um að tegundir skjala hafi ekki verið skráð á 

markvissan hátt og sendendur erinda hafi ekki verið skráðir með fullnægjandi hætti. 

Auk þess að skráning málsheita hafi ekki verið samræmd, að skjölum hafi ekki verið 

raðað eftir dagsetningu svo og að staða og lyktir mála hafi ekki verið skráðar rétt 

þannig að hægt væri að rekja málsgögn einstakra mála. Af þessum sökum þótti 
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áhugavert að rannsaka hvernig skjalamálum og skjalastjórn væri í raun háttað hjá 

eftirlitsstofnunum ríkisins. 

Aðferðafræði 

Undirbúningur könnunar á skjalamálum eftirlitsstofnana ríkisins hófst í ársbyrjun 2013. 

Forstöðumönnum/framkvæmdastjórum stofnananna var sent bréf um hvort senda 

mætti spurningalista til stofnunarinnar og eftir samþykki forstöðumanna stofnananna 

kom það í hlut þeirra sem sáu um skjalavörslu stofnanna að svara listanum. Þá var 

rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (tilkynning nr. S6185/2013). Megindleg 

aðferðafræði var valin með notkun spurningalista til þess að leitast við að öðalst 

heildarmynd af skjalastjórn stofnananna. Nauðsynlegt þótti að afla mikils magns 

fjölbreyttra gagna á sem skemmstum tíma (Neuman, 2011; Saunders, Lewis og 

Thornhill, 2003; Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningalistinn var viðamikill, alls 83 

spurningar, sem skipt var upp í átta flokka. Hér verða einungis kynntar niðurstöður 

spurninga úr einum flokki sem viðkemur fjarvinnu og utanaðkomandi vistun og 

skráningu skjala í rafræn upplýsingakerfi stofnananna. Þessu mælitæki var ætlað að ná 

fram markmiðum rannsóknarinnar og svara rannsóknarspurningum hennar. 

Aðalmarkmiðið var að leitast við að fá heildarmynd af skjalastjórn eftirlitsstofnana 

ríkisins sem eiga að hafa eftirlit með hinum ýmsu málaflokkum í íslensku samfélagi. 

Góð skjalastjórn er ekki síst mikilvæg hjá eftirlitsstofnunum enda vinna þær gjarnan 

með viðkvæmar upplýsingar og nauðsynlegt er að þeim sé haldið til haga í samræmi 

við lög og reglur um skjöl og upplýsingar. Rannsóknarspurningar voru settar fram til 

þess að ná markmiðinu og snérist ein þeirra um: 

 

A. Hvort starfsfólk eftirlitsstofnananna stundaði fjarvinnu og hvort það gæti 

vistað og skráð skjöl í rafræn skjalastjórnarkerfi. Enn fremur hvort til væru 

verklagsreglur þar að lútrandi, hvort fylgst væri með því að skjöl væru vistuð 

og skráð í kerfið og hvort skjöl hefðu glatast í þessu sambandi. 

B. Hvort eftirlitsstofnanirnar ætluðust til þess að eftirlitsskyldir aðilar vistuðu og 

skráðu skjöl í tiltekin upplýsingakerfi eftirlitsstofnunarinnar og hvort ítreka 

þyrfti slíkt við þessa aðila. Enn fremur hvort upplýsingar hefðu glatast vegna 

þess að eftirlitsskyldir aðilar hefðu ekki staðið í skilum á upplýsingum. 

 

Hér verður einungis fjallað um þessa rannsóknarspurningu (liði A og B) og henni 

svarað í niðurstöðuköflum greinarinnar. 

Ekki lá fyrir listi yfir eftirlitsstofnanir ríkisins, þ.e. þátttakendur könnunarinnar. 

Þess vegna þurfti í upphafi að skilgreina hvaða stofnanir gætu talist til eftirlitsstofnana. 

Við það verk var m.a. stuðst við reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera nr. 

