Vegleiðing til kunngerð
um KT-skjalasavnsútgávur.
Vegleiðing til kunngerð nr. xxxx frá dd.mm.áááá

Grein 1-7

§ 1.
Ásetingarnar í hesi kunngerð eru galdandi fyri avhending av talgildum skjølum ella
savnindum, ið eru framleidd av almennum stovnum, hereftir nevndur stovnur.
stk. 2. Hugtakið stovnur sbrt. stk. 1. fevnir um løgting og landsstýri og stovnar teirra,
kommunur og felagskommunur og kommunalar eins og felagskommunalar stovnar, stovnar
við lógarsettum einarætti, sjálvsognarstovnar og privatar stovnar, sum heilt ella fyri
meginpartin verða riknir fyri almennan pening, ella sum røkja uppgávur vegna tað almenna,
sum av Føroya Landsskjalasavni eru ætlaðar til at varðveita.
Talgild skjøl kunnu vera dáta í kt-skipanum við ella uttan skjøl harumframt talgyldugir ljóð- og
videofílar/sjónbandaðir fílar. Ásetingarnar umfata eisini savnindi á pappíri ella øðrum miðlum, sum
av Landsskjalasavninum eru mett at verða til at blíva gjørd talgildug av varðveitsluávum.
Ein KT-skipan kann til dømis vera:
•
•
•
•
•
•

Skrásetingarskipan/Journalskipan
Talgildug skrásetingar-, máls-, skjala- og viðgerðarskipan/ESDH-skipan
Talgyldug skjalaskipan/EDH-skipan
Yrkiskervi/Fakskipan
Skrá
Skipan samansett av dátum og møguliga skjølum frá fleiri skipanum í einum
tænasturættaðum arkitekturi (SOA-skipan)

Ljóð og sjónbond í einum analogum formi skulu talgildast áðrenn avhendan til Landsskjalasavnið
ella eitt alment skjalasavn, samb. fylgisskjal 5.
Ásetingarnar í hesari kunngerð umfata einans savnindi, ið eru ætlað til varðveitslu hjá Føroya
Landsskjalasavni.
•

•

•

KT-skipanir hjá myndugleikum eru umfataðar av varðveitslu- og vrakanarásetingum, sum
Landsskjalasavnið ásetur í samband við fráboðan um KT-skipan til Landsskjalasavnið.
Ásetanir um tað einstøku kt- skipanina kunnu verða sligin upp í skjalasavnsdátagrunninum á
heimasíðuni hjá Landsskjalasavninum, á www.skjalasavn.fo
Ljóð- og sjónbond kunnu antin vera ein partur av eini KT-skipan ella vera sjálvstøðug
savnindi. Um so er, at tey eru partar av einari KT-skipan ella ikki, eru tey umfatað av
ásetingum um savnindi hjá Landskjalasavninum.
KT-skipanir hjá stovnum og ljóð- og sjónbond er umfatað av savninda- og
vrakingarásetingunum hjá Landsskjalasavninum. Ásetingarnar kunnu síggjast á
www.archives.fo.

§ 2.
Varðveitsla av dátum frá KT-skipanum og av ljóði og kykmyndum skulu avhendast við einari
serligari skjalasavnsútgávu.
Stk. 2 Landsskjalasavnið kann av varðveitingarávum áseta, at varðveitsla av øðrum savnsdátum skulu avhendast í skjalasavnsútgávu.
Ein skjalasavnsútgáva kann vera:
•
•
•

Dátu-úttøku av tabellum frá einari KT-skipan
Møguligum skjølum og
Kunning um skjalasavnsútgávu

sum eru goymdar í einum føstum bygnaði.
Kunning um eina skjalasavnsútgávu inniheldur:
•
•
•

dátur um skjalasavnsútgávuna, uppruna og innihald (arkivbeskrivelsesfil)
skjøl um upprunan hjá skjalasavnsútgávuni, innihald og nýtslu, haraftrat um
samanhangin/kontekstin í tí fyrisitingarliga høpi, skipanin virkaði í (kontekstdokumentation)
Dátur um tabellirnar í skjalasavnsútgávuni (Tabelindeks)

Nærri ásetingar um skjalasavnsútgávur finnast í fylgisskjølunum (ið eru á donskum) til kunngerðina
2-8.
Landskjalasavnið kann avgera, at stovnar skulu avhenda papírsavnindi á einum øðrum miðli, um so
er, at hesi eru í vánaligum standi. Tað kann vera talan um mikrofilmar, skjøl ella myndir á pappíri,
sum skulu talgildast.

