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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif upplýsingaöryggis á stöðu skjalastjórnar 

hjá sveitarfélögum á Íslandi. Einnig var tækifærið nýtt til þess að afla almennra 

upplýsinga um stöðu skjalavörslu hjá sveitarfélögum. Notast var við megindlega 

aðferðafræði við framkvæmd könnunarinnar. Spurningalistakönnun var send rafrænt til 

allra sveitarfélaga á Íslandi, notast var við allt þýðið (e. general survey).   

Helstu niðurstöður sýndu að flest sveitarfélög voru sæmilega stödd með skjalastjórn 

sína. Það vantaði hins vegar nokkuð uppá að sveitarfélögin fylgdu lögum og þeim reglum 

sem Þjóðskjalasafn Íslands hefur lagt fyrir. Það átti sérstaklega við varðandi samþykkt 

málalykla, skjalavörsluáætlana og skjalakerfa. Stjórnkerfi upplýsingaöryggis var mjög 

vannýtt hjá sveitarfélögum, en flest sveitarfélög voru sammála því að aukin þekking á 

upplýsingaöryggi gæti bætt stöðu skjalastjórnar. 
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Abstract 

The objective of this research was to explore the impact information security had on 

records management status with municipalities in Iceland. The opportunity was also 

used to acquire information about the status of archiving for municipalities. This 

research was a general survey and used quantitative methodology. A questionnaire was 

sent electronically to all municipalities in Iceland, and the entire population was used. 

Findings showed that most municipalities were respectably situated with their 

records management. On the other hand, they fell short when complying with laws and 

regulations as presented by the National Archives of Iceland. Particularly when it came 

to getting classifications, records retention schedules and records management systems 

approved. Information security management systems were not often used but most 

municipalities agreed that increased knowledge of information security could improve 

the state of records management. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem 60 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MA-gráðu í 

upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin snýr að 

skjalastjórn sveitarfélaga og notkun þeirra á stjórnkerfum upplýsingaöryggis. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur. Ég vil þakka henni 

fyrir leiðsögnina, góð ráð og umfram allt, hvatninguna og þolinmæðina við framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

Einnig vil ég þakka svarendum í rannsókninni kærlega fyrir þátttöku þeirra. 

Að lokum við ég þakka unnusta mínum, Bjarka Má Jóhannssyni, og dætrum mínum 

tveimur fyrir stuðninginn og þolinmæðina. Verkefnið dróst á langinn en þolinmæðin 

þraut aldrei. 

 

Kópavogur, 9. maí 2017 

Hulda Bjarnadóttir 
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1 Inngangur  

Umhverfi skjalastjórnar og skjalavörslu sveitarfélaga hefur breyst mjög mikið á síðustu 

árum. Aukin áhersla er lögð á rafræna skjalavörslu, aukið og fljótlegt aðgengi að 

upplýsingum fyrir starfsmenn, hvar sem þeir eru staddir. Fjarvinna hefur í för með sér 

aukið flækjustig varðandi skjalastjórn skipulagsheilda. Svipaða sögu er að segja um 

samfélagsmiðla. Mikilvægt er að stjórnsýslan fylgi þróun varðandi tækni og uppfæri 

stefnur sínar og tól skjalastjórnar í takt við þær. Huga þarf að upplýsingaöryggi, en með 

aukinni tækni eykst þörf þess að fyrirbyggja ógnir við öryggi upplýsinga, þá sérstaklega í 

stjórnsýslu. 

Í kjölfar skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis setti starfshópur forsætisráðuneytisins 

fram skýrslu um viðbrögð stjórnsýslunnar og fram kom að gera þurfi átak í skráningu 

upplýsinga hjá stjórnvöldum (Forsætisráðuneytið, 2010; Þjóðskjalasafn Íslands, 2013). 

Þegar skjalastjórn og skjalavarsla ríkisins var skoðuð kom í ljós að staðan var ekki nógu 

góð (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013). Staða skjalastjórnar og skjalavörslu innan fyrirtækja 

stofnanna og sviða hjá Reykjavíkurborgar var einnig skoðuð og var að mestu hluta til 

svipuð og niðurstöður könnunar Þjóðskjalasafns. Lögum og reglum þarf að fylgja í meira 

mæli (Borgarskjalasafn Reykjavíkur, 2014). Til þess að fá heildarsýn á skjalavörslu 

stjórnsýslu vantaði inn í myndina sveitarfélög landsins.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif upplýsingaöryggis á stöðu 

skjalastjórnar hjá sveitarfélögum. Einnig var tækifærið nýtt og reynt að afla almennra 

upplýsinga um stöðu skjalastjórnar hjá sveitarfélögum.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er inngangur, í öðrum kafla er fjallað um 

fræðilega hluta rannsóknarinnar sem snýr að skjalastjórn, upplýsingaöryggi, stöðlum og 

staðlaígildum auk laga og reglugerða. Í þriðja kaflanum er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar, farið er yfir markmið og rannsóknarspurningar, þátttakendur, 

mælitæki, framkvæmd rannsóknarinnar auk úrvinnslu hennar. Í fjórða kafla er greint frá 

niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar. Í fimmta kafla er fjallað um niðurstöðurnar í 

ljósi fræðilegrar umfjöllunar. Í sjötta kafla eru lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Skjalastjórn og upplýsingaöryggi tengjast sterkum böndum. Upplýsingar eru með 

dýrmætustu eignum skipulagsheildar og tryggja þarf öryggi þeirra. Öryggi upplýsinga á 

við hvort sem um er að ræða skjöl og upplýsingar á pappír eða rafrænu formi (von Solms 

og van Niekerk, 2013). 

Efni þessa kafla er fræðileg umfjöllun um skjalastjórn og upplýsingaöryggi. Þessi 

hugtök eru meginstoðir rannsóknarinnar. Farið verður í skilgreiningar, eiginleika og kerfi 

sem styðja við framkvæmd þeirra auk staðla um skjalastjórn og upplýsingaöryggi. Einnig 

verður komið inn á skjalastjórn með tilliti til fjarvinnu og samfélagsmiðla. 

2.1 Skjalastjórn 

Til eru margar skilgreiningar á skjalastjórn (Lög um opinber skjalasöfn, 2014; Staðlaráð 

Íslands, 2005b). Skjalastjórn er það svið stjórnunar sem ber ábyrgð á skilvirkri og 

kerfisbundinni stjórn á myndun, viðtöku, viðhaldi, notkun og ráðstöfun skjala, þar á 

meðal ferla til móttöku og viðhalds sannana á, og upplýsingum um, starfsemi og 

viðskipta fyrirtækis í formi skjala (Mäkinen og Henttonen, 2011; Staðlaráð Íslands, 

2005b).  

Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, 2. grein, eru skjöl skilgreind sem „[h]vers 

konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, 

borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings“. Einnig er 

skjalavarsla skilgreind í sömu lögum sem „[ö]ll atriði er lúta að myndun, varðveislu og 

aðgengi að skjölum og öðrum upplýsingum tiltekins skjalasafns hvort heldur er hjá 

afhendingarskyldum aðila eða hjá opinberu skjalasafni“.   

Skjalastjórn og skjalavarsla eru tvær hliðar á sama peningi en gegna ekki sama 

hlutverki. Það má segi að skjalastjórn hafi þróast út frá skjalavörslu. Skjalavarsla (e. 

archival science) tekur til varðveislu skjala, þá sérstaklega skjala sem hafa sögulegt og 

lagalegt gildi. Samstarf á milli þeirra sem starfa við skjalastjórn og skjalavörslu er 

nauðsynlegt (Félag um skjalastjórn, e.d.; Kristín H. Pétursdóttir, 1988; Saffady, 2011). Í 

ÍST/ISO 15489:2001 staðlinum er einnig gerður greinarmunur á skjalastjórn og 

skjalavörslu. Í staðlinum kemur skýrt fram að hann veiti leiðsögn um skjalastjórn 

skipulagsheilda þar sem skjöl eru mynduð en að hann taki ekki til skjalavörslu né 

varðveislu skjala í varðveislustofnunum (Staðlaráð Íslands, 2005b).  
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Lífshlaup skjala felur í sér stjórnun skjala og er eitt af undirstöðuatriðum í 

skjalastjórn. Lífshlaup skjals á við ferlið frá því skjal berst eða er myndað þar til því er 

eytt eða komið í varanlega varðveislu. Lífshlaupi skjals er ýmist skipt í þrjá eða fimm 

hluta. Saffady (2011) lýsir fimm skeiðum sem skjöl fara í gegnum. Hér mun hins vegar 

vera fjallað um lífshlaup skjala í þremur stigum, sem skjöl fara í gegnum. Á fyrsta stigi er 

um að ræða myndun eða móttöku skjals innan skipulagsheildar. Annað stigið snýr að 

viðhaldi skjala og notkun, og á þriðja stigi fer fram ráðstöfun skjals. Ráðstöfun skjals 

felur í sér að skjali sé annað hvort eytt eða komið fyrir í varanlegri varðveislu. Skjöl á 

mismunandi stigum lífshlaupsins geta verið talin virk, hálfvirk og óvirk, þar sem 

mælikvarðinn snýst um hve mikil notkun þeirra er, en aldur skiptir þar ekki máli (NARA, 

2000). Skjalavistunaráætlun, einnig kölluð skjalaáætlun eða geymslu- og 

grisjunaráætlun, lýsir ýtarlega skjalaflokkum skipulagsheildarinnar, og segir til hvenær 

skjöl verða óvirk og hvenær eða hvort þau skuli færð í varanlega varðveislu eða eyðingu. 

Ferlið er varðar lífshlaup skjala á við um allar tegundir skjala, óháð sniði þeirra. Lífshlaup 

skjala eru þó mismunandi eftir tilgangi eða eðli skjalanna. Sum skjöl hafa stuttan líftíma 

á meðan önnur hafa langan líftíma eða jafnvel varanlegan (Saffady, 2011). 

Skjalaflokkunarkerfi byggt á starfsemi er einnig eitt af undirstöðum skjalastjórnar. 

Einnig má nefna skjalavistunaráætlun, sem nefnd var hér fyrir ofan. Aðgengis- og 

öryggisstefna tekur til aðgengis starfsmanna að skjölum og undir hvaða aðstæðum og 

öryggisafrita þeirra. Að lokum má nefna rafræn skjalastjórnarkerfi, en umfjöllun um 

skjalastjórnarkerfi fylgir síðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a; Staðlaráð Íslands, 

2005b). 

Í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga (2010), sem Þjóðskjalasafn Íslands gaf út, er 

skýrt tekið fram að framkvæmdastjóri sveitarfélags beri alla ábyrgð á skjalavörslu 

sveitarstjórnarskrifstofunnar. Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélaga og ber 

hann því ábyrgð á því að ákvæði laga og reglugerða séu uppfyllt og að 

sveitarstjórnarskrifstofan lúti kröfum og reglum Þjóðskjalasafns Íslands um skjalavörslu. 

Nú til dags, með aukinni rafrænni skjalavistun og rafrænum viðskiptum, er sífellt 

mikilvægara að tryggja upplýsingar og öryggi þeirra. Tölvutæknin hefur flækt málin 

varðandi varðveislu og miðlun upplýsinga (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 2007). Tækni 

fleytir áfram og erfitt getur reynst skipulagsheildum að halda í við framfarir, en það er 
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forsenda þess að tryggja öryggi rafrænna upplýsinga. Nú til dags er auðvelt að miðla 

röngum upplýsingum. Mikilvægt er að verja upplýsingar fyrir utanaðkomandi aðilum. 

Brot á upplýsingaöryggi geta valdið miklum fjárhagslegum skaða eða öðru tjóni (Ólafur 

Róbert Rafnsson, 2010).  

Ef skipulagsheild ætlar að viðhalda góðri og virkri skjalastjórn er nauðsynlegt að hafa 

gott skjalastjórnarkerfi sem endurspeglar starfsemina. Eiginleikar góðs 

skjalastjórnarkerfis eru að auka upplýsingaöryggi innan skipulagsheildar (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2002, 2005, 2007, 2009). Skjalastjórnarkerfi, þar á meðal rafræn 

skjalastjórnarkerfi (RSSK, e. electronic records management system), nýtast við 

skjalastýringu allan líftíma skjala, tryggja samræmda flokkun og vistun skjala. Slík kerfi 

stuðla því að skilvirkri endurheimt skjala (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008b). 

Skjalastjórnarkerfi þurfa að búa yfir fimm eiginleikum. Þeir eiginleikar eru; áreiðanleiki, 

heilindi, hlýðni, umfang og kerfisbinding (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). 

Fjöldi rafrænna skjalavörslukerfa eykst stöðugt í takt við aukna áherslu á rafræna 

stjórnsýslu (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013). Segja má að nú sé mikilvægara en nokkru sinni 

fyrr að tryggja að skjöl séu upprunaleg, áreiðanleg, heil og nýtanleg (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2002). 

Stjórnsýsla, bæði ríkis og sveitarfélaga, hefur sýnt í auknum mæli frumkvæði um að 

veita rafræna þjónustu og rafrænt aðgengi að upplýsingum. Forsætisráðuneytið gaf út 

skýrslurnar Lög um rafræna stjórnsýslu ásamt greinargerð (Forsætisráðuneytið, 2003) 

og Rafræn stjórnsýsla: Stefnumótunarnefnd um upplýsingasamfélagið 

(Forsætisráðuneytið, e.d.). Samband íslenskra sveitarfélaga segir einnig í stefnumótun 

sinni 2014-2018 að sambandið skuli „vinna að auknu samstarfi sveitarfélaga og 

samstarfi ríkis og sveitarfélaga að framþróun rafrænnar stjórnsýslu og hagnýtingu 

upplýsingatækni í samskiptum þeirra við íbúa“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014, 

bls. 9). Frumkvæði stjórnvalda er í anda stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnar Íslands um 

málefni upplýsingasamfélagsins Íslands (Forsætisráðuneytið, 1996) ásamt 

endurskoðaðri upplýsingastefnu (Forsætisráðuneytið, 2004). Þessi rafræna stjórnsýsla, 

krafa almennings um rafrænan aðgang að opinberum upplýsingum og réttur 

einstaklinga til aðgengis tiltekna upplýsinga hjá opinberum aðilum gerir rafræna 
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skjalastjórn nauðsynlega í nútímasamfélagi. Rafræn skjalastjórnarkerfi hafa því á síðustu 

árum orðið nauðsyn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007).  

Upplýsingakerfi (e. information system) er hægt að nota til þess að auka við 

upplýsingaöryggi og gerir það skipulagsheildum kleift að nota upplýsingar sem auðlindir. 

Upplýsingakerfi eru ekki einungis tölvubúnaður heldur fela þau í sér hugbúnað, 

vélbúnað, gögn, fólk, aðgerðir og netkerfi sem nýtist við notkun upplýsingaauðlinda. Það 

er ekkert til sem heitir fullkomlega öruggt upplýsingakerfi, því kerfi sem væri 

fullkomlega öruggt myndi ekki leyfa neinum aðgang að upplýsingum. Það verður að fara 

milliveginn og finna jafnvægi á milli upplýsingaöryggis og aðgangs að upplýsingum 

(Whitman og Mattord, 2012).  

Ógnir við öryggi koma út margvíslegum áttum, en veikleika upplýsingaöryggis er þó 

oftast að finna í upplýsinga- og samskiptatækni (e. ICT – information and 

communication technology), en notendur geta einnig talist vera veikleikar (von Solms og 

van Niekerk, 2013; Wood, 2004). Mannlegur þáttur getur því talist mikilvægur þegar 

kemur að upplýsingaöryggi (Lomas, 2010). 

Ekki má gleyma öryggi pappírsskjala og upplýsinga en því er víða ábótavant. 

Þjóðskjalasafn Íslands (2013) framkvæmdi könnun árið 2012 en tilgangur hennar var að 

meta hvaða breytingar hefðu átt sér stað á skjalavörslu afhendingarskyldra aðila frá 

árinu 2004 en þá kannaði Þjóðskjalasafn skjalavörslu ríkisstofnana. Markmið 

könnunarinnar voru m.a. að skoða ástand skjalavörslu almennt, að fá yfirlit yfir hvernig 

skjalavörslu viðkomandi stofnana er háttað og að kanna hvernig reglur og leiðbeiningar 

Þjóðskjalasafns séu að skila sér til stofnana. Það kom í ljós að skjalavarsla opinberra 

aðila, bæði rafræn og á pappír, er ekki nægilega góð. Með aukinni áherslu á rafræna 

stjórnsýslu hjá ríkisstjórn og sveitarfélögum eykst mikilvægi þess að skjalavarsla 

viðkomandi opinberra aðila sé miðuð út frá langtímavarðveislu gagna, þar á meðal 

rafrænna gagna. Samkvæmt könnuninni voru sumar stofnanir hvorki með 

skjalageymslur, málalykla, gagnagrunna og kerfi né skjalavistunaráætlanir samþykktar af 

Þjóðskjalasafni og grisjanir hafa farið ólöglega fram. Skilningur og þekking á hugtökum 

sem liggja til grundvallar skjalavörslu og skjalastjórn skortir víða. Það vekur upp 

spurningar um stöðu upplýsingaöryggis hjá opinberum aðilum varðandi skjalastjórn og 
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skjalavörslu. Niðurstöður könnunarinnar sýna fram á veruleg þörf á því að taka til 

hendinni í skjalavörslu ríkisins. 

