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Fundargerð 
 
 

Tilv. 1601006/1.7 

 
 
Fundur:  Grisjunarráð 8/2016. 
Dagsetning og tími: 10. október 2016, kl. 12. 
Boðaðir: Eiríkur G. Guðmundsson þjóðskjalavörður, Njörður Sigurðsson sviðsstjóri   

skjalasviðs og Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður 
Mættir:   Allir mættir 
Fundarritari:  Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjalasviðs 
 
Dagskrá: 
 

1. Samþykkt og undirritun fundargerðar grisjunarráðs frá 29. september 2016. 
2. Grisjunarbeiðni Vinnumálastofnunar dags. 29. apríl 2016 – umsóknir um greiðslu 

atvinnuleysistrygginga 1997-2014 (málsnr. 1605001). 
3. Grisjunarbeiðni sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31. maí 2016 – umsóknir og 

kennispjöld ökuskírteina ásamt fylgiskjölum (málsnr. 1606001). 
4. Grisjunarbeiðni Sjúkratrygginga Íslands dags. 6. júní 2016 – gögn sjúkradagpeninga 

(málsnr. 1606008). 
5. Grisjunarbeiðni Samgöngustofu dags. 9. júní 2016 – forskráning GVK 

(Gerðarviðurkennd ökutæki), umsóknir með CoC 1996-2013 (málsnr. 1606020). 
6. Grisjunarbeiðni Samgöngustofu dags. 9. júní 2016 – forskráning GVK 

(Gerðarviðurkennd ökutæki), umsóknir með CoC 2013 og áfram (málsnr. 1606019). 
7. Grisjunarbeiðni Sjúkratrygginga Íslands dags. 15. júní 2016 – kröfubréf frá 

Sjúkratryggingum Íslands til erlendra stofnana og bréfasamskipti vegna þeirra (málsnr. 
1606039). 

8. Grisjunarbeiðni Sjúkratrygginga Íslands dags. 15. júní 2016 – reikningar frá erlendum 
stofnunum og bréfasamskipti vegna þeirra (málsnr. 1606038). 

9. Grisjunarbeiðni Akureyrarbæjar dags. 16. júní 2016 – húsaleigubætur, fylgiskjöl með 
umsóknum (málsnr. 1608001). 

10. Grisjunarbeiðni Samgöngustofu dags. 1. júlí 2016 – bókhaldsskjöl (málsnr. 1607005). 
11. Grisjunarbeiðni Ríkisútvarpsins ohf. dags. 7. júlí 2016 – bókhaldsgögn 2006-2008 

(málsnr. 1607002). 
12. Grisjunarbeiðni Héraðsdóms Vesturlands dags. 18. júlí 2016 – hljóð- og 

myndbandsupptökur eldri en þriggja ára (málsnr. 1607015). 
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13. Grisjunarbeiðni Garðarbæjar dags. 18. ágúst 2016 – eyðublöð um skimun á lestrarvanda 
og málþroska barna (málsnr. 1608021). 

14. Grisjunarbeiðni Garðabæjar dags. 8. september 2016 – óstimplaðar teikningar vegna 
bygginga eða breytinga á húsum í bæjarfélaginu (málsnr. 1609016). 

15. Grisjunarbeiðni Ríkisendurskoðunar dags. 12. september 2016 – umsóknir um 
endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna erlendra sendiráða (málsnr. 1609020). 

16. Grisjunarbeiðni Reykjanesbæjar dags. 23. september 2016 – þjónustuskýrslur / 
vinnuskýrslur vegna heimaþjónustu við einstaklinga (málsnr. 1609068). 

 
Þjóðskjalavörður setti fund og gengið var til dagskrár. 
 
1. Samþykkt og undirritun fundargerðar grisjunarráðs frá 29. september 2016. 
Fundargerð grisjunarráðs frá 29. september 2016 samþykkt og undirrituð. 
 