§ 3.
Ein skjalasavnsútgáva av varðveitingarverdugum dátum skulu framleiðast eftir reglum,
landsskjalavørðurin setir.
Stk. 2 Landsskjalavørðurin kann ávísa ein annan varðveitingarhátt um so er, at
varðveitingaratlit tala fyri hesum.
Sí annars vegleiðingar til fylgiskjøl 2-8 á heimasíðuni www.lss.fo hjá Landsskjalasavninum. Á
heimasíðuni finst somuleiðis tann seinasta útgávan av Oyðubløðum til nýtslu til framleiðslu av
einari KT-skjalasavnsútgávu.
Landsskjalavørðurin kann ávísa ein annan varðveitingarhátt enn eina skjalasavnsútgávu. Til dømis
kann ein lítil elektronisk journalskipan goymast á pappíri/útskrift, um so er, at kostnaðurin til
framleiðslu av einari talgildari skjalasavnsútgávu ikki stendur mátl - í týdningi - í mun til
framleiðslu av einari talgildari útgávu av journalskipanini.

§ 4.
Framleiðsla og avhendan av varðveitingarútgávum av dátum frá kt-skipanum hjá stovnum
skulu henda eftir tíðarætlan, ið er ásett av landsskjalavørðinum.
Landsskjalavørðurin ger av, nær ein KT-skjalasavnsútgáva fyrstu ferð skal avhendast eins og
hvussu ofta, kt-skipanir eftirfylgjandi skulu avhendast. Varðveitingarásetingarnar verða settar í
samband við tilsøgn/fráboðan til Landsskjalasavnið um eina KT-skipan. Landsskjalasavnið setur
seg í samband við viðkomandi myndugleika, tá tíð er til avhendan av einari skjalasavnsútgávu.
Dagseting fyri avhendan og eftirfylgjandi avhendanartíðføri verður ásett við útgangsstøði í
upplýsingum, ið Landsskjalasavnið hevur fingið í samband við eina fráboðan um avhendan av
einari KT-skipan. Til dømis nær upplýsingar skulu slettast sbrt. tilráðing frá Dátueftirlitinum.
Dátur mugu ikki strikast, áðrenn ein kt-skjalasavnsútgáva er framleidd og góðkend av
Landsskjalasavninum.
Tað er tí av týdningi at kunna Landsskjalasavnið, um so er, at broytingar verða gjørdar í eini KTskipan til dømis:
• Fyrisitingarligar broytingar við skipanini
• Broytingar í freistini um strikan av upplýsingum í skipanini
• Broytingar í skipanini ella av rakstri av skipanini
• Tá skipanin verður avtikin (er eisini galdandi um so er, at konvertering/formbroyting av
dátum til eina nýggja skipan verður framd)
Samstundis er tað av týdningi, at myndugleikin/stovnurin tryggjar sær varðveiðslu av
kunningartilfari um skipanina til dømis skipanardokumentatión, brúkaravegleiðingar og
fyrisitingarlýsingar, soleiðis at kunningartilfarið kan stuðla upp undir goymsluna av dátuma og
møguliga skjølum frá skipanini.
§ 5.
Framleiðsla og avhendan av skjalasavnsútgávum av dátum frá KT-skipanum hjá stovnum, ið
innihalda persónsupplýsingar, skulu avhendast, áðrenn tey verða vrakað. Tann einstaki
stovnurin kann gera avtalu um eina aðra tíðarfreist við Landsskjalasavnið.
Stk. 2 Framleiðsla av skjalasavnsútgávum av dátuma frá øðrum KT-skipanum skulu
íverksetast, áðrenn dátur verður vrakaðar, ella tá KT-skipanir verða tiknar úr nýtslu.
Stk. 3 Við atliti til um varðveitingin kann tykjast neyðug, kann Landsskjalasavnið haraftrat
gera av, um framleiðast skal ein skjalasavnsútgáva av dátuma frá eini KT-skipan.
Stovnar skulu avhenda skjalasavnsútgávur av KT-skipanum, sum innihalda dátur, ið eru umfataðar
av persónsupplýsingarlógini, og sum skulu varðveitast, til Landsskjalasavnið.
Framleiðast skal ein skjalasavnsútgáva av savnsverdugum dátum og møguliga skjølum seinast, tá
dátur skulu strikast sambært boðum frá Dátueftirlitinum. Dátur mugu ikki strikast, fyrr enn tær eru
framleidd í einari skjalasavnsútgávu, ið er góðkend av Landsskjalasavninum. Møguligt er eisini at
avtala eina serliga tíðarfreist til dømis í samband við eitt tíðarskeiðsskifti, ella tá KT-skipanir verða
niðurlagdar.