Einnig kemur fram í könnun Þjóðskjalasafns (2013) að skjalavarsla sé í betra horfi á 

þeim stofnunum sem fela tilteknum starfsmanni ábyrgð á skjalavörslu. Þeir taka fram að 

það sé lykilatriði að ákveðinn starfsmaður eða starfsmenn innan stofnana hafi umsjón 

með skjalasafni þess og sé tryggður tími til að sinna því starfi. Starfsmönnum við 

skjalastjórn þarf einnig að vera kleift að afla sér þekkingar á hugtökum, reglum og lögum 

sem gilda um skjalavörslu og skjalastjórn. 

Könnun Borgarskjalasafns Reykjavíkur (2014) Skjalavarsla sviða, stofnana og 

fyrirtækja Reykjavíkurborgar 2013 leiddi í ljós að ástand skjalavörslu afhendingarskyldra 

aðila hjá Reykjavíkurborg var að mestu leyti svipuð og hjá afhendingarskyldum aðilum 

hjá Þjóðskjalasafni Íslands. Skjalavarsla afhendingarskyldra aðila hjá Reykjavíkurborg var 

verulega ábótavant. Meginstoðir skjalastjórnar voru ekki nýttar. Minna en helmingur 

afhendingarskyldra aðila raðaði málum eftir málalykli eða störfuðu undir 

skjalavistunaráætlun. Handbækur eða leiðbeiningar um meðferð skjala og skjalavörslu 

vantaði hjá flestum afhendingarskyldum aðilum. Afhendingarskyldir aðilar störfuðu ekki 

í samræmi við lög og reglur. 

Mikið hefur verið rætt um staðsetningu skjalastjórnar í skipuriti skipulagsheilda. 

Staðsetning skjalastjórnar í skipuriti getur haft mikil áhrif á gildi þess innan 

skipulagsheildarinnar og árangur. Það er þó engin ein staðsetning sem telst fullkomin 

fyrir skjalastjórn. Altepeter (2017) benti á hagkvæmni þess að skjalastjórn sé staðsett 

hjá annarri virkni sem er mjög mikilvæg innan skipulagsheilda, það er upplýsingaöryggi. 

Þar sem skjalastjórn og upplýsingaöryggi skarast gæti það aukið vægi hvoru tveggja. 
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2.2 Umhverfi skjalastjóra 

Umhverfi skjalastjóra er ört að breytast. Frá því að vera innan skipulagsheildar yfir í 

umhverfi þar sem upplýsingar og skjöl eru mynduð utan skipulagsheildar, með vef 2,0, 

þar á meðal innan samskiptamiðla og forrita sem haldið er úti í skýi hjá þriðja aðila 

(Lomas, 2010). Þessi breyting er í takt við þá breytingu sem hefur átt sér stað á 

upplýsingaöryggi.  

Skipulagsheildir nota í sífellt meiri mæli vistun skjala í skýi. Sumir telja að ský sé 

hægt að nota við fjarvinnu en ætti ekki að nota til að móttaka og vista upplýsingar hjá 

skipulagsheildum vegna öryggismála. Skipulagsheildir ættu í það minnsta að gera sér 

grein fyrir áhættum varðandi skjalastjórn sem fylgja notkun skýja (Mäkinen, 2012; Stuart 

og Bromage, 2010). Askhoj, Sugimoto og Nagamori (2011) settu fram aðferð varðandi 

varðveislu skjala í skýi, en meira hefur þó verið einblínt á tæknilega þátt geymslu gagna í 

skýi.  

Huga þarf að því að uppfæra verklags- og öryggisreglur þegar nýjungar verða til 

innan skipulagsheilda og í skjalastjórn þeirra. Stefna gagnvart notkun samfélagsmiðla 

myndi draga úr margs konar áhættu, meðal annars með tilliti til upplýsinga- og 

skjalastjórnar. Farið verður nánar yfir fjarvinnu og samfélagsmiðla hér fyrir neðan. 

2.2.1 Fjarvinna 

Fjarvinna (e. mobile office) kallast það þegar starfsmenn geta unnið vinnu sína utan 

skrifstofu. Fjarvinna getur skapað hættur varðandi öryggi skjala og upplýsinga, þá 

sérstaklega ef skipulagsheildin hefur ekki lagt fram verklagsreglur og eftirlit með 

skjalaskráningu og skjalavistun starfsmanna (Árni Jóhannsson og Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2013). ARMA International (2012a) hefur gefið út tæknilega skýrslu 

varðandi samskipti í fjarvinnu og upplýsinga- og skjalastjórn. Samkvæmt skýrslunni er 

utanumhald skjala og skjalastjórn mikilvæg. Þörf er á því að samræma þarfir, skyldur og 

stefnumörkun vinnustaðarins í samræmi við þau lög og reglugerðir sem vinnustaðnum 

ber að fylgja. Skýrslan leiðbeinir um fjarvinnu meðal annars með tilliti til 

upplýsingaöryggis. 

Fjallað hefur verið um uppgang fjarvinnu og hvernig skjöl séu mynduð í fjarvinnu, 

ásamt því hvernig líftími skjala sé í því samhengi. Skjalastjórn skipulagsheilda styður oft 

ekki fjarvinnu. Það þyrfti að gera sveigjanlegri verklagsreglur varðandi skjalaskráningu og 



17 

skjalavistun starfsmanna (Mäkinen, 2012, 2013) ásamt öryggisreglum. Stærsta 

áskorunin sem blasir við skjalastjórum skipulagsheilda á þessu sviði er að tryggja 

færanleika skjala og öryggi þeirra (Silic og Back, 2013). 

Mäkinen og Henttonen (2011) rannsökuðu hvaða hvatning er til staðar fyrir því að 

fjárfest sé í skjalastjórn innan skipulagsheilda, sérstaklega með tilliti til starfsumhverfis 

fjarvinnu. Skipulagsheildir þurfa mismunandi hvatningu til þess að halda úti skjalastjórn, 

en það fer eftir gerð skjala ásamt hlutverki skipulagsheildarinnar. Fyrir starfsmenn sem 

nýta sér fjarvinnu er skjalastjórn tól til þess að stjórna upplýsingum til að styðja við sína 

eigin vinnu ásamt vinnu samstarfsmanna. Meginhvatning þess að vista og stjórna 

skjölum fyrir starfsmenn er að halda utan um aðgerðir og vinnu sína. Starfsmenn í 

fjarvinnu leggja mikla áherslu á aðgang og notagildi skjala.  

2.2.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar hafa þróast mjög hratt á undanförnum árum. Skjöl sem verða til á 

samfélagsmiðlum teljast hluti af skjalasafni skipulagsheildar. Vegna hraðrar þróunar 

verða þessi skjöl oft út undan og telja margir að skjöl á samfélagsmiðlum falli ekki undir 

skjalastjórn skipulagsheildar (Morrice, 2013). Í könnun á Skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum opinberra stofnana á Íslandi (Már Einarsson og Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2014) töldu einungis 5,9% upplýsingar og efni á samfélagsmiðlum falla 

undir skjalastjórn, en 94,1% töldu svo ekki vera. Hægt er að nota rafræn 

skjalastjórnunarkerfi til þess að varðveita slík skjöl. Í fyrrnefndri könnun höfðu 14,3% 

stofnana gert ráðstafanir til þess að upplýsingar og efni á samfélagsmiðlum sem varða 

starfsemi stofnunarinnar og meðferð mála væru skráð og vistuð jafnóðum í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi skipulagsheildarinnar (Már Einarsson, 2014) 

ARMA (2012b) hefur gefið út tæknilega skýrslu varðandi notkun samfélagsmiðla í 

skipulagsheildum. Þar kemur að fram að mikilvægt er fyrir stofnanir að vanda valið á 

samfélagsmiðlum og meta samfélagsmiðilinn meðal annars með tilliti til öryggis- og 

aðgangsmála. Einnig þar að meta áhrif á netkerfi skipulagsheilda, þjónustustig og 

þjónustuskilmála, svo eitthvað sé nefnt. Þegar samfélagsmiðillinn hefur verið metinn og 

samþykktur fyrir notkun innan skipulagsheildarinnar, þarf að skoða hann með tilliti til 

skjalastjórnar skipulagsheildarinnar. Í því tilliti er hægt að nefna nokkur atriði. Skoða 

þarf hvort að skjöl eru mynduð og stjórnað almennilega í gegnum allan líftíma skjalanna, 
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það þarf að vera hægt að flokka og samþætta efni af samfélagsmiðlum við almenna 

skjalaleit skipulagsheildar og efni á samfélagsmiðlum gæti haft lagalegt gildi og því þarf 

að gæta þess ekki sé hægt að breyta eða eyða því. Einnig er mjög mikilvægt að móta 

stefnu um notkun samfélagsmiðla (ARMA International, 2012b). 

Notkun og hlutverk samfélagsmiðla hjá ríkisstofnunum hefur verið rannsökuð hér á 

landi. Már Einarsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2014) sögðu frá því að meirihluti 

stofnana á Íslandi noti ekki samfélagsmiðla í starfsemi sinni. Þær stofnanir sem nota 

samfélagsmiðla hafa flestar hvorki sett sér stefnu né reglur varðandi samfélagsmiðla og 

upplýsingar sem þar er að finna. Margir hafa fjallað um vönduð vinnubrögð á 

samfélagsmiðlum fyrir skipulagsheildir og meðal annars mælt með afmörkun stefnu 

varðandi notkun samfélagsmiðla (ARMA International, 2012b; NARA, 2013). 

Samfélagsmiðlar hjá íslenskum ríkisstofnunum virðast fyrst og fremst vera í 

aukahlutverki og vefsíður ennþá í aðalhlutverki varðandi upplýsingagjöf til almennings 

og samskipti. Ef að þróun hér á landi verður svipuð og í öðrum löndum mun notkun 

opinberra stofnana á samfélagsmiðlum aukast, þá sérstaklega í ljósi þeirra markmiða 

sem sett eru fram í upplýsingalögum nr. 140/2012 um gegnsæi í stjórnsýslu. 

Samfélagsmiðlar eru einnig nýttir til að afla upplýsinga hjá eftirlitsstofnunum á Íslandi. 

Sigurður G. Hafstað og Jóhanna Gunnlaugsdóttir (2016) framkvæmdu rannsókn til að 

kanna hvernig upplýsingar á samfélagsmiðlinum Facebook, væru nýttar hjá 

eftirlitsstofnunum varðandi eftirlit á einstaklingum. Niðurstöður sýndu að allir 

viðmælendur rannsóknarinnar hefðu nýtt upplýsingar af samfélagsmiðlinum Facebook í 

tengslum við störf sín. Facebook er einmitt sá samfélagsmiðill sem er útbreiddastur  

hérlendis (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2014; Már Einarsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2014) 

Ernst og Young (2012, 2014) og PricewaterhouseCoopers (2013) hafa gert kannanir 

sem sýna fram á að upplýsingaöryggi er mjög ábótavant varðandi efni á 

samfélagsmiðlum. Einnig er notkun samfélagsmiðla ekki alltaf í samræmi við starfsreglur 

og lagaumhverfi (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013).  
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2.3 Upplýsingaöryggi 

Til eru margar skilgreiningar á upplýsingaöryggi (Anderson, 2003; Pipkin, 2000; 

Staðlaráð Íslands, 2006a, 2006b; von Solms og van Niekerk, 2013; Whitman og Mattord, 

2012). Sú skilgreining á upplýsingaöryggi sem notast er við hér var sett fram í ÍST ISO/IEC 

27002:2005 staðlinum, upplýsingaöryggi er „varðveisla leyndar, réttleika og tiltækileika 

upplýsinga; það getur auk þess falið í sér aðra eiginleika, svo sem ósvikni, ábyrgni, 

óhrekjanleika og áreiðanleika“ (Staðlaráð Íslands, 2006a, bls. 13; 2006b, bls. 18). 

Samkvæmt staðlinum geta upplýsingar verið á margvíslegu formi, prentaðar eða 

skrifaðar á pappír, rafrænar og svo framvegis (Staðlaráð Íslands, 2006b). 

Hér fyrir neðan verður farið yfir eiginleika sem upplýsingaöryggi felur í sér, ásamt 

stjórnkerfi upplýsingaöryggis. 

2.3.1 Eiginleikar upplýsingaöryggis 

Upplýsingaöryggi er ferli sem nýtir oft á tíðum aðföng en er þó ekki eitthvað sem hægt 

er að kaupa sér beint (von Solms og van Niekerk, 2013). Á undanförnum áratugum hefur 

upplýsingaöryggi breyst mikið en fyrst varðaði það eingöngu tækni. Þegar upplýsingar 

færðust af miðlægum gagnagrunnum í dreifða gagnagrunna þróaðist upplýsingaöryggi 

og breyttist með (Whitman og Mattord, 2012; Wood, 2004).  

Barber (2002) segir, um rafrænt upplýsingaöryggi, að markmið upplýsingaöryggis sé 

að auka kostnað, tíma eða peninga, utanaðkomandi aðila sem vilja misnota, spilla 

og/eða öðlast aðgang að upplýsingum. Upplýsingaöryggi er þó aðallega skilgreint með 

tilliti til eiginleika eða einkenna sem öruggar upplýsingar eiga að hafa. Skilgreiningar 

hafa flestar þrjá eiginleika sameiginlega; varðveislu leyndar (e. confidentiality), réttleika 

(e. integrity) og tiltækileika upplýsinga (e. availability), líkt og kom fram í skilgreiningu 

Staðlaráðs Íslands hérna á undan (Staðlaráð Íslands, 2006a). Þessir þrír eiginleikar kallast 

einnig CIA-þríhyrningurinn (Whitman og Mattord, 2012). Skilgreiningar geta falið í sér 

fleiri eiginleika og í því felst munur þeirra (von Solms og van Niekerk, 2013; Whitman og 

Mattord, 2012). Hliðstæða eiginleika má einnig finna í GAR-reglum ARMA (e. Generally 

Accepted Recordkeeping Principles, The principles)(ARMA International, 2014). GAR-

reglurnar eru almennar en yfirgripsmiklar og eiga að lýsa eiginleikum ferlis 

upplýsingastjórnar. ARMA þróaði reglurnar og gaf út til að auka vitund um staðla og 
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reglur varðandi upplýsingastjórn. Einnig til að styðja skipulagsheildir í því að þróa 

upplýsingakerfi sem eiga að hlýta þeim (ARMA International, e.d.) 

Margir telja að upprunalegi CIA – þríhyrningurinn eigi ekki lengur við varðandi 

eiginleika upplýsinga og hefur því verið aukið við hann. Nýi CIA – þríhyrningurinn felur í 

sér eftirfarandi eiginleika: Tiltækileika upplýsinga, varðveislu leyndar, réttleika, 

nákvæmni (e. accuracy), áreiðanleika (e. authenticity), gagnsemi (e. utility) og vörslu (e. 

possession) upplýsinga (Whitman og Mattord, 2012). Hér fyrir neðan verður farið 

stuttlega yfir hvern eiginleika fyrir sig. 

1. Tiltækileiki upplýsinga gerir notendum sem hafa heimild kleift að nálgast 

upplýsingar án truflunar og fyrirstöðu og að fá upplýsingarnar í því formi sem 

óskað er eftir. 

2. Varðveisla leyndarupplýsinga tryggir að einungis þeir sem hafa heimild til, og 

rétt, geti nálgast upplýsingar. Upplýsingar falla undir varðveislu leyndar þegar 

þær eru verndaðar gagnvart afhjúpun og/eða þess gætt að þær séu ekki 

berskjaldaðar gagnvart óheimiluðum einstaklingum og kerfum. 

3. Réttleiki upplýsinga: Upplýsingar þurfa að vera heillegar. Þá er átt við að þær 

séu heilar og óbjagaðar. Heilleika upplýsinga er ógnað þegar upplýsingar eru 

berskjaldaðar gagnvart bjögun (e. corruption), skemmdum, eyðileggingu eða 

öðru sem breytir þeim frá upprunalegu ástandi.  

4. Nákvæmni upplýsinga: Þegar upplýsingar eru lausar við mistök eða villur 

teljast þær nákvæmar, ásamt því þegar þær hafa það gildi sem notandinn (e. 

end user) býst við að þær hafi. 

5. Áreiðanleiki upplýsinga: Upplýsingar sem eru upprunalegar, en ekki afrit eða 

óekta, teljast vera áreiðanlegar. Upplýsingar eru ekta þegar þær eru í sama 

ástandi og þær voru búnar til, staðsettar, varðveittar eða fluttar í. 

6. Gagnsemi upplýsinga á við þegar upplýsingar hafa gildi og þjóna einhverjum 

tilgangi. Aðgengilegar upplýsingar eru gagnslausar ef þær eru ekki á formi sem 

nýtist notanda. 
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7. Varsla upplýsinga telst það vera þegar upplýsinga hefur verið aflað, óháð því á 

hvaða formi þær eru eða annarra eiginleika þeirra. Varsla upplýsinga er staða 

eignar þeirra eða stjórnar (e. control). 

(Whitman og Mattord, 2012) 

Ernst og Young (2012, 2014, 2016) og PricewaterhouseCoopers (2013, 2016) 

framkvæma árlega könnun á net- og upplýsingaöryggi skipulagsheilda víðs vegar um 

heiminn. Fyrir rétt tæplega áratug var lítill munur á því hvernig upplýsingaöryggi 

skipulagsheilda var háttað og hvernig því átti að vera háttað. Nú til dags er viðamikill 

munur á ástandi upplýsingaöryggis innan skipulagsheilda og æskilegri stöðu þess og 

standa þær illa að vígi. Hröð þróun tækni er talin vera ein aðalorsök þess hve bilið 

breikkar með hverju ári sem líður. Eftir síðustu aldamót hefur verið mikill uppgangur 

varðandi net- og upplýsingaöryggi. Skýjalausnir eru notaðar í meira mæli og snjalltæki 

bera með sér veikleika er varða net- og upplýsingaöryggi. Skipulagsheildir huga í sífellt 

auknum mæli að forvörnum varðandi net- og upplýsingaöryggi, en fyrir nokkrum árum 

var aðaláherslan á að bregðast við öryggisógnum (Ernst & Young, 2016; 

PricewaterhouseCoopers, 2016). 