2. Grisjunarbeiðni Vinnumálastofnunar dags. 29. apríl 2016 – umsóknir um greiðslu 
atvinnuleysistrygginga 1997-2014 (málsnr. 1605001). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Vinnumálastofnun getur sótt um heimild til grisjunar að nýju þegar 
rafrænt gagnakerfi, sem innheldur sömu upplýsingar, hefur verið tilkynnt og samþykkt af 
Þjóðskjalasafni Íslands. 
 
3. Grisjunarbeiðni sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu dags. 31. maí 2016 – umsóknir 
og kennispjöld ökuskírteina ásamt fylgiskjölum (málsnr. 1606001). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu getur sótt um heimild til 
grisjunar að nýju þegar rafrænt gagnakerfi, sem innheldur sömu upplýsingar, hefur verið tilkynnt og 
samþykkt af Þjóðskjalasafni Íslands. 
 
4. Grisjunarbeiðni Sjúkratrygginga Íslands dags. 6. júní 2016 – gögn sjúkradagpeninga 
(málsnr. 1606008). 
Afgreiðslu málsins frestað. Óskað er eftir nánari upplýsingum um eðli rafræns gagnakerfis sem heldur 
utan um gögnin. 
 
5. Grisjunarbeiðni Samgöngustofu dags. 9. júní 2016 – forskráning GVK 
(Gerðarviðurkennd ökutæki), umsóknir með CoC 1996-2013 (málsnr. 1606020). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Samgöngustofa getur sótt um heimild til grisjunar að nýju þegar 
rafrænt gagnakerfi, sem innheldur sömu upplýsingar, hefur verið tilkynnt og samþykkt af 
Þjóðskjalasafni Íslands. 
 



 

Þjóðskjalasafn Íslands  |  Laugavegi 162  |  105 Reykjavík  |  Sími 590 3300  |  skjalasafn@skjalasafn.is  |  www.skjalasafn.is 
 3 | 3 

6. Grisjunarbeiðni Samgöngustofu dags. 9. júní 2016 – forskráning GVK 
(Gerðarviðurkennd ökutæki), umsóknir með CoC 2013 og áfram (málsnr. 1606019). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Samgöngustofa getur sótt um heimild til grisjunar að nýju þegar 
rafrænt gagnakerfi, sem innheldur sömu upplýsingar, hefur verið tilkynnt og samþykkt af 
Þjóðskjalasafni Íslands. 
 
7. Grisjunarbeiðni Sjúkratrygginga Íslands dags. 15. júní 2016 – kröfubréf frá 
Sjúkratryggingum Íslands til erlendra stofnana og bréfasamskipti vegna þeirra (málsnr. 
1606039). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Gögnin teljast vera hluti af málasafni Sjúkratrygginga og ber að 
varðveita.  
 
8. Grisjunarbeiðni Sjúkratrygginga Íslands dags. 15. júní 2016 – reikningar frá erlendum 
stofnunum og bréfasamskipti vegna þeirra (málsnr. 1606038). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Gögnin teljast vera hluti af málasafni Sjúkratrygginga og ber að 
varðveita.  
 
9. Grisjunarbeiðni Akureyrarbæjar dags. 16. júní 2016 – húsaleigubætur, fylgiskjöl með 
umsóknum (málsnr. 1608001). 
Grisjunarbeiðninni var hafnað. Gögnin teljast vera hluti af málasafni Sjúkratrygginga og ber að 
varðveita.  
 
10. Grisjunarbeiðni Samgöngustofu dags. 1. júlí 2016 – bókhaldsskjöl (málsnr. 1607005). 
Grisjunarbeiðnin var samþykkt. Samgöngustofu er heimilt að eyða fylgiskjölum bókhalds sjö árum 
eftir að reikningsári lýkur með því skilyrði að varðveita sem sýnishorn öll fylgisskjöl frá apríl, ágúst 
og desember fyrir ár sem enda á 0 og 5. 
 
Dagskrárliðum 11-16 frestað. 
 
Fundi slitið kl. 13:25. 
 
 
Eiríkur G. Guðmundsson (sign) 
 
Njörður Sigurðsson (sign) 
 
Svanhildur Bogadóttir (sign) 
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