812/1999 og hlutverkalýsingar og lög sem giltu um fjölmargar stofnanir m.a. sumra 

hverra sem töldust til þjónustustofnana en voru þó með eftirlit með ýmsum 

málaflokkum. Niðurstaðan var sú að 34 stofnanir gætu talist til eftirlitsstofnana ríkisins 

(sjá Árni Jóhannsson, 2013, bls. 107). Reynt var að gera listann eins vel úr garði og 

kostur var en sumum stofnunum er e.t.v. ofaukið og aðrar kann að vanta á listann. 

Alls 23 stofnanir svöruðu spurningalistanum að fullu og reyndist svarhlutfall því um 

68%. Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er hér um úrtakskönnun (sample survey) að 

ræða heldur könnun á öllum eftirlitsstofnunum ríkisins sem til taldist að hægt væri að 

skilgreina sem slíkar á þeim tíma sem rannsóknin fór fram (general survey). Samkvæmt 

úrtaksfræðum hefði reynst síðri kostur að skilgreina og vinna með úrtak úr þýðinu, þar 

sem það var mjög lítið, heldur en að skilgreina og leggja upp með allt þýðið eins og 

hér var gert (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 
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Fjarvinna og utanaðkomandi vistun og skráning skjala 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir skjalahaldi og skjalastjórn eftirlitsstofnana ríkisins 

m.t.t. fjarvinnu. Annars vegar verður sjónum beint að skjalavinnu starfsfólks 

eftirlitsstofnananna sjálfra sem sinnti hluta af starfi sínu í fjarvinnu utan skrifstofunnar 

og hins vegar fjarvinnu eftirlitsskyldra aðila m.t.t. þess hvort og hvernig vistun skjala 

fer fram í upplýsingakerfi viðkomandi eftirlitsstofnunar. 

Fjarvinna starfsfólks eftirlitsstofnana, vistun og skráning skjala 

Athugað var hvort starfsfólk eftirlitsstofnanna sem tóku þátt í rannsókninni starfaði í 

fjarvinnu. Tafla 1 sýnir að starfsfólk meirihluta stofnananna gátu sinnt vinnu sinni 

utan skrifstofu. 

 

Tafla 1. Eru einhverjir starfsmenn stofnunar sem vinna utan skrifstofunnar, svo sem á 

vettvangi og/eða heima hjá sér? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Starfsmenn eru á vettvangi 

Starfsmenn geta unnið heima hjá sér 

Bæði 

Veit ekki 

3 

5 

14 

1 

13,0% 

21,7% 

60,9% 

4,4% 

Samtals 23 100% 

 

Starfsfólk 14 stofnana hafði þann kost að sinna eftirlitsvinnu sinni bæði á vettvangi 

og heima sér. Hjá þremur stofnunum vann starfsfólk á vettvangi og hjá fimm 

stofnunum gat starfsfólk unnið heima hjá sér. Einn svarandi svaraði því til að hann 

vissi ekki hvernig þessum málum væri háttað hjá stofnuninni. 

Kannað var hvort þeir starfsmenn sem unnu utan skrifstofu eftirlitsstofnunarinnar 

gátu vistað og skráð skjölin sem urðu til við vinnu þeirra úr eigin tölvubúnaði, fartölvu 

eða spjaldtölvu, eða hvort þeir þyrftu að koma inn á skrifstofuna til þess að gera það. 

Tafla 2 sýnir hvernig svörin dreifðust milli svarkosta. 

 

Tafla 2. Geta starfsmenn vistað/skráð skjölin sem þeir vinna með í rafræna 

skjalastjórnarkerfið úr sinni eigin tölvu (far- eða spjaldtölvu) eða þurfa þeir að koma 

inn á skrifstofu til þess? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Úr eigin tölvu 

Þurfa að koma inn á skrifstofu 

Bæði 

Á ekki við 

7 

9 

6 

1 

30,4% 

39,1% 

26,1% 

4,4% 

Samtals 23 100% 

 

Hjá tæplega 40% stofnananna þurfti starfsfólk að mæta til skrifstofunnar til þess að 

vista og skrá skjöl, sem urðu til við vinnu utan skrifstofunnar, í rafræna 

skjalastjórnarkerfið. Hjá sjö stofnunum gat starfsfólk vistað skjölin í eigin tölvum og 

skráð þau í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar. Sex stofnanir gerðu starfsfólki 

kleift að nýta sér hvorn kostinn sem var. 