Upplýsingaöryggi og netöryggi eru sífellt oftar notað jöfnum höndum. Von Solms og 

van Niekerk (2013) halda því fram að þó veruleg skörun sé á milli netöryggis og 

upplýsingaöryggis þá séu þessi tvö hugtök ekki fyllilega hliðstæð. Ekki eigi því að rugla 

þessum hugtökum saman. Evrópusambandið samþykkti í júlí 2016 tilskipun um net- og 

upplýsingaöryggi, svokallaða NIS tilskipun (e. Directive on security of network and 

information / Network and information systems directive), sem tekin var í gagnið í ágúst 

sama ár. Markmið tilskipuninnar er að bæta netöryggi og öryggi upplýsingakerfa. 

Tilskipunin mun leiða til aukins upplýsingaöryggis og netöryggis, þá einnig á Íslandi. 

Tilskipunin setur fram nýja staðla um öryggi sem hannaðir eru til að tryggja öryggi 

nauðsynlegra net- og upplýsingakerfa í grunnstoðum efnahagslífs, er varða fjármál, 

orkugeirann, heilbrigðisgeirann og samgöngur. Aðildarríki hafa svigrúm þar til í maí 2018 

til þess að setja tilskipunina í lög (European Commission, 2017; Holzleitner og Reichl, 

2017). Undirbúningur er nú þegar hafin að því að fá tilskipunina samþykkta í EES-

samninginn (Forsætisráðuneytið, 2016).  
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2.3.2 Stjórnkerfi upplýsingaöryggis 

„[O]ft er besta vörnin vel upplýstur starfsmaður og góðir ferlar.“ 

(Ólafur Róbert Rafnsson, 2010, bls. 32) 

Stjórnkerfi upplýsingaöryggis (e. information security management systems) snúast um 

að skipulagsheildir komi sér upp skipulögðum vinnubrögðum við umgengni mikilvægra 

upplýsinga. Stjórnkerfi fyrir upplýsingaöryggi hafa víða verið innleidd hjá íslenskum 

skipulagsheildum. Markmiðið með innleiðingu stjórnkerfanna er að skerpa verklag við 

rekstur. Því fylgir betri skjölun, bætt öryggi almennt og áhætta lágmörkuð. Stjórnkerfi 

upplýsingaöryggis geta orðið til þess að rekstrarkostnaður hækkar töluvert auk þess að 

hægst getur á ferlum skipulagsheildarinnar (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010). Stjórnkerfi 

upplýsingaöryggis, ef vel skipulagt, getur: 

1. Auðveldað skipulagsheildinni að koma auga á veikleika í kerfum og ferlum. 

2. Gert stjórnendum kleift að hafa betri yfirsýn yfir rekstur upplýsingakerfa og 

öryggismála. 

3. Aukið öryggismeðvitund. 

4. Eflt skilvirkni á skjölun á helstu kerfum og verklagi og þar með aukið 

rekstraröryggi. 

(Ólafur Róbert Rafnsson, 2010, bls. 31) 

Stjórnkerfin byggjast á nokkrum grunnkröfum sem eru alltaf þær sömu. Þær 

grunnkröfur eru „að skipulagi sé komið á kerfið, haldið sé utan um skjöl og skrár, að 

rekjanleiki sé til staðar, kerfið sé reglulega tekið út, ábyrgðir og hlutverk séu skýr og 

unnið sé að stöðugum umbótum á kerfinu“ (Ólafur Róbert Rafnsson, 2010, bls. 31). Í 

grunninn byggist stjórnkerfi upplýsingaöryggis á CIA – þríhyrningnum (Ólafur Róbert 

Rafnsson, 2010). 

Mismunandi leiðir eru til þess að innleiða upplýsingaöryggi innan skipulagsheilda 

(Whitman og Mattord, 2012). Hægt er að notast við staðla og þær kröfur sem þar koma 

fram, en oftast er notast við stjórnkerfi upplýsingaöryggis. Innleiðing á stjórnkerfi 

upplýsingaröryggis hefst oftast á því að útbúin er öryggisstefna þar sem einstök verkefni 

eru skilgreind. Miklu máli skiptir að velja leið sem hentar skipulagsheildinni, og sú leið 
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þarf einnig að taka til helstu reglna og krafa sem þarf að uppfylla. Mikið er notast við 

PDCA þegar stjórnkerfi upplýsingaöryggis eru innleidd. PDCA stendur fyrir skipuleggja (e. 

Plan), framkvæma (e. Do)- gáta (e. Check) og aðhafast (e. Act) (Ólafur Róbert Rafnsson, 

2010). 

Með aukinni áherslu á upplýsingaöryggi eykst notkun áhættustjórnunar. Skjalastjórn 

hefur verið lýst sem viðfangsefni áhættustjórnunar (e. risk management) í fræðilegri 

umfjöllun. Að bæta skjalastjórn er réttlætanlegt þegar áhætta telst meiri heldur en sá 

kostnaður sem hlýst af lélegri skjalastjórn (Mäkinen og Henttonen, 2011).  

Áhættustjórnun er ferli sem notað er við að bera kennsl á áhættu, í formi veikleika, 

og gera ráðstafanir til að minnka áhættu þannig að hún sé viðunnandi. Áhættustjórnun 

felur í sér þrjú viðfangsefni; að bera kennsl á áhættu (e. risk identification), áhættumat 

(e. risk assessment) og stjórnun áhættu (e. risk control). Lykilatriði í stefnu 

áhættustjórnunar er að bera kennsl á, flokka og forgangsraða upplýsingaauðlindum 

skipulagsheilda (Whitman og Mattord, 2012). Einnig er notast við neyðaráætlanir til 

þess að stjórna áhættu, en upplýsingaöryggi og neyðaráætlanir eru mikilvægur hluti 

skjalastjórnar sem ekki má vanmeta (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 2008a).  

Áhættumat er hornsteinn árangursríks upplýsingaöryggis og er notað til þess að 

stjórna áhættu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a). Áhættumat er notað til þess að áætla 

að hve miklu leyti upplýsingaauðlindir eru óvarðar eða í hættu innan skipulagsheildar 

(Whitman og Mattord, 2012). Úr niðurstöðum áhættumats er hægt að sjá hvar 

skipulagsheildin ætti að einbeita sér varðandi öryggiskröfur og hve miklu ætti að eyða í 

þær (Barber, 2002). Ekki mun vera farið frekar í hin viðfangsefni áhættustjórnunar hér. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar um upplýsingaöryggi á Íslandi, flestar 

sem lokaverkefni við háskóla landsins. Til dæmis má nefna Staða og viðhorf til 

öryggisstefnu og upplýsingaöryggis: könnun á meðal íslenskra fyrirtækja á Íslandi 

(Maríanna Magnúsdóttir, 2011) og einnig „Að komast í fyrsta sætið.“ Rannsókn á 

ástæðum innleiðingar öryggisstjórnunarstaðalsins ISO 27001 í íslenskum fyrirtækjum 

(Sigríður Andrea Ásgeirsdóttir, 2011). Nokkrar tímaritsgreinar hafa komið út sem fjalla 

um upplýsingaöryggi, oftast í samhengi við ISO 27001 staðalinn. 
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2.4 Staðlar og staðlaígildi 

Staðlar eru hjálpartæki sem skipulagsheildir geta nýtt sér til þess að koma á formlegu 

verklagi innan skipulagsheildarinnar. Þeir leiðbeina skipulagsheildum um verklag og 

verkferla og setja fram reglur. Tilgangur staðlanna er að tryggja samræmingu, t.d. með 

skýrum skilgreiningum, en í byrjun hvers staðals er ávallt farið yfir hugtök og 

skilgreiningar. Samkvæmt lögum um staðla og Staðlaráð Íslands nr. 36/2003 þurfa 

íslenskir staðlar að vera staðfestir af Staðlaráði Íslands. Staðlarnir eru til frjálsra afnota 

en stjórnvöld geta gert notkun staðalsins skyldubundinn með reglugerð. 

Hér fyrir neðan verður farið yfir íslenska staðla sem koma að upplýsingaöryggi,  

íslenskan skjalastjórnarstaðal auk staðla ígildisins Moreq2010 um rafræna skjalavörslu. 

Umfjöllunin hér fyrir neðan er langt í frá tæmandi en fjölmargir staðlar sem varða 

aðgengi og öryggismál skjala og upplýsinga hafa verið gefnir út, landsstaðlar, 

landssvæðastaðlar og alþjóðlegir staðlar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). 

2.4.1 ISO 27001 og ISO 27002 

Staðallinn ÍST ISO/IEC 27001:2005 fjallar um kröfur og stjórnkerfi fyrir öryggi 

upplýsingakerfa og tekur ítarlega á upplýsingaöryggi. ÍST ISO/IEC 27002:2005 staðallinn 

setur fram leiðbeiningar og starfsvenjur fyrir upplýsingaöryggi. Staðlarnir voru gefnir út 

af Alþjóðlegu staðlasamtökunum (ISO - International Organization for Standardization) í 

samstarfi við Alþjóðaraftækniráðið (IEC – International Electrotechnical Commission) 

(Staðlaráð Íslands, 2006a, 2006b).  

Staðlarnir voru byggðir á breska staðlinum BS 7799. Síðar var alþjóðlegur staðall 

gefinn út af ISO og byggðist hann á breska staðlinum. Alþjóðlegi staðallinn var þýddur og 

lagður fram sem frumvarp að íslenskum staðli (Hannes Sigurðsson, 2001; Magnús 

Einarsson, 2003; Saint-Germain, 2005). Íslenski staðallinn var í tveimur hlutum, líkt og 

breski staðallinn. Ný útgáfa af alþjóðlegu stöðlunum kom út árið 2013 og íslensk þýðing 

var staðfest á sumardaginn fyrsta 2017. Nýju staðlarnir skiptast í þrennt. Í fyrsta hluta 

ÍST EN ISO/IEC 27000:2017 er að finna yfirlit og orðaforða, í öðrum hluta staðalsins ÍST 

EN ISO/IEC 27001 eru kröfur og í þriðja hluta staðalsins ÍST EN ISO/IEC er fjallað um 

starfsvenjur fyrir upplýsingaöryggisstýringar (Staðlaráð Íslands, 2017). Hér eftir verða 

staðlarnir aðeins nefndir ISO 27001 og ISO 27002 og byggt verður á útgáfu staðlanna frá 

árinu 2005.  
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Staðlarnir gera skipulagsheildum kleift að stjórna upplýsingaöryggi með samheldnu 

og samræmdu ferli sem nær út fyrir það sem sumir telja hefðbundna sýn öryggis. 

Staðlarnir eru taldir henta mjög vel innan skipulagsheilda sem vinna með mikilvægar og 

viðkvæmar upplýsingar (Saint-Germain, 2005; Staðlaráð Íslands, 2006a, 2006b). ISO 

27001 veitir jafnvægi á milli aðgangs að upplýsingum og upplýsingaöryggis og er ekki 

ætlaður til þess að hindra aðgang að upplýsingum, heldur tryggja stjórn upplýsinga og 

að upplýsingarnar séu aðgengilegar þegar þörf er á (Lomas, 2010). Í ISO 27002 er farið 

yfir hvernig ná má upplýsingaöryggi og þær stýringar sem þarf að innleiða.  

Skipulagsheildir sem hafa innleitt staðla geta leitað til viðurkenndra vottunaraðila og 

fengið vottun fyrir skipulagsheildina. Ef skipulagsheildir stefna á að fá vottun þarf að 

uppfylla allar þær kröfur sem koma fram í staðlinum. 

2.4.2 ISO 15489 

Alþjóðlegi skjalastjórnarstaðallinn ISO 15489 kom út árið 2001 og urðu þá kaflaskipti í 

skjalastjórn á alþjóðavettvangi. Staðallinn var þýddur yfir á íslensku og gefinn út sem 

fullgildur íslenskur staðall árið 2005. Staðallinn skiptist í tvo hluta, almenn atriði og 

leiðbeiningar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006; Staðlaráð Íslands, 2005a, 2005b). Ný 

útgáfa staðalsins kom út á ensku árið 2016 hjá ISO. Staðlaráð Íslands, Félag um 

skjalastjórn og Háskóli Íslands vinna nú í því að láta þýða staðalinn yfir á íslensku. 

Staðallinn fjallar, og leiðbeinir, um hönnun og innleiðingu skjalastjórnarkerfis og 

leiðbeinir um ábyrgð skipulagsheilda á skjalastjórn sinni. Staðallinn nær yfir skjalastjórn 

allra skipulagsheilda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). Lomas (2010) telur að ISO 27001 

bjóði upp á kerfislausnir sem upp á vantar í ISO 15489 staðlinum og að samræmd 

notkun þeirra muni styrkja þau skjalastjórnarkerfi sem fyrir eru. 

2.4.3 MoReq 2010 

MoReq er ekki staðall heldur innheldur kröfur varðandi rafræn skjöl. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins hefur hvatt til betri stjórnar á upplýsingum. Meðal annars með því 

að setja fram reglugerðir. MoReq (e. Model requirements for electronic records) er 

verkefni framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og voru kröfurnar upprunalega 

gefnar út árið 2001. MoReq hafði þá sérstöðu að þær voru fyrsta nákvæma útlistunin á 

rafrænni skjalastjórn sem sett var fram með það að leiðarljósi að geta nýst öllum 
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skipulagsheildum, hvort sem þær væru hluti af opinberri stjórnsýslu eða ekki. Í 

upprunalegri útgáfu voru hagnýtar kröfur og atriði sem þurfi að skoða varðandi rekstur 

og kerfi sem nauðsynlegar voru varðandi virkni rafrænna skjalavörslukerfa (MoReq 2010 

- a new world standard for compliance & best practice information management for all 

sectors, 2010).  

Árið 2008 voru gerðar yfirgripsmiklar breytingar á kröfunum og fengu þær heitið 

MoReq2. Breytingarnar voru að hagnýtar verklýsingar voru uppfærðar og nýjum bætt 

við, en einnig var XML skipulagi bætt við. Einnig var þeirri nýjung bætt við að hægt var 

að prófa og fá vottun á rafræn skjalastjórnarkerfi (MoReq 2010 - a new world standard 

for compliance & best practice information management for all sectors, 2010). 

Kröfurnar eru í stöðugri þróun og árið 2011 voru aftur gerðar yfirgripsmiklar 

breytingar á þeim. Kröfurnar hlutu þá heitið MoReq2010. Kröfurnar setja ekki fram 

neina eina lausn, heldur yfirlit þeirra undirstöðuatriða sem rafræn skjalastjórnarkerfi 

þurfa að hafa til að tryggja varðveislu skjala. MoReq hefur náð miklum árangri og hefur 

markað spor sín á sviði skjalastjórnar í Evrópu og víðar. Vegna þess að MoReq býður upp 

á prófun og vottun geta þær skipulagsheildir sem nota rafræn skjalastjórnarkerfi sem 

byggjast á MoReq2010 verið þess fullviss að skjölum sé rétt stjórnað (MoReq 2010 - a 

new world standard for compliance & best practice information management for all 

sectors, 2010; MoReq, 2017) 

2.5 Lög og reglugerðir 

Lagalegar kröfur og reglugerðir eru mikilvægar fyrir skipulagsheildir og nauðsynlegt er 

að fylgja þeim. Gerðar eru lagalegar kröfur um upplýsinga- og skjalastjórn á Íslandi, t.d. 

varðandi verndun trúnaðar- og persónuupplýsinga ásamt aðgangi almennings að 

upplýsingum. Mismunandi kröfur eru gerðar til opinberra aðila og einkaaðila (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2006, 2007). 

Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 skulu öll stjórnvöld landsins 

varðveita skjöl sem verða til eða berast til þeirra. Öllum afhendingarskyldum aðilum, 

sem teljast til stjórnsýslu ríkisins eða sveitarfélaga ber að afhenda skjöl sín til 

Þjóðskjalasafns Íslands, nema viðkomandi sveitarfélag sé aðili að héraðsskjalasafni. 

Afhenda skal skjölin eigi síðar en 30 árum eftir dagsetningu þeirra til opinbers 

skjalasafns til varanlegrar varðveislu. Rafræn gögn og skjöl skal að jafnaði afhenda eigi 
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síðar en þau verða fimm ára. Opinber skjalasöfn teljast vera, samkvæmt 1. tölul. 2. gr. 

laga nr. 77/2014, Þjóðskjalasafn Íslands og héraðsskjalasöfn. Lög um opinber skjalasöfn 

leystu af hólmi fyrri lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 ásamt síðari breytingum. 

Lög um opinber skjalasöfn geyma meðal annars ákvæði sem kveður á um rétt til 

aðgangs að upplýsingum sem eru varðveitt í opinberum skjalasöfnum. Kristín 

Benediktsdóttir og Trausti Fannar Valsson (2016) gerðu fræðilega greiningu á ákvæðum 

laga um opinber skjalasöfn, en greiningin afmarkast við stjórnsýslu. Sú greining er mjög 

ítarleg og skýrir mjög hvaða réttarreglur gilda um meðferð og varðveislu skjala í 

stjórnsýslunni. 

Upplýsingalög nr. 140/2012 fjalla um aðgang almennings að upplýsingum og 

gögnum í stjórnsýslu. Markmið upplýsingalaganna samkvæmt 1. gr. er „að tryggja 

gegnsæi í stjórnsýslu og við meðferð opinberra hagsmuna“. Í 3. kafla laganna er fjallað 

um aðgang einstaklinga að upplýsingum sem varða þá sjálfa. Einnig er fjallað um 

skráningu mála í 6. kafla laganna. 

