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Umfjöllun

• Meðferð og öryggi skjala

– Lög, reglur, handbækur, tækniskýrslur o.þ.h. 

• Fjarvinna

– Skilgreiningar o.fl.

– Mikil áhætta; ein mesta upplýsingaógnin í dag

– Eitthvað sem skjalastjórar ættu vera vel meðvitaðir um 

• Rannsóknir og kannanir



Helstu lög

• Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014

• Upplýsingalög nr. 140/2012

• Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000

– Ný Evrópulöggjöf: The European Data Protection Law

– Gildistaka fyrri hluta árs 2018

• Stjórnsýslulög nr. 37/1996



Þjóðskjalasafn Íslands

• Reglur, vinnu- og verklagsreglur

• Handbækur

• Fræðslufundir og námskeið

• Fræðslumyndbönd

• Og fleira



Grundvallarrit sérfræðinga í upplýsinga- og 

skjalastjórn

• ISO 15489-1: Information 

and documentation –

records management –

part 1: Concepts and 

principles. Second edition. 

Geneva, ISO, 2016.



• MoReQ2010®: Model 

requirements for records 

systems. [European Union, 

Brussels, Belgium], DLM 

Forum Foundation, 2010-

2011.

• Cavoukian, A. BYOD: 

(Bring your own device): Is 

your organization ready? 

Ontario, Canada, 

Information & Privacy 

Commissioner, 2013. 



Meðferð og öryggi upplýsinga: ARMA

• ARMA International. Generally Accepted Recordkeeping Principles® 

(GAR principles). Overland Park, KS, ARMA, February 20, 2009.

• Mobile communications and records and information management: 

ARMA International TR-21: A technical report prepared by ARMA 

International with ANSI August 2012. Overland Park, KS, ARMA, 

2012. 



Háskóli Íslands: Upplýsinga- og skjalastjórn

• Skjalfest skjalastefna ekki fyrir hendi

• Stefna um fjarvinnu og tæki ekki til

• Innri endurskoðun hefur gert úttekt á 

upplýsinga- og skjalamálum innan 

Háskóla Íslands (2016)  
– Í úttektarskýrsludrögum er lögð rík 

áhersla á að samin verði skjalastefna

• Vinnuhópur hefur verið stofnaður

• Háskólarektor hefur sýnt þessum 

stjórnunarþætti, upplýsinga- og 

skjalastjórn, mikinn áhuga



ISO 15489-1:2016 – section 6.2 Policies

• „Policies on the management of records should 

be developed, documented and implemented. 

Policies should be derived from business 

objectives and supported by business rules or 

procedures for managing records …“



Fjarvinna (mobile office)

• Vinna starfsfólks skipulagsheilda fer í vaxandi mæli fram utan skrifstofu

• Órjúfanlegur þáttur starfsumhverfis skipulagsheilda í dag

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

utan vinnustaðar

• Fjarvinna getur farið fram
– á öðrum vinnustöðum

– á stöðum sem skilgreindir eru sem samgöngumátar svo sem flugvélum eða langferðabílum

– hjá samstarfsstofnun sem staðsett er annars staðar

– á þriðja vinnustaðnum svokallaða eins og hótelum, kaffihúsum og menningarmiðstöðvum

– heima hjá viðkomandi starfsmanni



Hefur áhættu í för með sér varðandi 

upplýsinga- og skjalastjórn

• séu ekki fyrir hendi verklagsreglur og eftirlit með 

því að starfsfólk visti og skrái mikilvægar 

upplýsingar með réttum hætti í samræmi við 

stefnu vinnustaðarins, þarfir hans og skyldur svo 

og það lagaumhverfi sem að honum lýtur 



ARMA International. (2012). Mobile communication and records and information 

management: A technical report prepared by ARMA International with ANSI (1/3)

• Mikilvægt er að utanumhald skjala og skjalastjórn 

samræmist þörfum, skyldum og stefnumörkun 

vinnustaðarins og þá í samræmi við þau lög og 

reglugerðir sem honum ber að hlýta 



ARMA International. (2012). Mobile communication and records and information 

management: A technical report prepared by ARMA International with ANSI (2/3)

• Nær til allra tegunda skipulagsheilda

– Stórar og smáar

– Opinberir aðilar og einkafyrirtæki

• Sérstaklega ætluð þeim sem starfa við og fjalla um

– upplýsinga- og skjalastjórn

– skjalavörslu

– upplýsingatækni

– lögfræðileg málefni



ARMA International. (2012). Mobile communication and records and information 

management: A technical report prepared by ARMA International with ANSI (3/3)

• Leiðbeinir um fjarvinnu m.a.:
– Ábyrgð og hlutverk

– Þverfagleg teymi og samvinna

– Stefna

– Verklag og verklagsreglur

– Notkun tækni

– Fræðsla og þjálfun

– Upplýsingaöryggi

– Áhætta og áhættumat  

– Eftirlit og endurskoðun



Hvað er BYOD (Bring Your Own Device)?

• Starfsfólk notar eigin 

tæki við vinnu sína hjá 

skipulagsheild í fjarvinnu 

til þess að nálgast innra 

net eða upplýsingakerfi 

skipulagsheildarinnar



HYOD og CYOD

• Here is your own device 

(HYOD)

• Choose your own device 

(CYOD)



Ávinningur

• Auðvelt að miðla upplýsingum

• Auðveldar samvinnu og 

samskipti á rauntíma

• Vinnan getur farið fram hvenær 

sem er og hvar sem er 

(tölvupóstur, upplýsinga- og 

skjalakerfi fyrirtækisins, 

samfélagsmiðlar o.fl.)