Vistun skjala og upplýsinga sem verða til við fjarvinnu hjá eftirlitsstofnunum ríkisins 
 

5 
 

Eftirlitsstofnanirnar voru beðnar um að svara til um hvort verklagsreglur hefðu 

verið settar varðandi utanaðkomandi skráningu skjala í rafræna skjalastjórnarkerfið. 

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3. Eru til verklagsreglur um utanaðkomandi vistun/skjalaskráningar? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 

Nei 

6 

17 

26,1% 

73,9% 

Samtals 23 100% 

 

Einungis sex 23 eftirlitsstofnunum höfðu komið sér upp verklagsreglum þar að 

lútandi. Hinar 17 stofnanirnar höfðu ekki slíkum reglum til að dreifa. 

Áhugavert þótt að skoða hvort fylgst væri með því hvort starfsmenn vistuðu og 

skráðu skjöl sem urðu til við fjarvinnu í rafræn skjalastjórnarkerfi eftirlitsstofnananna. 

Tafla 4 sýnir dreifingu svara. 

 

Tafla 4. Er fylgst með því að starfsmenn sem starfa á vettvangi eða heima hjá sér 

visti/skrái skjöl sín í rafræna skjalastjórnarkerfið? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 

Nei 

9 

14 

39,1% 

60,9% 

Samtals 23 100% 

 

Í ljós kom að hjá meirihluta stofnananna, eða 60,9%, var ekki haft eftirlit með því 

hvort starfsmenn vistuðu og skráðu skjöl sem urðu til við vinnu þeirra utan skrifstofu 

í rafræna skjalastjórnarkerfið. Af eftirlitsstofnunum 23 völdu 14 að merkja við 

svarkostinn nei en níu þeirra kváðust fylgjast með því að starfsmennirnir vistuðu og 

skráðu þessi skjöl. 

Þá var spurt um hvort komið hefði fyrir í sambandi við fjarvinnu að skjöl hefðu 

glatast þar sem starfsfólk hafði ekki vistað og skráð skjölin í rafrænt skjalastjórnarkerfi 

eftirlitsstofnunarinnar. Niðurstaðan birtist í töflu 5. 

 

Tafla 5. Hefur komið fyrir að skjöl hafi glatast vegna þess að starfsmaður sem vinnur á 

vettvangi eða heima hjá sér, hefur ekki skráð þau í rafræna skjalastjórnarkerfið? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 

Nei 

2 

21 

8,7% 

91,3% 

Samtals 23 100% 

 

Einungis tvær stofnananna nefndu að skjöl hefðu glatast vegna þess að 

starfsmaður sem vann í fjarvinnu utan skrifstofu hafði ekki skráð skjöl viðvíkjandi 

vinnunni í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar. Fram kom að hjá hinum stofnun-

unum, 21 talsins, höfðu skjöl ekki glatast vegna misbrests á vistun og skráningu skjala 

sem unnin voru í fjarvinnu. Hægt er að túlka það svo að ekki hafi komið fyrir að skjöl 

hafi glatast vegna þess að starfsmaður á vettvangi hafði ekki skráð skjölin sín í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar. 
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Fjarskráning eftirlitsskyldra aðila 

Eins og gefur að skilja eru eftirlitsstofnanir ríkisins í miklum samskiptum við aðila og 

fyrirtæki í samfélaginu sökum eðli starfsemi sinnar. Þessir aðilar þurfa að skila 

upplýsingum til eftirlitsstofnananna svo að þær geti fylgst með að farið sé eftir lögum 

og reglum. 

Skoðað var hvort eftirlitsskyldir aðilar ættu möguleika á því að vista og skrá 

upplýsingar, sem þeim er ætlað að skila til eftirlitsstofnunar, í tiltekin rafræn 

upplýsingakerfi eftirlitsstofnunarinnar, sjá töflu 6. 