Svo eru lög sem ná einungis til opinberra stofnana, m.a. Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

og síðari breytingar, fjölmörg lög varðandi meðhöndlun og geymslu bókhaldsgagna, 

ásamt mörgum lögum sem fjalla um upplýsingar, skjöl, gögn og gagnaleynd þeirra 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006).  

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 ná til opinberra 

aðila jafnt sem einkaaðila. Í maí 2018 mun taka í gildi hér á landi Evrópureglugerð um 

persónuvernd. 

Þjóðskjalasafn Íslands hefur gefið út reglur varðandi skjalahald afhendingarskyldra 

aðila. Sem dæmi má nefna reglur um málalykla afhendingarskyldra aðila nr. 572/2015, 

reglur um skjalavistunaráætlanir afhendingarskylda aðila nr. 571/2015, reglur um grisjun 

í skjalasöfnum sveitarfélaga og stofnana þeirra nr. 627/2010, reglur um frágang, 

skráningu og afhendingu pappírsskjalasafna afhendingarskyldra aðila nr. 573/2015 og 

fleiri. Þjóðskjalasafn Íslands hefur gefið út Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga (2010) 

og leiðbeiningar varðandi skjalahald opinberra aðila sem finna má á vefsíðu þeirra1. 

  

                                                      
1 Vefsíða Þjóðskjalasafns Íslands er http://www.skjalasafn.is. 
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3 Aðferðafræði 

Til þess að kanna stöðu skjalastjórnar og upplýsingaöryggi hjá sveitarfélögum var 

megindleg aðferðafræði (e. quantitative methodology) notuð og spurningalistakönnun 

gerð. Spurningalistakönnunin náði til skjalastjóra eða starfsmanna sem sjá um, eða bera 

ábyrgð á, skjalavörslu hjá sveitarfélögum landsins. Sveitarfélög landsins eru 74 talsins 

samkvæmt Sambandi íslenskra sveitarfélaga (e.d.). Í þessum kafla verður farið yfir 

markmið og rannsóknarspurningar, þátttakendur í könnuninni, mælitæki og framkvæmd 

hennar. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið könnunarinnar var að komast að stöðu skjalastjórnar hjá sveitarfélögum, auk 

stöðu upplýsingaöryggis. Í spurningalistakönnuninni var leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum. Rannsóknarspurningarnar snérust um:  

 Hver væri raunveruleg staða skjalastjórnar hjá sveitarfélögum  

 Hvort gæði skjalastjórnar ykjust með aukinni vitund um upplýsingaöryggi 

 Hvort stjórnkerfi upplýsingaöryggis væri nýtt 

 Hvort sveitarfélög næðu að fylgja breytingum í umhverfi skjalastjórnar  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2013 en þá vaknaði áhugi 

rannsakanda á upplýsingaöryggi. Áhugi á skjalastjórn hafði vaknað töluvert fyrr. Vinna 

hófst við að skoða heimildir varðandi upplýsingaöryggi, þá sérstaklega í tengslum við 

skjalastjórn. Töf varð á rannsóknarvinnunni en spurningalistinn varð tilbúinn í janúar 

2017. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru starfsmenn sveitarfélaga sem sjá um skjalastjórn á einn eða annan 

hátt eða bera ábyrgð á henni. Þýðið samanstóð af öllum sveitarfélögum landsins, en þau 

eru 74 talsins (e. general survey). Þar sem þýðið var lítið var ákveðið að nota allt þýðið 

sem úrtak. Tilviljunarkennd úrtaksvilla, eða nákvæmi úrtaka, eykst almennt því stærra 

sem úrtakið er, en undantekning verður þegar allt þýðið er úrtakið. Tvö atriði, auk 

stærðar úrtaka og úrtaksaðferð, skipta miklu máli varðandi gæði úrtaka. Þau atriði eru 
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dreifing í þýði og hve nákvæmur listi er yfir alla í þýði. Stærð úrtaksins og úrtaksaðferð 

áttu þó ekki við í þessu tilviki (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Notast 

var við upptalningu sveitarfélaga á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga þegar 

listi var útbúinn. Þýðislistinn getur því talist mjög nákvæmur og var kerfisbundin 

úrtaksskekkja vegna hans því mjög lítil, ef nokkur. Listi yfir sveitarfélög er að finna í 

viðauka A. 

3.3 Mælitæki 

Eins og áður kom fram var notast við megindlega aðferðafræði við gerð 

rannsóknarinnar. Sú aðferðafræði var valin til þess að geta náð niðurstöðum frá sem 

flestum sveitarfélögum á sem skemmstum tíma. Ekki var talið hentugt að taka viðtöl, 

samkvæmt eigindlegri aðferðafræði vegna fjölda þátttakenda auk fjarlægðar. 

Spurningalisti var talinn besta mælitækið til þess að afla þeirra gagna sem nauðsynleg 

voru fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013). Notkun spurningalista getur veitt góða innsýn í viðhorf og skilning einstaklinga, 

einnig stefnur og starfshætti skipulagsheilda (Baruch og Holtom, 2008). Með 

spurningalista má safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Spurningalistar eru það tól sem oftast er notað í megindlegri 

aðferðafræði til að safna gögnum (Baruch og Holtom, 2008). 

Spurningalistinn var hannaður af höfundi ritgerðarinnar og samanstóð af 43 

spurningum, sem skipt var upp í sex flokka. Hluti spurningalistans byggir á könnun 

Þjóðskjalasafns Íslands (2013) og Borgarskjalasafns Reykjavíkur (2014), en það er gert til 

að geta borið saman skjalavörslu ríkisins og opinberra stofnana, og sveitarfélaga. Flokkar 

spurningalistans eru eftirfarandi: Bakgrunnur, skjalastjórn, upplýsingaöryggi, fjarvinna, 

samfélagsmiðlar og heimasíða. Mismargar spurningar eru í hverjum flokki. Sex 

spurningar eru skilyrtar (með undanfara). 

Spurningalistann, eins og hann kom fram í spurningalistakönnuninni, er hægt að 

skoða í viðauka C. 
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3.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var sendur rafrænt til sveitarfélaganna ásamt kynningarbréfi þann 21. 

mars 2017. Notast var við kannanir.is til að senda könnunina út. Eftir skoðun á 

sambærilegum kerfum var kannanir.is talið henta best. Kannanir.is notast við 

kannanakerfið LimeSurvey2. Þrír sérfræðingar fóru yfir spurningalistann áður en hann 

var sendur út til þátttakenda. Þeir komu með ábendingar um það sem betur mátti fara 

og var spurningalistinn endurskoðaður með tilliti til ábendinganna. Könnunin var send á 

skrifstofu hvers sveitarfélags fyrir sig með ósk um að hún yrði áframsend til viðeigandi 

aðila, sem teknir voru fram í bréfinu.  

Svör úr könnuninni voru órekjanleg. Þátttakendur fengu kost á því að vista ókláraða 

spurningakönnun og ljúka við hana síðar. Hver þátttakandi gat einungis svarað einu 

sinni, en notast var við kökur (e. cookies) til þess að ganga í skugga um það. Könnunin 

var virk frá 21. mars  til 11. apríl 2017. Upprunalega átti könnuninni að ljúka 4. apríl, en 

ákveðið var að framlengja hana um viku til þess að freista þess að fá betri svörun. 

Þátttakendur voru minntir á könnunina tvisvar á meðan hún var í gangi, en síðari 

áminningunni fylgdi einnig tilkynning um framlengingu skilafrests. Kynningabréfið sem 

fylgdi könnuninni má sjá í viðauka B. 

3.5 Úrvinnsla 

Niðurstöðurnar voru yfirfærðar í SPSS til tölfræðilegrar úrvinnslu. Undirbúa þurfti gögnin 

fyrir tölfræðilega úrvinnslu. Skilgreina þurfti óþekkt/týnd gildi (e. missing) og setja 

merkimiða á breytur. Notast var við öfgagildi við skilgreiningu á óþekktum/týndum 

gildum. Nokkrar breytur voru endurflokkaðar (e. recoded) til hagræðingar fyrir svör 

(Field, 2013). 

Könnunin var send til 74 sveitarfélaga og barst 51 svar. Gild svör voru í heildina 41 

svar. Svarhlutfall var 55%. Samkvæmt Baruch og Holtom (2008) er svarhlutfall mjög 

mikilvægur hluti þess að meta gildi niðurstaðna, en þeir setja fram viðmið um 

svarhlutföll í rannsóknum. Viðmiðið er 35-40%, en viðmiðið ætti að vera innan eins 

staðalfráviks (e. standard deviation) frá meðaltali. Svarhlutfall í þessi könnun getur talist 

gott, ekki síst þar sem hér er ekki um að ræða úrtakskönnun heldur var unnið með allt 

þýðið eins og fyrr segir. 

                                                      
2 Vefslóð: Http://www.kannanir.is/. 

http://www/
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Gildi rannsóknarinnar er töluvert. Upplýsingar um stöðu skjalastjórnar og 

skjalavörslu sveitarfélaga vantaði inn í heildarmynd af stjórnsýslu landsins. Skjalastjórn 

og skjalavarsla ríkisins og Reykjavíkurborgar hefur áður verið könnuð. Takmarkanir 

rannsóknarinnar voru að ekki öll sveitarfélög svöruðu spurningalistakönnuninni. Ekki er 

fullvíst að könnunin hafi borist til allra sveitarfélaga, þar sem könnunin var send rafrænt 

og ekki hægt að sjá hvort könnunin hafi í raun borist viðtakanda.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir tölfræði spurninga innan hvers hluta spurningalistans 

fyrir sig. Þá verður farið yfir útreikninga svara. 

4.1 Bakgrunnur 

Í fyrsta hluta spurningalistans voru sex spurningar sem fjölluðu um bakgrunn svarenda.  

Fyrst var spurt um kyn svarenda. Sjá niðurstöður í töflu 1. 

Tafla . Kyn. 

Kyn Fjöldi Hlutfall í % 

Kona 26 63,4 

Karl 15 36,6 

Alls 41 100 

 

Alls barst 41 svar varðandi kyn svarenda. Svarendur voru að meirihluta konur. Alls 

voru konur 26 eða 63,4% svarenda. Karlar voru 15 talsins eða 36,6% svarenda.  

Næst var spurt um aldur svarenda. Niðurstöður voru endurflokkaðar í aldursbil til 

þess að gera niðurstöður skýrari. Sjá niðurstöður í töflu 2. 

Tafla . Aldur. 

Aldur í aldursbilum Fjöldi Hlutfall í % 

30-39 8 20 

40-49 11 27,5 

50-59 14 35 

60-69 7 17,5 

Alls 40 100 

 

Flestir svarenda voru á bilinu 50-59 ára, 14 talsins eða 35%. Átta svarendur voru á 

bilinu 30-39 ára eða 20%. Svarendur á aldursbilinu 40-49 ára voru 11 talsins eða 27,5%. 

Að lokum voru sjö þátttakendur á bilinu 60-69 ára eða 17,5%. Meðalaldur svarenda var 
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50 ár og var það einnig tíðasta svarið, þar sem fjórir þátttakendur voru á þeim aldri. 

Upprunaleg svör má finna í viðauka D. 

Þátttakendur voru næst beðnir um að velja hæsta menntunarstig sem þeir höfðu 

lokið. Niðurstöður má sjá í töflu 3. 

Tafla . Menntun. Veldu hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið. 

Menntun Fjöldi Hlutfall í % 

Grunnskólapróf, framhaldsskólapróf 7 17,1 

Grunnnám í háskóla (BA, BS, BEd o.s.frv.) 14 34,1 

Frekara háskólanám (MA, MS, MLIS o.s.frv.) 14 34,1 

Annað nám 6 14,6 

Alls 41 100 

 

Svör sem bárust voru 41 talsins. Svarendur sem lokið höfðu grunnskóla- eða 

framhaldsskólaprófi voru sjö talsins eða 17,1% svarenda. Þau svör sem eftir stóðu, alls 

28, skiptust í tvennt, 14 þátttakendur höfðu lokið grunnnámi í háskóla og einnig hafði 

sami fjöldi lokið frekara háskólanámi eða 34,1% í báðum tilvikum. Ef nám þeirra féll ekki 

undir upptalda flokka var möguleiki á því að taka annað nám fram í athugasemd. Alls sex 

þátttakendur völdu þann möguleika. Svör þessara þátttakenda voru meðal annars, 

búfræðingur, meistari í hágreiðslu, tækniteiknari og fleiri. Sjá má heildarniðurstöður í 

viðauka E. 

Næst var spurt um sérmenntun á sviði skjalamála. Sjá má niðurstöður í töflu 4.  

Tafla . Hefur þú sérmenntun á sviði skjalamála. 

Sérmenntun á sviði skjalamála Fjöldi Hlutfall í % 

Já 5 12,2 

Nei 36 87,8 

Alls 41 100 
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Alls 41 þátttakandi svaraði þessari spurningu. Minnihluti svarenda hafði sérmenntun 

á sviði skjalamála, alls fimm talsins eða 12,2%. Þátttakendur sem höfðu ekki sérmenntun 

á því sviði voru 36 talsins eða 36%. 

Þátttakendur voru beðnir að skrifa starfstitil sinn í textareit. Til þess að geta betur 

nýtt niðurstöðurnar voru svörin flokkuð saman í hópa, þar sem starfstitlar með 

svipuðum verkum voru settir saman (sjá lista yfir öll svör í viðauka F). Einn svaraði að 

starfstitill sinn væri enginn og því var það svar sett með týndum gildum ásamt þeim sem 

svöruðu ekki. Sjá niðurstöður endurflokkunar í töflu 5.  

Tafla . Starfstitill (endurflokkað). 

Starfstitlar Fjöldi Hlutfall í % 

Skjalastjórar 12 30,8 

Sveitarstjórar 10 25,6 

Ritarar 3 7,7 

Deildarstjórar 10 25,6 

Skjalaverðir 2 5,1 

Aðilar í hreppsnefnd 2 5,1 

Alls 39 100 

 

Eftir endurflokkun var starfstitillinn skjalastjóri algengasti starfstitillinn, 12 

þátttakendur féllu undir þann hóp eða 30,8%. Sveitarstjórar voru 10 talsins eða 25,6%. 

Ritarar voru þrír eða 7,7% svarenda. Deildarstjórar voru 10 talsins eða 25,6%. 

Skjalavarsla var hópur sem tveir tilheyrðu eða 5.1% og að lokum var einn hópur fyrir 

aðila í hreppsnefnd, sem innihélt tvo aðila eða 5,1% svarenda. 

Spurt var um starfshlutfall skjalavarðar, skjalastjóra eða umsjónarmanns skjalamála, 

eftir því hvað átti best við. Niðurstöður má sjá í töflu 6.  
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Tafla . Hvert er starfshlutfall skjalavarðar/ skjalastjóra / umsjónarmanns skjalamála? 

Starfshlutfall í % Fjöldi Hlutfall í % 

0 10 25,6 

10 5 12,8 

20 1 2,6 

25 1 2,6 

30 1 2,6 

40 1 2,6 

50 5 10,3 

60 1 2,6 

70 1 2,6 

81 1 2,6 

100 13 33,3 

Alls 39 100 

 

Meirihluti svarenda voru í 100% starfi, alls 13 svarendur eða 33,3%. Það voru 10 

þátttakendur sem svöruðu því að skjalavörður, skjalastjóri eða umsjónarmaður 

skjalamála væri í engu starfshlutfalli eða alls 25,6% svarenda. Þar á eftir voru fimm 

svarendur í 10% starfshlutfalli eða 12,8% svarenda. Alls fjórir voru í 50% starfshlutfalli 

eða 10,3% svarenda. Aðrir svarendur skiptust jafnt niður eða eitt svar fyrir eftirfarandi 

starfshlutföll, 20%, 25%, 30%, 40%, 60%, 70% og 81% eða 2,6% svarenda fyrir hvert svar. 

4.2 Skjalastjórn 

Annar hluti spurningalistans fjallaði um skjalastjórn. Komið var inn á meðferð skjala og 

mála innan sveitarfélaga, skjalavörslukerfi sem voru í notkun, auk upplifunar á 

samskiptum við eftirlitsaðila. 

Í upphafi var spurt hvort sveitarfélagið hefði tiltekinn starfsmann sem sæi um 

skjalastjórn sveitarfélagsins. Sjá niðurstöður í töflu 7. 
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Tafla . Er tiltekinn starfsmaður sem sér um skjalastjórn sveitarfélagsins? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 28 80 

Nei 7 20 

Alls 35 100 

 

Alls höfðu 28 sveitarfélög tiltekinn starfsmann sem sá um skjalastjórn 

sveitarfélagsins eða 80% svarenda. Sjö sveitarfélög sögðust ekki nota tiltekinn 

starfsmann sem sæi um skjalastjórn sveitarfélagsins eða 20% svarenda. 

Spurt var hvort sveitarfélögin skráðu upplýsingar um skjöl og mál sem komu til 

meðferðar hjá sveitarfélaginu. Niðurstöður má sjá í töflu 8.  

Tafla . Skráir sveitarfélagið upplýsingar um skjöl og mál sem koma til meðferðar? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 33 94,3 

Nei 2 5,7 

Alls 35 100 

 

Það voru 94,3% sveitarfélaga eða 33 talsins sem skrá upplýsingar um skjöl og mál 

sem koma til meðferðar hjá sveitarfélaginu, en tvö sveitarfélög svöruðu neitandi eða 

5,7% sveitarfélaga. 