Fyri skipanir uttan persónsupplýsingar skal framleiðast ein skjalasavnsútgáva, um so er, at dátur
skulu strikast, ella kt-skipanin verður niðurløgd. Dátur mugu ikki strikast, fyrr tær eru í einari
skjalasavnsútgávu, sum er góðkend av Landsskjalasavninum.
Landsskjalasavnið kann áseta, at framleiðast skal ein skjalasavnsútgáva av einari KT-skipan fyri at
tryggja dátur, sum við heimild í lóg og kunngerðini fyri Landsskjalasavnið er verd at varðveita. Tað
kann til dømis vera ein KT-skipan uttan strikanarfreist ella við einari langari strikanarfreist, ið er í
fyrisitingarligari nýtslu í nógv ár.
§ 6.
Skjalasavnsútgáva av dátum frá stovnum skulu góðkennast av Landsskjalasavninum.
Stk. 2 Dátur, ið er fluttar til eina skjalasavnsútgávu, mugu ikki vrakast av myndugleikanum,
fyrr enn skjalasavnsútgávan er góðkend.
Eftir at Landsskjalasavnið hevur tikið ímóti einari skjalasavnsútgávu, verður KT-skipanarútgávan
testa/nároynd fyri at kanna um:
•
•
•

Skjalasavnsútgávan er sambært avhendanarásetingunum
Samsvar millum dokumentatión/skjalprógvan og dátur
Tey vanligu krøvini, sum eru lýst í fylgiskjølunum 2-8, er fylgd

Um so er, at skjalasavnsútgávan ikki lýkur krøvini í ásetingunum, verður skjalasavnsútgávan send
aftur til myndugleikan/stovnin við frágreiðing um møguligar feilir ella at okkurt manglar.
Landsskjalasavnið sendur eina góðkenning av skjalasavnsútgávuni, tá allar leiðreglur eru fylgdar.
Dátur má ikki strikast, fyrr en skjalasavnsútgávan er góðkend av Landsskjalasavninum.
Gevið gætur, at Landsskjalasavnið ikki tekur ábyrgd av skjalasavnsútgávuni, fyrr enn hon er
móttikin. Tískil verður mælt til, at avhendingin hendir undir tryggum umstøðum.
Í sambandi við avhending til Landsskjalasavnið skal skjalasavnsútgávan sendast sum innskrivaður
postur ella avhendast persónliga til fylgjandi móttakara og adressu (tað má ikki skilast til navn á
málsviðgera):
Landsskjalasavnið
W.U. Hammerseimbsgøta 9.
FO-100 Tórshavn
§7.
Hendan kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.
Eftir tann dd.mm.áááá kunnu KT-skipanir einans avhendast eftir hesari kunngerð, tó kann
landsskjalavørðurin geva undantaksloyvi frá hesum eftir umsókn frá stovni og myndugleikum
annars.

