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Grisjunarráð 7/2015.
9. september 2015, kl. 12.
Eiríkur G. Guðmundsson þjóðskjalavörður, Njörður Sigurðsson sviðsstjóri
skjalasviðs og Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður.
Allir mættir.
Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjalasviðs

Dagskrá:
1. Tilkynning Veðurstofu Íslands á gagnagrunni, Wisual Weather, dags. 15. júlí 2014.
Ákvörðun um grisjun.
2. Tilkynning Veðurstofu Íslands á gagnagrunni, Moving Weather, dags. 15. júlí 2014.
Ákvörðun um grisjun.
3. Tilkynning sýslumannsins í Reykjavík á úreltu tölvukerfi, Mál yfirlögráðandans í
Reykjavík, dags. 15. október 2014. Ákvörðun um grisjun.
4. Tilkynning Ríkislögmanns á úreltu tölvukerfi, Word skjöl, dags. 10. nóvember 2014.
Ákvörðun um grisjun.
5. Tilkynning umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á úreltu tölvukerfi, 1993 Innsend bréf,
1993 Útsend bréf, 1994 Innsend bréf og 1994 Útsend bréf, dags. 10. nóvember 2014.
Ákvörðun um grisjun.
6. Tilkynning úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál á úreltu tölvukerfi, Lotus
Notes, dags. 11. nóvember 2014. Ákvörðun um grisjun.
Þjóðskjalavörður setti fund og gengið var til dagskrár.
1. Tilkynning Veðurstofu Íslands á gagnagrunni, Wisual Weather, dags. 15. júlí 2014.
Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1407032).
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu. Gögnin í gagnagrunninum hafa
tímabundið gildi en fullunnin gögn eru í Veðurgagnagrunninum DB2 en gögn úr honum verða
afhent í formi vörsluútgáfu skv. úrskurði Þjóðskjalasafns Íslands. 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 Veðurstofu Íslands á gagnagrunni, Moving Weather, dags. 15. júlí 2014.
Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1407033).
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu. Gögnin í gagnagrunninum hafa
tímabundið gildi en fullunnin gögn eru í Veðurgagnagrunninum DB2 en gögn úr honum verða
afhent í formi vörsluútgáfu skv. úrskurði Þjóðskjalasafns Íslands. Samþykkt að heimila grisjun á
gögnum úr kerfinu þegar hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan hátt.
3. Tilkynning sýslumannsins í Reykjavík á úreltu tölvukerfi, Mál yfirlögráðandans í
Reykjavík, dags. 15. október 2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1410035).
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu en gerð er krafa um að gögnin
verði prentuð út og varðveitt á pappír í málasafni. Ákvörðunin byggir á því að um lítið gagnasafn
er að ræða sem möguleiki er að varðveita á pappír. Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu
þegar öll gögn hafa verið prentuð út og hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á
viðurkenndan hátt.
4. Tilkynning Ríkislögmanns á úreltu tölvukerfi, Word skjöl, dags. 10. nóvember 2014.
Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1409014).
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu en gerð er krafa um að gögnin
verði prentuð út og varðveitt á pappír. Ákvörðunin byggir á því að um lítið gagnasafn er að ræða
sem möguleiki er að varðveita á pappír. Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar öll
gögn hafa verið prentuð út og hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan
hátt.
5. Tilkynning umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á úreltu tölvukerfi, 1993 Innsend
bréf, 1993 Útsend bréf, 1994 Innsend bréf og 1994 Útsend bréf, dags. 10. nóvember
2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1410016).
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu en gerð er krafa um að gögnin
verði prentuð út og varðveitt á pappír. Ákvörðunin byggir á því að um lítið gagnasafn er að ræða
sem möguleiki er að varðveita á pappír. Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar öll
gögn hafa verið prentuð út og hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan
hátt.
6. Tilkynning úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál á úreltu tölvukerfi,
Lotus Notes, dags. 11. nóvember 2014. Ákvörðun um grisjun (málsnr. 1409043).
Ekki er gerð krafa um að afhenda rafræn gögn í formi vörsluútgáfu en gerð er krafa um að gögnin
verði prentuð út og varðveitt á pappír. Ákvörðunin byggir á því að um lítið gagnasafn er að ræða
sem möguleiki er að varðveita á pappír. Samþykkt að heimila grisjun á gögnum úr kerfinu þegar öll
gögn hafa verið prentuð út og hagnýtu gildi er lokið. Eyða skal gögnum úr kerfinu á viðurkenndan
hátt.
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Fundi slitið kl. 12:45.

Eiríkur G. Guðmundsson (sign)
Njörður Sigurðsson (sign)
Svanhildur Bogadóttir (sign)
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