Þá voru þau sveitarfélög sem svöruðu já við spurningu um skráningu upplýsinga um 

skjöl og mál, beðin að svara því hvort tölvupóstur væri einnig skráður í málasafn. 

Niðurstöður má sjá í töflu 9. 

Tafla . Ef já, skráir sveitarfélagið einnig tölvupóst í málasafn? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 28 54,9 

Nei 5 9,8 

Alls 33 100 
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Af þeim 33 sveitarfélögum sem svöruðu fyrri spurningu svöruðu 28 játandi. Alls 

84,8% sveitarfélaga sem skrá upplýsingar um skjöl og mál sem koma til meðferðar skrá 

einnig tölvupóst. Hins vegar sögðust fimm sveitarfélög ekki skrá einnig tölvupóst eða 

15,2% talsins. 

Næst var spurt um málalykla og hvort sveitarfélögin notuðu málalykil við flokkun 

málasafns. Sjá má niðurstöður í töflu 10. 

Tafla . Notar sveitarfélagið málalykil við flokkun málasafns? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Aldrei 3 8,6 

Stundum 1 2,9 

Oft 5 9,8 

Alltaf 26 74,3 

Alls 35 100 

 

Alls svöruðu 35. Svör voru á mælikvarðanum aldrei til alltaf. Flest sveitarfélög 

notuðu alltaf málalykil við flokkun málasafns, 26 talsins eða 74,3%. Fimm sveitarfélög 

notuðu málalykil oft eða 14,3% svarenda. Eitt sveitarfélag notaði málalykil stundum eða 

2,9%. Sveitafélög sem notuðu aldrei málalykil við flokkun málasafns voru þrjú eða 8,6%. 

Svo var spurt hvort sveitarfélögin notist við málalykla sem hefðu verið samþykktir af 

eftirlitsaðila. Eftirlitsaðilar geta verið Þjóðskjalasafn Íslands eða héraðsskjalasöfn. 

Niðurstöður má sjá í töflu 11.  

Tafla . Notast sveitarfélagið við málalykil sem samþykktur hefur verið af eftirlitsaðila? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 25 71,4 

Nei 10 28,6 

Alls 35 100 

 

Þau sveitarfélög sem notuðust við samþykkta málalykla voru 25 talsins eða 71,4% 

svarenda. Þau sveitarfélög sem svöruðu neitandi voru 10 talsins eða 28,6%. 
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Spurt var hvort sveitarfélögin ynnu eftir skjalavistunaráætlun. Niðurstöður má sjá í 

töflu 12.  

Tafla . Vinnur sveitarfélagið eftir skjalavistunaráætlun? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 20 58,8 

Nei 14 41,2 

Alls 34 100 

 

Alls bárust 34 svör. Sveitarfélög sem unnu eftir skjalavistunaráætlun voru 20 talsins 

eða 58,8%. Hins vegar unnu 14 sveitarfélög ekki eftir skjalavistunaráætlun eða 41,2% 

svarenda. 

Næst var spurt hvort skjalavistunaráætlunin hafi verið samþykkt hjá eftirlitsaðila. Sjá 

niðurstöður í töflu 13.  

Tafla . Hefur skjalavistunaráætlunin verið samþykkt hjá eftirlitsaðila? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 11 31,4 

Nei 24 68,6 

Alls 34 100 

 

Alls bárust 35 svör. Meirihluti sveitarfélaganna svaraði neitandi, að 

skjalavistunaráætlunin hafi ekki verið samþykkt af eftirlitsaðila. Alls voru þetta 24 

sveitarfélög eða 68,6% svarenda. Sveitarfélög sem höfðu fengið skjalavistunaráætlun 

samþykkta voru 11 talsins, samtals 31,5%. 

Spurt var um skjalfesta stefnu um skjalastjórn hjá sveitarfélögum. Niðurstöður má 

sjá í töflu 14. 
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Tafla . Er til skjalfest stefna um skjalastjórn? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 12 34,3 

Nei 23 65,7 

Alls 34 100 

 

Heildarsvör voru 35 talsins. Flest sveitarfélögin svöruðu neitandi, 23 talsins eða 

65,7%. Þau sveitarfélög sem höfðu skjalfesta stefnu um skjalastjórn voru 12 talsins eða 

34,3% svarenda. 

Næst var spurt um hvernig upplýsingar um mál og skjöl væru skráð hjá 

sveitarfélögunum. Niðurstöður má sjá í töflu 15.  

Tafla . Hvernig eru upplýsingar um mál og skjöl skráð?  

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Í bréfadagbók 6 17,1 

Í rafrænt dagbókarkerfi (kerfi með rafræna 

skráningu á málum og skjölum, og með varðveislu 

alla skjala á pappír) 

5 14,3 

Rafrænt mála- og skjalavörslukerfi 24 68,6 

Alls 35 100 

 

Flest sveitarfélög sögðust vera með rafrænt mála- og skjalavörslukerfi, 24 talsins 

eða 68,6%. Sveitarfélög sem notuðu bréfadagbók voru sex talsins eða 17,1%. Hins vegar 

notuðu fimm sveitarfélög rafrænt dagbókarkerfi, kerfi með rafræna skráningu á málum 

og skjölum og með varðveislu allra skjala á pappír. Samtals 14,3%. 

Sveitarfélög sem svöruðu já við fyrri spurningu og sögðust nota rafrænt mála- og 

skjalavörslukerfi voru spurð hvernig varðveislu skjala væri háttað. Niðurstöður má sjá í 

töflu 16.  

Tafla . Ef sveitarfélagið notast við rafrænt mála- og skjalavörslukerfi, er varðveisla allra skjala: 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 
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Bæði á pappír og rafræn 24 100 

Rafræn einungis 0 0 

Alls 24 100 

 

Öll sveitarfélögin 24 sem áttu kost á því að svara sögðust varðveita skjöl bæði á 

pappír og rafrænt. Alls 100% svörun. Ekkert þeirra sveitarfélaga sem svöruðu voru 

einungis með rafræna varðveislu skjala. 

Næst var spurt hvort skjalavörslukerfi sveitarfélaganna hafi verið tilkynnt til 

eftirlitsaðila. Sjá niðurstöður í töflu 17. 

Tafla . Hafa núverandi skjalavörslukerfi verið tilkynnt til eftirlitsaðila? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 15 42,9 

Nei 20 57,1 

Alls 35 100 

 

Meirihluti sveitarfélaga hafði ekki tilkynnt skjalavörslukerfi sitt, alls 20 sveitarfélög 

eða 57,1%. Þau sveitarfélög sem höfðu tilkynnt skjalavörslukerfið sitt voru 15 talsins eða 

29,4%. Alls svöruðu 36 sveitarfélög. 

Í beinu framhaldi af síðustu spurningu voru sveitarfélög sem svöruðu játandi spurð 

hvort skjalavörslukerfið hafi verið samþykkt af eftirlitsaðila. Niðurstöður má sjá í töflu 

18.  

Tafla . Hefur skjalavörslukerfið verið samþykkt? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 13 86,7 

Nei 2 13,3 

Alls 15 100 
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Alls 15 sveitarfélög svöruðu fyrri spurningu játandi, líkt og sjá má á töflu 17. Af þeim 

sögðu 13 sveitarfélög að skjalavörslukerfi þeirra hafi verið samþykkt, alls 86,7%. Tvö 

sveitarfélög sögðust ekki hafa fengið samþykkt eftirlitsaðila, alls 13,3%. 

Spurt var hvort sveitarfélög ættu til notkunarreglur, verklagsreglur eða handbækur 

um notkun skjalavörslukerfisins. Sjá niðurstöður í töflu 19.  

Tafla . Eru til notkunarreglur, verklagsreglur eða handbækur um notkun skjalavörslukerfisins? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 26 74,3 

Nei 9 25,7 

Alls 35 100 

 

Heildarsvör voru 35 talsins. Flest sveitarfélög höfðu notkunarreglur, verklagsreglur 

eða handbækur um notkun skjalavörslukerfa sinna, alls 26 svarenda eða 73,4%. Níu 

sveitarfélög svöruðu neitandi, alls 25,7%. 

Því næst var spurt hvort afhendingarskyldir aðilar væri hvattir nægilega af 

eftirlitsstofnun þeirra til þess að tilkynna kerfi sem notuð væri að mati svarenda. 

Niðurstöður má sjá í töflu 20.  

Tafla . Eru afhendingarskyldir aðilar hvattir nægilega af eftirlitsstofnun til þess að tilkynna 
kerfi sem notuð eru, að þínu mati? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 6 17,6 

Nei 28 82,4 

Alls 34 100 

 

Alls svöruðu 34. Meirihluti sveitarfélaga taldi að afhendingarskyldir aðilar væru ekki 

hvattir nægilega til að tilkynna kerfi í notkun, svör voru 28 talsins, alls 82,4%. Sex 

sveitarfélög töldu afhendingarskylda aðila vera hvatta nægilega, alls 17,6%. 

Einnig var spurt hvort afhendingarskyldir aðilar væru hvattir nægilega til þess að 

skila gögnum rafrænna kerfa að mati svarenda. Niðurstöður má sjá í töflu 21.  
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Tafla . Eru afhendingarskyldir aðilar hvattir nægilega til þess að skila gögnum rafrænna kerfa 
að þínu mati? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 3 8,8 

Nei 31 91,2 

Alls 34 100 

 

Svör voru 34 talsins. Þrjú sveitarfélög töldu sig hvött nægilega til að skila gögnum 

rafrænna kerfa eða 8,8%. Hins vegar taldi 31 sveitarfélag svo ekki vera eða 91,2%. 

Spurt var hvort að sveitarfélögin hafi til staðar neyðar- og öryggisáætlun sem tæki til 

skjalamála. Niðurstöður má sjá í töflu 22.  

Tafla . Er til staðar neyðar- og öryggisáætlun sem tekur til skjalamála? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 6 17,6 

Nei 28 82,4 

Alls 34 100 

 

Svör sem bárust voru 34 talsins. Sveitarfélög sem höfðu til staðar neyðar- og 

öryggisáætlun sem tók til skjalamála voru sex talsins eða 17,6%. Þau sveitarfélög sem 

höfðu hana ekki voru 28 talsins eða 82,4%.  

Skjalageymslur voru umfjöllunarefni næstu tveggja spurninga. Spurt var hvort 

sveitarfélagið hefði skjalageymslur til umráða. Sjá niðurstöður í töflu 23.  

Tafla . Hefur sveitarfélagið skjalageymslur til umráða? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 34 97,1 

Nei 1 2,9 

Alls 35 100 

Af þeim 35 svörum sem bárust höfðu 34 sveitarfélög skjalageymslu til umráða, alls, 

97,1% svarenda. Eitt sveitarfélag hafði ekki skjalageymslu til umráða, alls 2,9%. 
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Í framhaldi voru sveitarfélög sem svöruðu síðustu spurningu játandi spurð hvort 

skjalageymslan hafi verið samþykkt af eftirlitsaðila. Niðurstöður má sjá í töflu 24.  

Tafla . Hefur skjalageymslan verið samþykkt af eftirlitsaðila? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 8 23,5 

Nei 26 76,5 

Alls 34 100 

 

Alls 34 sveitarfélög svöruðu síðustu spurningu jákvætt og áttu þess kost að svara 

núverandi spurningu. Átta sveitarfélög sögðust hafa til umráða skjalageymslu sem 

samþykkt hafi verið af eftirlitsaðila, alls 23,5%. Meirihluti sveitarfélaga svaraði neitandi, 

að þau hafi ekki fengið samþykki eftirlitsaðila fyrir skjalageymslum sínum. Þau voru 26 

talsins eða 76,5%. 

Sveitarfélög voru næst spurð hvort þau hafi aðgangsstýringar varðandi aðgang að 

pappírsskjölum. Sjá niðurstöður í töflu 25.  

Tafla . Eru aðgangsstýringar varðandi aðgang að pappírsskjölum? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 21 60 

Nei 14 40 

Alls 35 100 

 

Svör voru 35 talsins. Sveitarfélög sem höfðu aðgangsstýringar varðandi aðgang að 

pappírsskjölum voru 21 talsins eða 60%. Alls 14 sveitarfélög eða 40% höfðu ekki 

aðgangsstýringar varðandi aðgang að pappírsskjölum. 

Að lokum var spurt um öryggi skjala. Þátttakendur voru beðnir að meta hve oft 

eftirfarandi fullyrðing átti við: Skjöl sveitarfélagsins eru örugg. Svör voru á kvarðanum 

aldrei til alltaf. Niðurstöður má sjá í töflu 26.  

Tafla . Hversu oft telur þú eftirfarandi fullyrðingu eiga við: Skjöl sveitarfélagsins eru örugg. 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 
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Aldrei 1 2,9 

Stundum 3 8,6 

Oft 23 65,7 

Alltaf 8 22,9 

Alls 35 100 

 

Eitt sveitarfélag svaraði því að fullyrðingin um að skjöl sveitarfélagsins væru örugg 

ætti aldrei við eða 2,9%. Þrjú sveitarfélög svöruðu því að fullyrðingin ætti stundum við, 

alls 8,6%. Meirihluti sveitarfélaganna taldi fullyrðinguna um að skjöl sveitarfélagsins 

væru örugg ætti oft við, alls 23 sveitarfélög og 65,7%. Sveitarfélög sem töldu skjöl 

sveitarfélagsins alltaf vera örugg voru átta talsins  eða 22,9%. 

4.3 Upplýsingaöryggi 

Þriðji hluti spurningalistakönnunarinnar fjallaði um upplýsingaöryggi. Spurningar 

fjölluðu um öryggisstefnur, neyðar- og öryggisáætlun, áhættugreiningar, áhættumat og 

aðgangsstýringar. 

Fyrst var spurt hvort öryggisstefna hafi verið til staðar í sveitarfélaginu. Niðurstöður 

má sjá í töflu 27.  

Tafla . Er öryggisstefna til staðar hjá sveitarfélaginu? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 8 24,2 

Nei 25 75,8 

Alls 33 100 

 

Svör voru alls 33 talsins. Sveitarfélög sem höfðu öryggisstefnu til staðar voru átta 

talsins eða 24,2%. Hins vegar voru 25 sveitarfélög þar sem öryggisstefna var ekki til 

staðar, alls 75,8% svarenda. 

Í framhaldi af síðustu spurningu voru sveitarfélögin sem höfðu öryggisstefnu beðin 

um að svara framhaldsspurningu. Svarendur áttu að leggja mat á hve oft starfsmenn 
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sveitarfélaganna færu eftir öryggisstefnunni. Sveitarfélög sem áttu kost á að svara voru 

átta talsins. Svarmöguleikarnir voru á bilinu aldrei til alltaf. Sjá niðurstöður í töflu 28.  

Tafla . Hversu oft telur þú að starfsmenn sveitarfélagsins fari eftir öryggisstefnunni? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Aldrei 2 25 

Stundum 2 25 

Oft 2 25 

Alltaf 2 25 

Alls 8 100 

 

Svör dreifðust jafnt á bilinu sjaldan til aldrei. Tvö sveitarfélög svöruðu að starfsmenn 

sveitarfélagsins færu alltaf eftir öryggisstefnunni eða 25% svarenda. Sömu svör voru að 

finna fyrir svarmöguleikana sjaldan, stundum og oft eða tvö svör og 25% fyrir hvern 

möguleika. Þegar tekið var tillit til allra svarenda fyrri spurningar um öryggisstefnu þá 

taldist hvert svar, á bilinu aldrei til alltaf, vera 3,9% allra svarenda fyrir hvern 

svarmöguleika. 

Spurt var hvort það væri á dagskrá að búa til neyðar- og öryggisáætlun. Niðurstöður 

má sjá í töflu 29.  

Tafla . Er á dagskrá að búa til neyðar- og öryggisáætlun? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 7 21,2 

Nei 26 78,8 

Alls 33 100 

 

Meirihluti sveitarfélaga hafði það ekki á dagskrá hjá sér eða alls 26 svarenda eða 

78,8%. Sjö sveitarfélaga sögðust hafa það að búa til neyðar- og öryggisáætlun á dagskrá 

hjá sér, alls 21,2% svarenda. 

Næsta spurning fjallaði um áhættugreiningu. Spurt var hvort áhættugreining hafi 

verið framkvæmd. Sjá niðurstöður í töflu 30.  
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Tafla . Hefur áhættugreining verið framkvæmd? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 1 3 

Nei 32 97 

Alls 33 100 

 

Eitt sveitarfélag hafði framkvæmt áhættugreiningu eða 3% svarenda. Það voru því 

32 sveitarfélög sem höfðu ekki framkvæmt áhættugreiningu eða 97% svarenda. 

Spurt var hvort sveitarfélögin ættu til áhættumat varðandi skjalamál. Niðurstöður 

má sjá í töflu 31.  

Tafla . Er til áhættumat varðandi skjalamál? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 0 0 

Nei 33 100 

Alls 33 100 

 

Alls 33 svör bárust. Allir svarendur svöruðu neitandi eða 100% svarenda. 

Næst var spurt hvort svarendum þætti aukin þekking á upplýsingaöryggi geta bætt 

stöðu skjalastjórnar. Sjá niðurstöður í töflu 32.  

Tafla . Finnst þér aukin þekking á upplýsingaöryggi geta bætt stöðu skjalastjórnar? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 31 93,9 

Nei 2 6,1 

Alls 33 100 

 

Alls 31 svarandi af 33 svöruðu spurningunni játandi eða 93,9%. Tveir svarendur 

svöruðu neitandi og töldu að aukin þekking á upplýsingaöryggi myndi ekki bæta stöðu 

skjalastjórnar, alls 6,1% svarenda. 
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Að lokum var spurt hvort það væru aðgangstýringar innan rafræna 

skjalavörslukerfisins. Niðurstöður má sjá í töflu 33.  