 

Tafla 6. Hafa aðilar, sem stofnunin hefur eftirlit með, möguleika á að vista/skrá 

upplýsingar í rafrænt kerfi hjá stofnuninni, annað en rafræna skjalastjórnarkerfið, til 

dæmis ábendingarkerfi? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 

Nei 

Á ekki við 

6 

15 

2 

26,1% 

65,2% 

8,7% 

Samtals 23 100% 

 

Eins og tafla 6 sýnir gáfu velflestar stofnanir eftirlitsskyldum aðilum ekki kost á að 

skrá á eigin spýtur upplýsingar í rafræn upplýsingakerfi eftirlitsstofnunarinnar vegna 

eftirlits með viðkomandi. Flestar eftirlitsstofnanirnar, eða 17 talsins, merktu ýmist við 

svarmöguleikann nei eða að spurningin ætti ekki við. Sex af stofnununum 23 vildu hins 

vegar að eftirlitsskyldir aðilar skráðu sjálfir tilteknar upplýsingar í tiltekin rafræn 

upplýsingakerfi eftirlitsstofnunarinnar. 

Eftirlitsstofnanirnar voru spurðar hvort þær þyrftu að ítreka við eftirlitsskylda aðila 

að skila inn upplýsingum varðandi eftirlitsskilda starfsemi. Niðurstöðurnar má sjá í 

töflu 7. 

 

Tafla 7. Þarf oft að ítreka við eftirlitsskylda aðila/fyrirtæki að skila upplýsingum til 

stofnunar? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Mjög oft 

Oft 

Sjaldan 

Mjög sjaldan  

Á ekki við 

1 

12 

3 

1 

6 

4,4% 

52,1% 

13,0% 

4,4% 

26,1% 

Samtals 23 100% 

 

Liðlega helmingur eftirlitsstofnananna, eða 56.5%, þurfti oft eða mjög oft að ítreka 

við eftirlitsskylda aðila að skila inn upplýsingum. Sex þeirra töldu að spurningin ætti 

ekki við og fjórar stofnananna þurftu sjaldan eða mjög sjaldan að ítreka við 

eftirlitsskylda aðila að skila inn upplýsingum. 

Eftirlitsstofnanirnar voru spurðar hvort upplýsingar hefðu glatast sökum þess að 

upplýsingaskyldir aðilar hefðu ekki skilað upplýsingunum til viðkomandi stofnunar. 

Tafla 8 sýnir svör stofnananna. 
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Tafla 8. Hafa upplýsingar glatast sökum þess að eftirlitsskyldir aðilar hafa ekki staðið í 

skilum á upplýsingum til stofnunar? 

 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 

Nei 

Á ekki við 

2 

10 

11 

8,7% 

43,5% 

47,8% 

Samtals 23 100% 

 

Einungis tvær stofnananna tiltóku að þær hefðu glatað upplýsingum vegna þess að 

eftirlitsskyldir aðilar hefðu ekki skilað upplýsingum til stofnunarinnar. Tíu stofnanir 

nefndu að ekki hefði komið fyrir að upplýsingar hefðu glatast sökum misbrests á 

skilum upplýsinga og 11 þeirra merktu við að spurningin ætti ekki við um stöðu sinna 

mála. Hægt er að túlka á ekki við svörin á tvo vegu, annars vegar að ekki hafi hent að 

upplýsingar hafi glatast og hins vegar að stofnanirnar hafi ekki viljað gefa upp hvort 

stofnunin hafði glatað upplýsingum sökum þess að eftirlitsskyldir aðilar skiluðu ekki 

upplýsingum til stofnunarinnar. 

Umræður og samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir einum þætti könnunar sem framkvæmd var 

á vormisseri 2013 um skjalastjórn hjá eftirlitsstofnunum ríkisins. Sá hluti, sem hér um 

ræðir, snéri að skjalastjórn fjarvinnsluskjala stofnananna. 