• Sparnaður (tími og fé)



Áhætta (1/2)

• Örar breytingar í tæknibúnaði      

• Viðkvæmar upplýsingar/gögn

• Viðkvæm tæki – skemmast 

auðveldlega

• Viðkvæmur og forgengilegur 

hugbúnaður



Áhætta (2/2)

• Upplýsingar vistaðar 

eingöngu á tækjunum

• Ekki miðlæg vistun

• Vírusar, ormar, trójuhestar

• Upplýsingaleki

• Glataðar upplýsingar

• O.þ.h.



Ýmsir gera reglulega kannanir á áhættu og ávinningi fjarvinnu: 

Áhætta mælist yfirleitt mikil en ávinningur er þó umtalsverður

• Deloitte Ninth Annual Benchmarking Study of Electronic Discovery 

Practices for Government Agencies (2015)

• EY_Global_Information_Security_Service_2015

• Check Point Capsule for Mobile Computing Security, Operations 

Efficiency, and Business Enablement (2014)

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-fas-ediscovery-survey-infographic.pdf
http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/ey-global-information-security-survey-2015-1
https://www.checkpoint.co.jp/capsule/download/ESG-Brief-Check-Point-Oct-2014.pdf


Akademískar rannsóknir um upplýsinga- og skjalastjórn 

hjá skipulagsheildum og fjarvinnu sýna m.a.

• að oftast er skortur á verklagsreglum varðandi vistun og skráningu skjala sem verða til við 

fjarvinnu 

• að í almennum verklagsreglum um upplýsinga- og skjalastjórn sé oftast ekki að finna sérstakar 

reglur um skjöl sem unnin eru í fjarvinnu

– sem veldur ruglingi hjá starfsmönnum og þeir skapi þá sitt eigið verklag sem leiðir stundum til þess að upplýsingar 

fari forgörðum og vistist ekki í rafrænt skjalastjórnarkerfi skipulagsheildarinnar

• að starfsfólk hafi almennt ekki áhyggjur af því hvernig það vistar skjölin og hugsi sjaldnast um 

hvað um þau verði á endanum

• að oftast sé ekki haft eftirlit með því hvort og þá hvernig starfsfólk vistar og skráir fjarvinnsluskjöl í 

samræmi við skjalastefnu skipulagsheildarinnar 

– Heimildir: Sjá til dæmis Mäkinen, 2012; Mäkinen, 2013; Mäkinen og Hettonen, 2011.



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

Árni Jóhannsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2013 (1/2) 

• Megindleg rannsókn

• Grein í Þjóðarspegli 2013 – sjá Skemman.is

– Byggð á meistararannsókn – sjá Skemman.is

• 34 eftirlitsstofnanir á vegum ríkisins (heildarfjöldi – ekki 

úrtakskönnun)

• Tæplega 70% svörun



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

Árni Jóhannsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2013 (2/2) 

• Tæp 95% stofnananna gáfu starfsfólki kost á fjarvinnu með einum 

eða öðrum hætti

• Tæp 57% gáfu starfsfólki kost á því að skrá fjarvinnsluskjöl í rafræn 

skjalastjórnarkerfi 

• Einungis um 26% höfðu sett starfsfólki verklagsreglur um vistun og 

skráningu fjarvinnsluskjala

• Rúmlega 60% svöruðu því neitandi þegar spurt var um hvort 

stofnunin hefði eftirlit með því að starfsfólk vistaði og skráði 

fjarvinnsluskjöl í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar 



Ný rannsókn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir)

• Viðtalsrannsókn framkvæmd 2015-2016

• 16 ríkisstofnanir (þar á meðal tvær stofnanir HÍ)

• Viðmælendur valdir kerfisbundið

• Markmið að skoða meðhöndlun og varðveislu upplýsinga 

sem urðu til utan skrifstofunnar svo sem á vettvangi, 

heimilum eða á hinum svokallaða „þriðja vinnustað“



Helstu niðurstöður (1/2)

• Flestar stofnananna (12 af 16) gerðu starfsmönnum kleift að 

stunda fjarvinnu

• Stór hluti viðmælenda (10 af 16) gaf til kynna að hægt væri 

að vista upplýsingar í rafrænt skjalastjórnarkerfi 

• Fæstar stofnananna (4 af 16) höfðu sett verklagsreglur um 

vistun og varðveislu upplýsinga til frambúðar



Helstu niðurstöður (2/2)

• Hjá meirihluta þeirra var ekki markvisst eftirlit með vistuninni 

• Fjarvinnsluskjöl voru síður vistuð samkvæmt 

skjalavistunarstefnu stofnunarinnar en skjöl sem urðu til á 

skrifstofunni

• Brögð voru að því að skjöl, sem höfðu orðið til við fjarvinnu, 

hefðu glatast

– Það henti síður þegar skjöl voru vistuð á skrifstofunni



Vinna er hafin við frekari rannsóknir

• Tvær MIS-rannsóknir

• Eigindleg rannsókn

– Viðtöl, þátttökuathuganir og athugun á fyrirliggjandi efni

• Megindleg rannsókn

– Spurningalisti sendur til stofnananna 89 sem starfa á vegum 

Háskóla Íslands



Mobile Office
Heimild: Nationaal Archief (Þjóðskjalasafnið í  Hollandi) – retronaut.com

http://www.retronaut.com/2013/09/mobile-office/