Tafla . Eru aðgangsstýringar innan rafræna skjalavörslukerfisins? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 28 84,8 

Nei 5 15,2 

Alls 33 100 

 

Fimm sveitarfélög svöruðu neitandi, að það væru ekki aðgangsstýringar eða 15,2%. 

Alls 28 sveitarfélög svöruðu að það væru aðgangsstýringar innan rafrænna 

skjalavörslukerfisins eða 84,8% svarenda.  

4.4 Fjarvinna 

Fjórði hluti spurningalistakönnunarinnar fjallaði um fjarvinnu hjá sveitarfélögum. 

Fyrst var spurt hvort fjarvinna væri leyfð hjá sveitarfélögunum. Sjá niðurstöður í 

töflu 34.  

Tafla . Er fjarvinna starfsmanna leyfð hjá sveitarfélaginu? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 23 69,7 

Nei 10 30,3 

Alls 33 100 

 

Alls svöruðu 33 sveitarfélög. Sveitarfélög sem leyfðu fjarvinnu voru 23 talsins eða 

69,7% svarenda. Sveitarfélög sem leyfðu ekki fjarvinnu voru 10 talsins eða 30,3% 

svarenda. 

Næst var spurt hvort til væri skjalfest stefna fyrir fjarvinnu starfsmanna hjá 

sveitarfélögunum. Niðurstöður má sjá í töflu 35.  

Tafla . Er til skjalfest stefna varðandi fjarvinnu? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 
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Já 2 6,1 

Nei 31 93,9 

Alls 33 100 

 

Svör voru 33 talsins. Meirihluti sveitarfélaga svaraði neitandi, að engin skjalfest 

stefna um fjarvinnu væri til. Neikvæð svör voru 31 talsins eða 93,3%. Tvö sveitarfélög 

höfðu skjalfesta stefnu um fjarvinnu, alls 6,1% svarenda. 

Spurt var um verklagsreglur um skjöl sem verða til við fjarvinnu og hvort slíkt væri til 

hjá sveitarfélögunum. Niðurstöður má sjá í töflu 36.  

Tafla . Eru til verklagsreglur um skjöl sem verða til við fjarvinnu? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 1 3 

Nei 32 97 

Alls 33 100 

 

Af 33 svörum voru 32 svarendur sem svöruðu þessari spurningu neikvætt, alls 97% 

svarenda. Eitt sveitarfélag svaraði játandi, að til væru verklagsreglur um skjöl sem verða 

til við fjarvinnu, alls 3% svarenda. 

Næst var spurt hvort skjöl sem urðu til við fjarvinnu væru vistuð og skráð í 

skjalakerfi. Sjá niðurstöður í töflu 37. 

Tafla . Eru skjöl, sem verða til við fjarvinnu, vistuð og skráð í skjalakerfi? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 19 57,6 

Nei 14 42,4 

Alls 33 100 

 

Sveitarfélög sem svöruðu því að eftirlit væri með að skjöl, sem urðu til við fjarvinnu, 

væru vistuð og skrá í skjalakerfi voru 19 talsins eða 57,6%. Sveitarfélög sem sögðu svo 

ekki vera voru 14 talsins, alls 42,4%. 
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Í framhaldi af því var spurt um eftirlit með vistun skjala við fjarvinnu. Niðurstöður 

má sjá í töflu 38.  

Tafla . Er eftirlit með því að skjölin séu vistuð? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 3 15,8 

Nei 16 84,2 

Alls 19 100 

 

Sveitarfélög sem svöruðu því að skjöl, sem urðu til við fjarvinnu, væru vistuð og 

skráð í skjalakerfi áttu kost á að svara þessari spurningu. Svör voru því 19 talsins. 

Meirihluti svarenda svaraði því að ekki væri eftirlit með því að skjölin væru vistuð eða 

84,2%. Þrír svarendur svöruðu að það væri eftirlit með að skjölin væru vistuð eða 15,8% 

svarenda. 

4.5 Samfélagsmiðlar  

Fimmti hluti spurningalistakönnunarinnar fjallar um notkun samfélagsmiðla hjá 

sveitarfélögum. 

Fyrst var spurt hvort sveitarfélög notuðu yfirhöfuð samfélagsmiðla. Niðurstöður má 

sjá í töflu 39.  

Tafla . Notar sveitarfélagið samfélagsmiðla? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 29 87,9 

Nei 4 33 

Alls 33 100 

 

Alls bárust 33 svör. Af þeim svöruðu 29 sveitarfélög eða 87,8% svarenda að þau noti 

samfélagsmiðla. Fjögur sveitarfélög nota ekki samfélagsmiðla eða 12,1%. 

Spurt var hvort skjalfest stefna væri til varðandi samfélagsmiðla. Sjá niðurstöður í 

töflu 40.  
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Tafla . Er til skjalfest stefna varðandi samfélagsmiðla? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 2 6,1 

Nei 31 93,9 

Alls 33 100 

 

Svör voru 33 talsins. Tvö sveitarfélög sögðust hafa skjalfesta stefnu varðandi 

samfélagsmiðla 6,1%. Sveitarfélög sem ekki höfðu skjalfesta stefnu um samfélagsmiðla 

voru 31 talsins eða 93,9% svarenda. 

Næst var spurt hvort verklagsreglur væru til varðandi skjöl sem verða til á 

samfélagsmiðlum. Sjá svör í töflu 41.  

Tafla . Eru til verklagsreglur varðandi skjöl sem verða til varðandi samfélagsmiðla? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 0 0 

Nei 33 100 

Alls 33 100 

 

Alls bárust 33 svör. Allir svarendur svöruðu því að ekki væru til verklagsreglur 

varðandi skjöl sem verða til á samfélagsmiðlum, alls 100%. 

Að lokum var spurt hvort skjöl og gögn sem höfðu birst á samfélagsmiðlum á vegum 

sveitarfélagsins væru varðveitt. Niðurstöður má sjá í töflu 42.  

Tafla . Eru skjöl sem birtast á samfélagsmiðlun á vegum sveitarfélagsins varðveitt? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 9 27,3 

Nei 24 72,7 

Alls 33 100 
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Alls bárust 33 svör. Meirihluti svarenda svaraði á þá leið að þeir varðveittu ekki skjöl 

og gögn sem birtust á samfélagsmiðlum á vegum sveitarfélagsins, alls 24 svarendur og 

72,7%. Níu svarendur sögðust varðveita þau skjöl og gögn eða 27,3%. 

4.6 Heimasíða 

Í sjötta og síðasta hluta spurningalistakönnunarinnar var einungis ein spurning. Sú 

spurning varðaði heimasíðu sveitarfélagsins. 

Spurt var hvort heimasíða sveitarfélagsins væri varðveitt sem hluti af skjalasafni. Sjá 

niðurstöður í töflu 43.  

Tafla . Er heimasíða sveitarfélagsins varðveitt sem hluti af skjalasafni? 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 7 21,2 

Nei 26 78,8 

Alls 33 100 

 

Af 33 svörum svöruðu þrjú sveitarfélög að heimasíðan væri varðveitt, alls 21,2% 

svarenda. Þau sveitarfélög sem sögðust ekki varðveita heimasíðuna sem hluta af 

skjalasafni voru 26 eða 78,8% svarenda. 
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5 Umræða og samantekt 

Hér verður fjallað ítarlega um niðurstöður spurningalistakönnunarinnar en fyrst og 

fremst verða niðurstöðurnar skoðaðar í ljósi rannsóknarspurning og fræðilegrar 

umfjöllunar. Í upphafi verður farið yfir spurningar er varða svarhlutfall og bakgrunn 

svarenda, og svo koll af kolli yfir hvern kafla í spurningalistakönnuninni, auk 

rannsóknarspurninga. 

Spurningalistakönnunin var send rafrænt til 74 sveitarfélaga. Svör sem bárust voru 

51 talsins, en 41 svar var gilt. Svarhlutfall var 55%. Það voru tvær meginástæður fyrir því 

að ekki var svarað. Fyrsta ástæðan var sú að spurningalistakönnunin barstekki til 

viðtakanda. Þegar spurningalistakönnunin var send út bárust nokkur villuboð. Þá voru 

netföng yfirfarin og könnunin send aftur á þau netföng sem sendu villuboð. Óvíst er að 

allir tölvuskeytin  hafi skilað sér. Þetta getur því útskýrt hluta af svarhlutfalli. Önnur 

ástæðan var sú að einstaklingar væru hikandi við að svara. Þetta getur því einnig útskýrt 

svarhlutfallið. Svarhlutfallið telst mjög gott miðað við viðmið (Baruch og Holtom, 2008). 

5.1 Bakgrunnur 

Eins og kom fram hér á undan svaraði 41 sveitarfélag spurningalistakönnuninni. Nú 

verður skoðað betur hverjir það voru sem svöruðu fyrir hönd þessara sveitarfélaga.  

Meirihluti svarenda var konur eða 63,4% svarenda. Svarendur voru á bilinu 32-68 

ára. Meðalaldur var 50 ár, en áhugavert er að sjá að enginn svarenda var undir 32 ára. 

Algengast var að svarendur hefðu annað hvort lokið grunnnámi í háskóla eða frekara 

háskólanámi. Þegar spurt var hvort svarendur hefðu sérmenntun á sviði skjalamála hafði 

einungis minnihluti svarenda hana eða 12,2% svarenda. Áhugavert var að komast að því 

að 12 svarenda sögðust hafa starfstitilinn skjalastjóri. Þó höfðu einungis fimm svarenda 

sérmenntun á sviði skjalamála.  

Starfstitillinn skjalastjóri var algengasti starfstitill svarenda og taldi 30,8% svarenda, 

en þar eftir komu starfstitlarnir sveitarstjóri og deildarstjóri, sem töldu 25,6% hvor. 

Ábyrgð á skjalastjórn sveitarfélaga liggur hjá framkvæmdastjóra sveitarfélaga samanber 

lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Ef svör varðandi 

starfstitla eru skoðuð og tekin saman eru skjalastjórar og skjalaverðir í meirihluta, 14 

svarendur eða 35,9%. Ef sveitarstjórar eru svo teknir með verða 24 svarendur eða 
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61,5%, þar sem glöggt er hægt að sjá að beri ábyrgð á skjalastjórn eða skjalvörslu 

sveitarfélaga. Ábyrgðin virtist því liggja hjá réttum starfsmönnum innan sveitarfélagsins.  

5.2 Skjalastjórn 

Í fyrstu rannsóknarspurningunni var spurt hver raunveruleg staða skjalastjórnar væri hjá 

sveitarfélögum. Til að svara rannsóknarspurningunni munu niðurstöður spurninga úr 

kaflanum Skjalastjórn verða skoðaðar. Einnig munu svör verða skoðuð með sérstöku 

tilliti til fyrri kannana á skjalavörslu. Með því er átt við könnun Þjóðskjalasafns Íslands 

(2013) á skjalavörslu ríkisins sem framkvæmd var árið 2012, auk könnunar 

Borgarskjalasafns Reykjavíkur (2014) á skjalavörslu Reykjavíkurborgar frá árinu 2013. 

Samanburðurinn verður til þess fallinn að fá heildarsýn á stjórnsýslu Íslands, bæði ríkis 

og sveitarfélaga. 

Mikilvægt er að það sé tiltekinn starfsmaður sem sér um skjalastjórn og skjalavörslu 

sveitarfélaga, líkt og annarra skipulagsheilda (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013). Af 35 

sveitarfélögum sem svöruðu spurningunni um það hvort tiltekinn starfsmaður sæi um 

skjalastjórn sveitarfélagsins voru 80% sveitarfélaga með tiltekna starfsmenn við 

skjalastjórn. Eins og sjá má á töflu 5 í Niðurstöðukaflanum er mjög misjafnt hverjir það 

voru sem svöruðu könnuninni, allt frá skjalastjórum, sveitarstjórum, riturum til aðila í 

hreppsnefnd. Ekki er hægt að greina hvort þessi 80% sem um ræðir séu hluti af 

svarendum eða aðrir starfsmenn sveitarfélaga. Samkvæmt könnun Þjóðskjalasafns 

Íslands (2013) voru 42% stofnana með tiltekinn starfsmann í skjalastjórn. Þjóðskjalasafn 

telur það vera lykilatriði að ákveðnir starfsmenn, eða starfsmaður, hafi umsjón með 

skjalasafninu. Sveitarfélög virðast líklegri en ríkisstofnanir til þess að hafa tiltekinn 

starfsmann í skjalastjórn og skjalvörslu. Staða ríkisstofnana hefur mögulega breyst frá 

árinu 2012, þegar könnunin var framkvæmd. 

Flest sveitarfélögin skráðu upplýsingar um skjöl og mál sem komu til meðferðar eða 

94,3%. Af þeim voru 54,9% sem skráðu einnig tölvupóst í málasafn. Tölvupóstur er hluti 

af skjalasafni sveitarfélagana og ber að varðveita (Morrice, 2013). Samkvæmt könnun 

Borgarskjalasafns (2014) skráðu 17,69% öll erindi sem bárust í sendibréfum eða 

tölvupóstum. Afhendingarskyldir aðilar innan ríkisins svöruðu einnig svipaðri spurningu í 

könnun Þjóðskjalsafns (2013). Spurt var hvort stofnunin skráði upplýsingar um mál og 

skjöl. Í þeirri könnun kom fram að 61% svarenda sögðust skrá upplýsingar um mál og 
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skjöl. Þegar kemur að aðgengi að málum og skjölum hjá skipulagsheildum er það 

lykilatriði að upplýsingar varðandi mál og skjöl séu skráð, til þess að málsgögn verði 

aðgengileg (Staðlaráð Íslands, 2005b). Draga má þá ályktun að sveitarfélög standi 

nokkuð vel að vígi varðandi skráningu mála og skjala. 

Þegar upplýsingar um mál og skjöl eru skráð er mikilvægt að flokka skjölin eftir 

flokkunarkerfi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a). Þjóðskjalasafn Íslands, (2010) tekur 

það fram í handbók sinni um skjalavörslu sveitarfélaga að sveitarfélög eigi að flokka mál 

og skjöl með málalykli. Meirihluti sveitafélaga eða 74,3% notar málalykil við flokkun 

málasafns. Það voru þrjú sveitarfélög eða 8,6% sem sögðust aldrei nota málalykil við 

flokkun málasafns. Í framhaldi var spurt hvort málalykillinn væri samþykktur og kom í 

ljós að 71,4% sveitarfélaga taldi sig vera með málalykil sem samþykktur hafði verið af 

eftirlitsaðila. Hjá ríkinu sögðust 60% stofnana nota málalykil og einnig sögðust 60% 

stofnana vera með samþykktan málalykil (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013). Hjá sviðum, 

stofnunum og fyrirtækjum hjá Reykjavíkurborg sögðust 41,9% raða skjölum eftir 

málalykli. Einnig svöruðu 48% því til að málalykill hefði verið samþykktur af 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur (2014). 

Sveitarfélög þurfa að hafa samþykkta skjalavistunaráætlun samkvæmt reglum 

Þjóðskjalasafns nr. 271/2015. Skjalavistunaráætlun er yfirlit yfir alla skjala- og 

gagnamyndun hjá skipulagsheild, auk upplýsinga um myndun, varðveislu og aðgengi 

skjalaflokka. Skjalvistunaráætlun telst ein meginstoð skjalastjórnar og er nauðsynleg til 

þess að hafa yfirsýn yfir skjalasafn skipulagsheilda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a; 

Staðlaráð Íslands, 2005b; Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Þegar spurt var um 

skjalavistunaráætlun sögðust 58,8% sveitarfélaga vinna eftir slíkri áætlun. Meirihluti 

sveitarfélaga hafði hins vegar ekki fengið skjalavistunaráætlun samþykkta hjá 

eftirlitsaðila. Þegar niðurstöður könnunar Þjóðskjalasafns (2013) voru skoðaðar sést að 

árið 2012 unnu einungis 24% afhendingarskyldra aðila hjá ríkinu eftir 

skjalavistunaráætlun. Af þeim sem unnu eftir áætlun höfðu 32% lagt 

skjalavistunaráætlunina fyrir Þjóðskjalasafn til samþykktar. Athugasemd var gerð við þá 

fullyrðingu þar sem upplýsingar frá Þjóðskjalasafni sýndu að einungis ein áætlun hafði 

verið lögð fyrir Þjóðskjalasafn á því skjalavistunartímabili sem var þá í gildi, en ekki 13 

eða 32%. Samkvæmt könnun Borgarskjalasafns (2014) störfuðu 43,6% 
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afhendingarskyldra aðila eftir skjalavistunaráætlun og 40,8% þeirra sögðust hafa fengið 

samþykkt hjá Borgarskjalasafni.  

Þegar spurt var um skjalfesta stefnu varðandi skjalastjórn svaraði meirihluti 

sveitarfélaga að þeir ættu hana ekki til eða 65,7% sveitarfélaga. Samkvæmt ISO 15489 er 

skjalfest stefna um skjalastjórn nauðsynlega fyrir þær skipulagsheildir sem ætla sér að 

tryggja skjalastjórn sína (Staðlaráð Íslands, 2005b, 2006a). Samsvarandi spurning í 

könnun Borgarskjalasafns (2014) þar sem spurt var hvort almennar leiðbeiningar eða 

handbók handa starfsmönnum um skjalavörslu og skjalameðferð innan 

skipulagsheildarinnar væri til, svaraði meirihluti neitandi eða 60,7%. 

