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Fundargerð 
 
 

Tilv. 1501028/1.7 

 
 
Fundur:  Grisjunarráð 5/2015. 
Dagsetning og tími: 18. maí 2015, 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. Tilkynning Fjölbrautaskóla Suðurnesja á úreltu tölvukerfi, AXEL, dags. 23. júní 2014. 
Ákvörðun um grisjun. 

2. Tilkynning Landhelgisgæslu Íslands á úreltu tölvukerfi, Dataease, dags. 8. júlí 2014. 
Ákvörðun um grisjun. 

3. Tilkynning Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu á úreltu tölvukerfi, AXEL (eldri) 
og AXEL (yngri), dags. 2. september 2014. Ákvörðun um grisjun. 

4. Tilkynning Námsgagnastofnunar á úreltu tölvukerfi, Filemaker (eldri útgáfa), dags. 5. 
september 2014. Ákvörðun um grisjun. 

5. Tilkynning Ríkisendurskoðunar á úreltu tölvukerfi, Dreki, dags. 10. september 2014. 
Ákvörðun um grisjun. 

6. Tilkynning Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á úreltu tölvukerfi, GHIS, dags. 11. 
nóvember 2014. Ákvörðun um grisjun. 

7. Tilkynning sýslumannsins á Siglufirði á úreltu tölvukerfi, Bréfadagbók, dags. 9. október 
2014. Ákvörðun um grisjun. 

 
Þjóðskjalavörður setti fundi og gengið var til dagskrár. 
 
1. Tilkynning Fjölbrautaskóla Suðurnesja á úreltu tölvukerfi, AXEL, dags. 23. júní 2014. 
Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1406055) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír. 
Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum 
úr kerfinu á viðurkenndan hátt.  
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2. Tilkynning Landhelgisgæslu Íslands á úreltu tölvukerfi, Dataease, dags. 8. júlí 2014. 
Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1410042) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír 
að mestu leyti. Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar öll gögn hafa verið prentuð 
út og lögð í skjalasafn og þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan 
hátt.  
 
3. Tilkynning Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu á úreltu tölvukerfi, AXEL 
(eldri) og AXEL (yngri), dags. 2. september 2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 
1409013) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír. 
Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum 
úr kerfinu á viðurkenndan hátt.  
 
4. Tilkynning Námsgagnastofnunar á úreltu tölvukerfi, Filemaker (eldri útgáfa), dags. 
5. september 2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1409025) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír. 
Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum 
úr kerfinu á viðurkenndan hátt.  
 
5. Tilkynning Ríkisendurskoðunar á úreltu tölvukerfi, Dreki, dags. 10. september 2014. 
Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1409035) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír. 
Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum 
úr kerfinu á viðurkenndan hátt.  
 
6. Tilkynning Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á úreltu tölvukerfi, GHIS, dags. 11. 
nóvember 2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1410020) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír. 
Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum 
úr kerfinu á viðurkenndan hátt. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands undirritar ekki 
eyðublaðið sem tilkynningin barst á heldur starfsmaður stofnunarinnar.  Samþykkt er með þeim 
fyrirvara að forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands staðfesti við Þjóðskjalasafn Íslands að 
tilkynningin hafi verið send með hans vitund.  
 
7. Tilkynning sýslumannsins á Siglufirði á úreltu tölvukerfi, Bréfadagbók, dags. 9. 
október 2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1410023) 
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu þar sem gögnin eru til á pappír. 
Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum 
úr kerfinu á viðurkenndan hátt.  
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Fundi slitið kl. 13:00. 
 
 
Eiríkur G. Guðmundsson (sign) 
 
Njörður Sigurðsson (sign) 
 
Svanhildur Bogadóttir (sign) 
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