Í könnuninni kom fram að meirihluti eftirlitsstofnananna gaf starfsfólki kost á 

fjarvinnu með einum eða öðrum hætti, eða tæp 96%. Þær eru því ekki eftirbátar 

annarra skipulagsheilda hvað þetta varðar (Allen og Shoard, 2005; Mäkinen og 

Henttonen, 2011; Mäkinen, 2013; Lamming o.fl., 2000). Að auki gáfu tæp 57% 

eftirlitsstofnananna starfsfólki kost á því að skrá fjarvinnsluskjöl í rafræn skjala-

stjórnarkerfi stofnunarinnar. 

Mikil áhætta fylgir fjarvinnu hvað upplýsingaöryggi varðar hafi skipulagsheildir ekki 

sett sér skýrar verklagsreglur, sem eftir er farið, um hvernig eigi að vista og skrá skjöl 

og upplýsingar sem verða til við vinnu utan skrifstofunnar (Ernst og Young, 2012). 

Einungis um 26% eftirlitsstofnananna höfðu sett starfsfólki sínu verklagsreglur um 

vistun og skráningu fjarvinnsluskjala. Það er lakari útkoma heldur en fram kom í 

alþjóðlegri könnun PricewatherhouseCoopers (2013), þar sem útkoman er talin afar 

slök, en þar höfðu einungis 44% skipulagsheilda sett sér stefnu og reglur varðandi 

vistun og skráningu upplýsinga og upplýsingaöryggi við fjarvinnu. Rannsóknir 

Mäkinen (2013) sýna að skipulagsheildir setja sér sjaldnast verklagsreglur varðandi 

fjarvinnu. Rúmlega 60% eftirlitsstofnananna svöruðu því neitandi þegar spurt var um 

hvort stofnunin hefði eftirlit með því að starfsfólk vistaði og skráði fjarvinnsluskjöl í 

rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar. Það er léleg útkoma en því miður ekki 

einsdæmi. Rannsóknir annarra sýna að oft er pottur brotinn hvað þetta varðar (Mäkinen, 

2012, 2013; Mäkinen og Hettonen, 2011). Þrátt fyrir skort á verklagsreglum og eftirliti 

viðurkenndu þó ekki fleiri en tvær stofnanir að skjöl hefðu glatast hefði starfsfólk ekki 

vistað og skráð fjarvinnsluskjöl í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar.  

Fram kom að rúmlega 26% eftirlitsstofnananna ætluðu eftirlitsskyldum aðilum að 

vista skjöl sem tengdust eftirliti viðkomandi í rafræn upplýsingakerfi eftirlitsstofnunar-

innar. Þá kom í ljós að rúmlega 56% eftirlitsstofnananna þurftu oft eða mjög oft að 

ítreka við eftirlitsskylda aðila að skila upplýsingum til viðkomandi eftirlitsstofnunar. 

Tvær þeirra staðfestu að upplýsingar hefðu glatast þegar eftirlitsskyldir aðilað stóðu 

ekki í skilum á upplýsingum til stofnunarinnar. 
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Að framangreindu má sjá að mikið skortir er á að eftirlitsstofnanir ríkisins haldi 

utan um skjöl og upplýsingar sem verða til við fjarvinnu með réttum og öruggum hætti 

í samræmi við íslensk lög, reglur og reglugerðir. Þar er ýmsu ábótavant ekki síður en 

viðvíkur skjalahaldi almennt hjá opinberum stofnunum á Íslandi eins og rannsóknir 

sýna (Páll Hreinsson, Sigríður Beneditksdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010; 

Þjóðskjalasafn Íslands, 2005, 2013). Mikilvægt er að kannanir, eins og ný könnun 

Þjóðskjalasafns Íslands (2013) verði kynntar meðal stofnana, fjölmiðla og almennings 

með það fyrir augum að sýna fram á hverju sé ábótavant og hvernig mætti bæta 

núverandi ástand skjalahalds opinberra stofnana. Þá er óskandi er að rannsóknin um 

skjalamál eftirlitsstofnana ríkisins bæði með tilliti til skjalastjórnar eftirlitsstofnananna 

almennt og skjalastjórnar fjarvinnsluskjala geti einnig lagt eitthvað að mörkum til þess 

að bæta megi miður gott ástand. 
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