Misjafnt var hvernig sveitarfélög skráðu upplýsingar um mál og skjöl. Meirihluti 

sveitarfélaga skráði upplýsingar um mál og skjöl í rafrænt mála- og skjalavörslukerfi. 

Önnur sveitarfélög skráðu í bréfadagbók eða 17,1% og í rafrænt dagbókarkerfi, þar sem 

skráning var rafræn en varðveisla á pappír eða 14,3% sveitarfélaga. Af þeim sem notuðu 

rafrænt mála- og skjalavörslukerfi varðveittu allir svarendur bæði á pappír og rafrænt. 

Skjalavörslukerfi er nauðsynlegt fyrir þær skipulagsheildir sem ætla að viðhalda góðri 

skjalastjórn og góð rafræn skjalavörslukerfi auka upplýsingaöryggi innan skipulagsheilda 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 2005, 2007, 2009). Ekkert sveitarfélag, sem svaraði 

spurningalistakönnuninni, er með rafræna varðveislu allra skjala.  

Mikilvægt er að halda í við tækni og framfarir varðandi varðveislu og miðlun 

upplýsinga. Skjalavörslukerfi hjálpa til við það (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, 2007, 

2008b; Ólafur Róbert Rafnsson, 2010). Flest sveitarfélögin höfði ekki tilkynnt 

eftirlitsaðila skjalavörslukerfi sín eða alls 57,1%. Af þeim 42,9% sveitarfélaga sem höfðu 

tilkynnt kerfi sín voru 86,7% þeirra með samþykki fyrir skjalavörslukerfum sínum. 

Samkvæmt könnun Þjóðskjalasafns (2013) skráði meirihluti ríkisstofnana upplýsingar um 

mál og skjöl í rafræn dagbókarkerfi eða 79%. Einnig notuðu 72% ríkisstofnana rafræn 

kerfi við skjalavörslu. Ríkisstofnanir, sem tilkynntu skjalavörslukerfi sín, voru einungis 

30% eða 29 talsins, þar af sögðust 21 stofnun hafa samþykki fyrir kerfinu en samkvæmt 

Þjóðskjalasafni höfðu í raun aðeins tvær stofnanir fengið samþykki og að auki ein 

stofnun í ferli varðandi samþykki. Í könnun Borgarskjalasafns (2014) kom fram að bréf 

og erindi væru skráð í tölvufært málasafn hjá 68,6% svarenda. 
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Notkunarreglur og lýsing á leitaraðferðum eru skylda með tilkynningu og samþykkt á 

rafrænum skjalavörslukerfum (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010). Einnig er tekið fram í 

skjalastjórnarstaðlinum ISO 15489 að verklagsreglur séu eitt tól skjalastjórnar sem gott 

sé að nýta (Staðlaráð Íslands, 2005b). Eins og kemur fram hér á undan höfðu 42,9% 

sveitarfélaga, alls 15, tilkynnt kerfi sín og 86,7% þeirra eða 13 sveitarfélög fengið 

samþykki fyrir skjalavörslukerfum sínum. Notkunarreglur fyrir skjalavörslukerfi geta 

einnig verið hluti af handbókum eða talist sem verklagsreglur. Meirihluti sveitarfélaga 

hafði notkunarreglur, verklagsreglur eða handbækur um notkun skjalavörslukerfis 

þeirra, alls 74,3%. Í könnun Borgarskjalasafns Reykjavíkur (2014) kom fram að einungis 

33,6% svarenda höfðu handbók eða leiðbeiningar varðandi notkun málakerfisins, einnig 

nefnt skjalavörslukerfi. Ríkisstofnanir, sem áttu til notkunarreglur eða handbækur um 

notkun skjalavörslukerfis, voru 57% (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013). Mörg sveitarfélög 

virðast því ágætlega í stakk búin til að tilkynna og fá samþykki á þeim skjalavörslukerfum 

sem notuð eru. 

Fá sveitarfélög töldu sig vera hvött nægilega mikið af eftirlitsstofnun til þess að 

tilkynna þau kerfi sem notuð voru eða einungis 17,6%. Einnig töldu 8,8% sveitarfélaga 

sig ekki nægilega hvött til þess að skila gögnum rafrænna kerfa. Skýrt er að sveitarfélög 

telja að eftirlitsstofnanir, sem samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2015 

teljast vera Þjóðskjalasafn Íslands og Héraðsskjalasöfn, mættu hvetja afhendingarskylda 

aðila meira til að tilkynna fyrirliggjandi kerfi og skila rafrænum gögnum þeirra. Einnig er 

skýrt að sveitarfélög þurfa að huga betur að því að auka þekkingu varðandi skyldur sínar 

við skjalavörslu. Gera þarf átak í því að leggja málalykla og skjalavistunaráætlanir fyrir 

eftirlitsaðila í von um að fá samþykki þeirra og að tilkynna fyrirliggjandi kerfi auk 

skjalavörslukerfa. 

Neyðar- og öryggisáætlun er tól upplýsingaöryggis til að minnka áhættu. 

Sveitarfélög sem höfðu til staðar neyðar- og öryggisáætlun sem tók til skjalamála voru í 

minnihluta eða 17,6%. 

Skjalageymslur þarf að tilkynna til eftirlitsaðila og fá samþykkt á. Meirihluti 

sveitarfélaga hafði skjalageymslur til umráða, alls 97,1%. Þó höfðu einungis 23,5% þeirra 

fengið skjalageymslur sínar samþykktar af eftirlitsaðila. Samkvæmt könnun 

Þjóðskjalasafns (2013) voru ríkisstofnanir verr staddar en sveitarfélögin nú. Meirihluti 
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ríkisstofnana var með skjalageymslur eða 82%, en einungis 8% þeirra höfðu fengið 

samþykki Þjóðskjalasafns Íslands. Könnun Borgarskjalasafns Reykjavíkur (2014) greindi 

frá því að 52,1% afhendingarskyldra þar voru með skjalageymslu til umráða en ekki var 

spurt hvort geymslurnar hafi verið samþykktar. 

Aðgangsstýringar þarf til að tryggja öryggi skjala og mála. Sveitarfélögin voru mörg 

með aðgangsstýringar að pappírsskjölum sínum eða 60% sveitafélaga.  

Þegar sveitarfélögin voru beðin um að meta fullyrðinguna, skjöl sveitarfélagsins eru 

örugg, á bilinu aldrei til allaf voru flest sveitarfélög á því að fullyrðingin ætti oft við eða 

65,7% sveitarfélaga, en 22,9% sveitarfélaga töldu fullyrðinguna eiga alltaf við. Af þessu 

má draga þá ályktun að sveitarfélög séu frekar ánægð með öryggi skjala sinna. Skoða 

verður þá ályktun betur í tengslum við svör um stjórnkerfi upplýsingaöryggis. Betur 

verður farið yfir niðurstöður í næsta hluta umfjöllunarinnar.  

Spurt var um heimasíðu stofnunarinnar í sjötta hluta spurningalistarkönnunarinnar. 

Meirihluti sveitarfélaga varðveitti ekki heimasíðu sína sem hluta af skjalasafni. 

5.2.1 Samantekt 

Áður en fjallað verður um upplýsingaöryggi í næsta hluta munu niðurstöður þessa hluta, 

og svara við fyrstu rannsóknarspurningunni, verða dregnar saman. Því verður svarað 

hver sé raunveruleg staða skjalastjórnar hjá sveitarfélögum. Sveitarfélög virðast vera 

líklegri en ríkisstofnanir og svið, fyrirtæki og stofnanir Reykjavíkurborgar til þess að hafa 

tiltekinn starfsmann sem sér um skjalastjórn og skjalavörslu sveitarfélagsins og styður 

vel við framkvæmd þeirra. Mikill meirihluti sveitarfélaga flokkaði málasafn sitt eftir 

málalykli auk þess sem meirihluti þeirra hefur verið samþykktur. Sveitarfélögin unnu 

einnig flest eftir skjalavistunaráætlun, en nokkuð vantaði upp á að þær hefðu fengist 

samþykktar hjá eftirlitsaðilum. Mest var notast við rafrænt mála- og skjalavörslukerfi við 

skráningu mála og skjala, en minna en helmingur sveitarfélaga hafði tilkynnt kerfi sín. Þó 

hefur meirihluti þeirra sem tilkynnt höfðu kerfin sín fengið samþykki fyrir þeim. Flest 

sveitarfélög höfðu notkunarreglur eða handbækur um notkun skjalavörslukerfa sinna, 

en best er að skráning mála og skjala sé alltaf með sama móti hjá öllum innan hvers 

sveitarfélags. Átak þarf að gera í því að fá skjalageymslur sveitarfélaga samþykktar og 

betur þarf að skoða öryggismál skjala. Staða sveitarfélaga virðist að mestu leyti vera 

betri en þær niðurstöður sem birtust í könnun Þjóðskjalasafns (2013) um skjalavörslu 
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ríkisstofnana frá árinu 2012 og könnun Borgarskjalasafns Reykjavíkur (2014) um 

skjalavörslu sviða, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar frá árinu 2013. Þó verður að 

hafa í huga að fyrrnefndar kannanir voru framkvæmdar fyrir nokkrum árum og ekki er 

víst að niðurstöður þeirra eigi fyllilega við niðurstöður þessarar spurningalistakönnunar. 

Staða skjalastjórnar og skjalavörslu getur hafa breyst töluvert frá framkvæmd þeirra, 

auk þess sem þróun á tækni og umhverfi skjalastjórnar hefur átt sér stað síðan þá. 

5.3 Upplýsingaöryggi 

Sveitarfélög virðast vera frekar ánægð með öryggi skjala sinna, eins og kom fram hér á 

undan. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum þeim sem varða þann hluta 

spurningalistakönnunarinnar sem fjallaði um upplýsingaöryggi (Anderson, 2003; Barber, 

2002; Pipkin, 2000; Staðlaráð Íslands, 2006a; von Solms og van Niekerk, 2013; Whitman 

og Mattord, 2012). Leitast verður við að svara tveimur rannsóknarspurningum í viðbót. 

Athugað verður hvort hægt sé að segja að aukin meðvitund um upplýsingaöryggi auki 

gæði skjalastjórnar sveitarfélaga. Auk þess sem skoðað verður í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar hvort stjórnkerfi upplýsingaöryggis séu nýtt.  

Öryggisstefna telst hluti af meginstoðum skjalastjórnar. Öryggisstefna tengist einnig 

stjórnkerfi upplýsingaöryggis. Það á einnig við um neyðar- og öryggisáætlun, 

áhættugreiningu og áhættumat. Minnihluti sveitarfélaga hefur öryggisstefnu til staðar 

eða 75,8%. Skiptar skoðanir voru um það hvort svarendur teldu starfsmenn 

sveitarfélaganna fara eftir öryggisstefnunni eða ekki. Ekkert sveitarfélag hafði 

framkvæmt áhættumat og auk þess höfðu mjög fá sveitarfélög framkvæmt 

áhættugreiningu eða einungis 3% sveitarfélaga (Staðlaráð Íslands, 2006a). Flest 

sveitarfélög höfðu það ekki á dagskrá hjá sér að búa til neyðar- og öryggisáætlun. Í 

svörunum um skjalastjórn hér á undan kom í ljós að 17,6% sveitarfélaga höfðu til staðar 

neyðar- og öryggisstefnu sem tók til skjalamála (Staðlaráð Íslands, 2005b). Varðandi 

þessa spurningu um neyðar- og öryggisáætlun hefði verið gott að hafa einn 

valmöguleika í viðbót, það er að geta merkt við ef neyðar- og öryggisáætlun væri nú 

þegar til staðar. 

Þrátt fyrir vannýtingu á stjórnkerfum upplýsingaöryggis var meirihluti sveitarfélaga 

sammála því að aukin þekking á upplýsingaöryggi gæti bætt stöðu skjalastjórnar, alls 

93,9% sveitarfélaga. Það tól varðandi upplýsingaöryggi sem var best nýtt hjá 
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sveitarfélögum voru aðgangsstýringar. Alls 84,8% sveitarfélaga nýtti aðgangsstýringar 

innan rafrænna skjalavörslukerfa sinna. Fara verður milliveginn hvað varðar 

upplýsingaöryggi og aðgang að upplýsingum. Fullkomlega örugg kerfi myndu ekki leyfa 

neinn aðgang að upplýsingum (Whitman og Mattord, 2012). Notendur eru helstu 

veikleikar á öryggi upplýsinga og skjala. Því er mikilvægt að stjórna hinum mannlega 

þætti þegar kemur að upplýsingaöryggi (von Solms og van Niekerk, 2013; Wood, 2004). 

5.3.1 Samantekt 

Stjórnkerfi upplýsingaöryggis virðast vera mjög lítið notað hjá sveitarfélögum. Líklegt er 

að upp á vanti skilning á hugtakinu upplýsingaöryggi og því sem það felur í sér. Ekki er 

hægt að svara því hvort aukin meðvitund um upplýsingaöryggi geti aukið stöðu 

skjalastjórnar þar sem stjórnkerfi upplýsingaöryggis eru sjaldan nýtt hjá sveitarfélögum. 

Það er þó mjög jákvætt að sveitarfélög gera sér grein fyrir því að þekking á 

upplýsingaöryggi getur bætt stöðu skjalastjórnar.  

5.4 Fjarvinna 

Fjarvinna getur skapað hættu varðandi öryggi skjala og upplýsinga. Þá sérstaklega fyrir 

skipulagsheildir sem eru ekki með verklagsreglur og eftirlit með skjalaskráningu og 

skjalavistun (Árni Jóhannsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2013). Notkun fjarvinnu 

hefur aukið síðustu ár (Mäkinen, 2012; Silic og Back, 2013). Síðasta 

rannsóknarspurningin fjallar um hvort sveitarfélögin nái að fylgja breytingum í umhverfi 

skjalastjórnar. Meirihluti sveitarfélaga leyfði fjarvinnu eða 69,9%. Til þess að starfsmenn 

hafi sambærilegt verklag varðandi fjarvinnu er gott að hafa sett niður stefnu varðandi 

fjarvinnu og verklagsreglur. Mjög fá sveitarfélög eða 6,1% höfðu skjalfesta stefnu 

varðandi fjarvinnu eða verklagsreglur varðandi skjöl sem urðu til í fjarvinnu, alls 3%. 

Skjöl sem urðu til við fjarvinnu voru vistuð og skráð í skjalavörslukerfi hjá 57,6% 

sveitarfélaga. Þó höfðu einungis 15,8% þeirra sveitarfélaga, sem vistuðu og skráðu mál í 

skjalavistunarkerfi, eftirlit með því að skjölin væru í raun vistuð.   

Niðurstöður þessara þriggja spurninga hér á undan voru mögulega örlítið skekktar. 

Spurningar um skjalfesta stefnu, verklagsreglur og hvort skjöl væru vistuð og skráð, 

hefðu átt að vera skilyrtar. Það er að einungis þau sveitarfélög, sem leyfðu fjarvinnu, 

hefðu átt möguleika á því að svara, en ekki öll sveitarfélög. Það hefði getað veitt 

nákvæmari yfirsýn varðandi fjarvinnu sveitarfélaga. 
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5.4.1 Samantekt 

Sveitarfélög voru jákvæð gagnvart fjarvinnu starfsmanna sinna og flest öll sveitarfélög 

sögðust leyfa hana. Hins vegar vantaði upp á að sett hafi verið niður stefna varðandi 

fjarvinnu innan sveitarfélagsins og að verklagsreglur væru til staðar. Mikilvægt er að 

starfsmenn sveitarfélaga skrái skjöl og mál eins, en ekki eftir hentugleika hvers 

starfsmanns. Einnig er mikilvægt að stunda eftirlit með fjarvinnu starfsmanna með það 

að markmiði að tryggja að þau skjöl sem verða til í fjarvinnu séu skráð og vistuð í 

skjalavörslukerfi sveitarfélagsins og aðgengileg þar sem hluti af skjalasafni. Sveitarfélög 

eru því ekki að fylgja nægilega vel þeim breytingum á umhverfi skjalastjórnar er varða 

fjarvinnu sérstaklega. Eins og kom fram hér á undan vantar upp á eftirlit á skráningu og 

vistun skjala í skjalavörslukerfi auk þess að huga þarf að öryggismálum er varða 

fjarvinnu. Sveitarfélögin verða að gæta þess þegar kemur að nýjungum, líkt og fjarvinnu 

og samfélagsmiðlum, að þau geti alltaf uppfyllt lagalegar skyldur sínar.  

5.5 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar og notkun þeirra er sífellt að aukast. Gæta verður þess að skjöl á 

samfélagsmiðlum verði ekki útundan (ARMA International, 2012b; Morrice, 2013; NARA, 

2013; Sigurður G. Hafstað og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2016). Öryggi skjala á 

samfélagsmiðlum hefur verið mikið skoðað (Ernst & Young, 2012, 2014; 

PricewaterhouseCoopers, 2013, 2016). Meirihluti sveitarfélaga notaði samfélagsmiðla, 

alls 87,8% þeirra. Líkt og varðandi fjarvinnu höfðu flest sveitarfélög ekki skjalfesta stefnu 

varðandi samfélagsmiðla. Ekkert sveitarfélag hafði verklagsreglur varðandi notkun 

samfélagsmiðla sveitarfélagsins. Skjöl sem verða til á samfélagsmiðlum eiga að vera 

hluti af skjalasafni sveitarfélagsins. Meirihluti sveitarfélaga, alls 72,7%, varðveitti ekki 

skjöl sem birtast á samfélagsmiðlum. Samkvæmt Þjóðskjalasafni Íslands (2013) er 

notkun samfélagsmiðla ekki alltaf í samræmi við starfsreglur og lagaumhverfi. Hér má 

einnig gera ráð fyrir vissri skekkju í niðurstöðum, þar sem spurningar voru ekki skilyrtar 

á þá leið að einungis þau sveitarfélög sem notuðu samfélagsmiðla gætu svarað. Ef þessi 

skilyrði hefði verið, þá hefðu niðurstöðurnar endurspeglað betur samfélagsmiðla hjá 

sveitarfélögum. 



61 

5.5.1 Samantekt 

Líkt og varðandi fjarvinnu, voru sveitarfélög flest með samfélagsmiðla. Hins vegar má 

gera athugasemd varðandi notkun samfélagsmiðla hjá stjórnsýslu án skjalfestrar stefnu, 

verklagsreglna og varðveislu skjala sem verða þar til. Sveitarfélög þyrftu að skilgreina 

betur notkun samfélagsmiðla til þess að geta talist fylgja þeim breytingum á umhverfi 

skjalastjórnar sem urðu til við notkun samfélagsmiðla.  
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6 Lokaorð 

Sveitarfélögin virðast fylgjast vel með þróun í umhverfi stjórnsýslu. Gera má betur 

varðandi útfærslu þeirrar þróunar. Þegar breytingar verða er ekki nóg að fylgja 

straumnum, heldur þarf að leggja línurnar varðandi notkun og endanlega varðveislu 

gagna og skjala sem sveitarfélögunum ber skylda til að varðveita samkvæmt lögum. 

Huga þarf að því að uppfæra verklag, áætlanir og leiðbeiningar varðandi skjalastjórn og 

skjalavörslu sveitarfélaga svo þær endurspegli notkun, meðal annars á fjarvinnu og 

samfélagsmiðlum. Einnig þarf að skerpa á þekkingu innan sveitarfélaga á meginatriðum 

skjalastjórnar og skjalavörslu. Það er nauðsynlegt til þess að sveitarfélög geri sér betur 

grein fyrir hvaða kröfur Þjóðskjalasafn Íslands setur þeim auk þess að gera þau betur í 

stakk búin að fá samþykki opinberra skjalasafna á undirstöðum skjalastjórnar 

sveitarfélaga. 

Gildi rannsóknarinnar er töluvert. Rannsóknin sýnir stöðu skjalastjórnar og 

skjalavörslu sveitarfélaga, en slík könnun hefur ekki áður verið framkvæmd og leggur því 

til nýja þekkingu. Niðurstöður auka skilning á hvar veikleikar í skjalastjórn sveitarfélaga 

liggja og ætti að geta leitt til úrbóta. Auka þyrfti þekkingu starfsmanna sveitarfélaga á 

lagalegum skyldum sveitarfélaga varðandi skjalamál. Úrbætur gætu því falið í sér átak í 

að tilkynna til eftirlitsaðila og afla samþykkis, meðal annars á málalyklum, 

skjalavörsluáætlunum og skjalavörslukerfum. 

Rannsóknin getur verið grunnur að frekari rannsóknum á skjalamálum opinberra 

aðila jafnt sem einkafyrirtækja. Áhugavert væri að skoða hvort munur sé á ástandi 

skjalastjórnar hjá sveitarfélögum sem eru afhendingarskyld til Þjóðskjalasafns Íslands 

annars vegar og  hins vegar sveitarfélaga sem eru afhendingarskyld til héraðsskjalasafna. 
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Viðauki A: Listi yfir sveitarfélög 

(Í stafrófsröð) 

 

  

Akrahreppur Reykhólahreppur

Akraneskaupstaður Reykjanesbær

Akureyrarkaupstaður Reykjavíkurborg

Árneshreppur Sandgerðisbær

Ásahreppur Seltjarnarnesbær

Bláskógabyggð Seyðisfjarðarkaupstaður

Blönduósbær Skaftárhreppur

Bolungarvíkurkaupstaður Skagabyggð

Borgarbyggð Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Borgarfjarðarhreppur Skorradalshreppur

Breiðdalshreppur Skútustaðahreppur

Dalabyggð Snæfellsbær

Dalvíkurbyggð Strandabyggð

Djúpavogshreppur Stykkishólmsbær

Eyja- og Miklaholtshreppur Súðavíkurhreppur

Eyjafjarðarsveit Svalbarðshreppur

Fjallabyggð Svalbarðsstrandarhreppur

Fjarðabyggð Sveitarfélagið Árborg

Fljótsdalshérað Sveitarfélagið Garður

Fljótsdalshreppur Sveitarfélagið Hornafjörður

Flóahreppur Sveitarfélagið Skagafjörður

Garðabær Sveitarfélagið Skagaströnd

Grindavíkurbær Sveitarfélagið Vogar

Grímsnes- og Grafningshreppur Sveitarfélagið Ölfus

Grundarfjarðarbær Tálknafjarðarhreppur

Grýtubakkahreppur Tjörneshreppur

Hafnarfjarðarkaupstaður Vestmannaeyjabær

Helgafellssveit Vesturbyggð

Hrunamannahreppur Vopnafjarðarhreppur

Húnavatnshreppur Þingeyjarsveit

Húnaþing vestra

Hvalfjarðarsveit

Hveragerðisbær

Hörgársveit

Ísafjarðarbær

Kaldrananeshreppur

Kjósarhreppur

Kópavogsbær

Langanesbyggð

Mosfellsbær

Mýrdalshreppur

Norðurþing

Rangárþing eystra

Rangárþing ytra
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Viðauki B: Kynningarbréf til sveitarfélaga 

Nafn sveitarfélags 

Þér hefur verið boðið að taka þátt í könnun. 

 

Könnunin heitir: 

"Könnun á skjalastjórn sveitarfélaga" 

Ég heiti Hulda Bjarnadóttir og er upplýsingafræðingur og meistaranemi í upplýsingafræði við Háskóla 
Íslands. Þessi könnun er hluti af lokaverkefninu mínu og fjallar um skjalastjórn og upplýsingaöryggi 
sveitarfélaga. Leiðbeinandi minn er dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir, prófessor. 

Könnunin nær til allra sveitarfélaga á landinu og er beint sérstaklega til þeirra sem starfa við skjalastjórn, 
skjalavörslu eða hafa umsjón með þeim verkþætti. Ef bréfið hefur ekki borist til fyrrgreinda aðila 
vinsamlegast áframsendið á viðeigandi aðila. Ef hvorki skjalastjóri né skjalavörður er til staðar, vinsamlegast 
áframsendið á ábyrgðarmann skjalamála, sveitarstjóra. 

Markmið könnunarinnar er að skoða stöðu skjalastjórnar hjá sveitarfélögum, ásamt því að athuga stöðu 
upplýsingaöryggis. Skjöl, sem verða til við fjarvinnu og á samfélagsmiðlum, skipa þar stórt hlutverk.  

Spurningalistinn var hannaður með hliðsjón af fyrri könnunum Þjóðskjalasafns Íslands og Borgarskjalasafns 
Reykjavíkur. 

Ég vil hvetja öll sveitarfélög til að svara. Með góðri svörun fæst góð yfirsýn á stöðu skjalastjórnar hjá 
sveitarfélögum, sem gerir sveitarfélögin betur búin til að setja fram tillögur að úrbótum. 
 
Könnunin er virk í tvær vikur, frá 21. mars til 4. apríl. 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á hlekkinn hér fyrir neðan. 

 

Virðingarfyllst, 

Hulda Bjarnadóttir (hub4@hi.is) 

S: 617-1988. 
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Viðauki C: Spurningalistakönnun 

Velkomin! 

Það eru 43 spurningar í þessari könnun 

Bakgrunnur 

1 [111]Kyn * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Kvenkyn 

  Karlkyn 

2 [112]Aldur * 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

  

3 [113]Menntun. Veldu hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Gunnskólapróf, framhaldsskólapróf 

  Grunnám í háskóla (BA, BS, BEd o.s.frv.) 

  Frekara háskólanám (MA, MS, MLIS o.s.frv.) 

  Vill ekki svara 

  Annað nám. Vinsamlegast ritið í reitinn hér til hliðar 

Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 

  

4 [114]Hefur þú sérmenntun á sviði skjalamála? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

5 [115]Starfstitill * 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
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6 [116]Hvert er starfshlutfall skjalvarðar / skjalastjóra / umsjónarmanns skjalamála? * 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

   

Skjalastjórn 

7 [121]Er tiltekinn starfsmaður sem sér um skjalastjórn sveitarfélagsins? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

8 [122]Skráir sveitarfélagið upplýsingar um skjöl og mál sem koma til meðferðar? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

9 [123]Ef já, skráir sveitarfélagið einnig tölvupóst í málasafn? * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 

° ((122.NAOK == "Y")) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

10 [124]Notar sveitarfélagið málalykil við flokkun málasafns? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
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11 [125]Notast sveitarfélagið við málalykil sem samþykktur hefur verið af 

eftirlitsaðila? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

12 [126]Vinnur sveitarfélagið eftir skjalavistunaráætlun? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

13 [127] 

Hefur skjalavistunarætlunin verið samþykkt hjá eftirlitsaðila? 

* 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

14 [128]Er til skjalfest stefna um skjalastjórn?  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Með því er átt við skjalfesta stefnu og/eða verklagsreglur fyrir stýringu á myndun, 

móttöku, sendingu skjala, skjalahaldi og ráðstöfun skjala hjá sveitarfélaginu 

15 [129]Hvernig eru upplýsingar um skjöl og mál skráð?  * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Í bréfadagbók 

  Í rafrænt dagbókarkerfi - kerfi með rafræna skráningu á málum og skjölum, og 

með varðveislu allra skjala á pappír 

  Rafrænt mála- og skjalavörslukerfi 

Notast er við skilgreiningar Þjóðskjalasafns Íslands varðandi svarmöguleika 
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16 [1210]Ef sveitarfélagið notast við rafrænt mála- og skjalavörslukerfi, er varðveisla 

allra skjala: * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 

° ((129.NAOK == "A3")) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Bæði á pappír og rafræn 

  Rafræn einungis 

17 [1211]Hafa núverandi skjalavörslukerfi verið tilkynnt til eftirlitsaðila? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

18 [1212]Hefur skjalavörslukerfið verið samþykkt? * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 

° ((1211.NAOK == "Y")) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

19 [1213]Eru til notkunarreglur, verklagsreglur eða handbækur um notkun 

skjalavörslukerfisins? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

20 [1214]Eru afhendingarskyldir aðilar hvattir nægilega af eftirlitsstofnun til þess að 

tilkynna kerfi sem notuð eru, að þínu mati? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 
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21 [1215]Eru afhendingarskyldir aðilar hvattir nægilega til þess að skila gögnum 

rafrænna kerfa að þínu mati? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

22 [1216]Er til staðar neyðar- og öryggisáætlun sem tekur til skjalamála? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Neyðar- og öryggisáætlun er til þess að tryggja að skjöl, sem eru bráðnauðsynleg fyrir 

óslitinn rekstur sveitarfélagsins, séu tilgreind sem og vernduð og eftir þörfum 

23 [1217]Hefur sveitarfélagið skjalageymslur til umráða? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

24 [1218]Hefur skjalageymslan verið samþykkt af eftirlitsaðila? * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 

° ((1217.NAOK == "Y")) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

25 [1219]Eru aðgangsstýringar varðandi aðgang að pappírsskjölum? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 
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26 [1220]Hversu oft telur þú eftirfarandi fullyrðingu eiga við: Skjöl sveitarfélagsins eru 

örugg. * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 

Upplýsingaöryggi 

Upplýsingaöryggi er „varðveisla leyndar, réttleika og tiltækileika upplýsinga; það getur 

auk þess falið í sér aðra eiginleika, svo sem ósvikni, ábyrgni, óhrekjaleika og 

áreiðanleika“ Heimild: ÍST ISO/IEC 27001:2005: Upplýsingatækni – Öryggistækni – 

Stjórnkerfi upplýsinga – Kröfur 

27 [131]Er öryggisstefna til staðar hjá sveitarfélaginu? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

28 [132]Hversu oft telur þú að starfsmenn sveitarfélagsins fari eftir 

öryggisstefnunni? * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 

° ((131.NAOK == "Y")) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Aldrei 

  Sjaldan 

  Stundum 

  Oft 

  Alltaf 
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29 [133]Er á dagskrá að búa til neyðar- og öryggisáætlun? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

30 [134]Hefur áhættugreining verið framkvæmd?* 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Áhættugreining er skilgreind sem „kerfisbundin notkun upplýsinga til að bera kennsl á 

áhættuvalda og meta áhættuna“ Heimild: ÍST ISO/IEC 27001:2005: Upplýsingatækni – 

Öryggistækni – Stjórnkerfi upplýsinga – Kröfur 

31 [135]Er til áhættumat varðandi skjalamál? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Áhættumat er „heildarferli áhættugreiningar og áhættujafnvægismats“ Heimild: ÍST 

ISO/IEC 27001:2005: Upplýsingatækni – Öryggistækni – Stjórnkerfi upplýsinga – Kröfur 

32 [136]Finnst þér aukin þekking á upplýsingaöryggi geta bætt stöðu skjalastjórnar? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

33 [137]Eru aðgangsstýringar innan rafræna skjalavörslukerfisins? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 
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Fjarvinna 

Fjarvinna hefur verið skilgreind sem vinna sem fer fram utan vinnustaðar og getur í raun 

farið fram hvar sem er (e. Mobile office). 

34 [141]Er fjarvinna starfsmanna leyfð hjá sveitarfélaginu? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

35 [142]Er til skjalfest stefna varðandi fjarvinnu? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

36 [143]Eru til verklagsreglur um skjöl sem verða til við fjarvinnu? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

37 [144]Eru skjöl, sem verða til við fjarvinnu, vistuð og skráð í skjalakerfi? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

38 [145]Er eftirlit með því að skjölin séu vistuð? * 

Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 

° ((144.NAOK == "Y")) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Samfélagsmiðlar 

39 [151]Notar sveitarfélagið samfélagsmiðla? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 
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40 [152]Er til skjalfest stefna varðandi samfélagsmiðla? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

41 [153]Eru til verklagsreglur varðandi skjöl sem verða til varðandi samfélagsmiðla? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

42 [154]Eru skjöl og gögn sem birtast á samfélagsmiðlum á vegum sveitarfélagsins 

varðveitt? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Heimasíða 

43 [161]Er heimasíða sveitarfélagsins varðveitt sem hluti af skjalasafni? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

  Já 

  Nei 

Takk fyrir þátttökuna! 
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Viðauki D: Aldur 

 

Tafla . Aldur (upprunaleg svör) 

 

 

  

  

Aldur 

Svarenda 

Fjöldi Hlutfall í % 

32 1 2,5 

35 1 2,5 

36 1 2,5 

37 1 2,5 

38 1 2,5 

39 3 7,5 

43 2 5,0 

45 1 2,5 

46 2 5,0 

47 2 5,0 

48 2 5,0 

49 2 5,0 

50 4 10,0 

51 2 5,0 

52 2 5,0 

54 1 2,5 

55 2 5,0 

56 1 2,5 

57 2 5,0 

60 1 2,5 

60+ 1 2,5 

61 1 2,5 

65 2 5,0 

67 1 2,5 

68 1 2,5 

Total 40 100,0 

Svarar ekki 11  

Alls     51  
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Viðauki E. [Athugasemd] Menntun 

 

Tafla . [Athugasemd] Menntun. Veldu hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið 

Svör Fjöldi Hlutfall í 

% 

Þeir sem svöruðu fyrri 

spurningu 
43 84,3 

Búfræðingur 1 2,0 

Er meistari í hárgreiðslu 1 2,0 

Gangfræðapróf 1 2,0 

Samvinnuskólapróf  

Stúdentspróf,  rekstrar og 

viðskiptanám við HA, 27 

einingar ótal námskeið, 

varðandi tölvur, viðskipti, 

þjónustu, verkefnastjórnun, 

lögfræði o.fl. 

1 2,0 

Skole for handværk og 

design í Danmörku. 

1 2,0 

Skrifstofunám frá MK 1 2,0 

stúdentspróf 1 2,0 

Tækniteiknari (sjúkraliði) og 

ýmis námskeið um 

skjalastjórn. 

1 2,0 

Total 51 100,0 

 

  



83 

Viðauki F. Starfstitill (óflokkað) 

 

Tafla . Starfstitill (óflokkað) 

Starfstitill Fjöldi Hlutfall í % 

Bæjarritari 1 2,5 

Bæjarstjóri 1 2,5 

Deildarstjóri 1 2,5 

Enginn 1 2,5 

Forstöðumaður stjórnsýslu 1 2,5 

Framkvæmdastjóri 1 2,5 

Gjaldkeri, launafulltrúi og 

skjalvarsla 

1 2,5 

Hreppsnefndarmaður / 

bókari / bóndi 

1 2,5 

innheimtufulltrúi og 

skjalavarsla 

1 2,5 

Markaðs- og kynningarfulltrúi 1 2,5 

oddviti 1 2,5 

Ritari 1 2,5 

ritari/skjalastjóri 1 2,5 

Ritari/skjalastjóri 1 2,5 

Samskiptastjóri 2 5,0 

Skjala - og upplýsingastjóri 1 2,5 

skjalastjóri 3 7,5 

Skjalastjóri 4 10,0 

Skjalastjóri skrifstofu 1 2,5 

skrifstofu- og fjármálastjóri 1 2,5 

Skrifstofustjóri 1 2,5 

sveitarstjóri 5 12,5 

Sveitarstjóri 4 10,0 

Sviðsstjóri 1 2,5 

Upplýsinga- og skjalafulltrúi 1 2,5 

Verkefnastjóri 1 2,5 

Þjónustufulltrúi 1 2,5 

Total 40 100,0 

Svarar ekki 11  

51  
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