
Nd. 398. Nefndarálit [20. mál]
um frv. til laga um upplýsingaskyldu stjórnvalda.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd neðri deildar hefur haft frv. til laga um upplýsingaskyldu
stjórnvalda til meðferðar.

Nefndin er sammála þeirri meginskoðun. sem í frv. felst, að settar verði al-
mennar reglur um upplýsingaskyldu stjórnvalda. Hins vegar er allsherjarnefnd
ekki reiðubúin til að mæla með samþykkt frv. eins og það hefur verið lagt fram.
Er því lagt til, að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar með eftirfarandi
ábendingum:
J. Kanna þarf rækilega sambærilega löggjöf á hinum Norðurlöndunum og reynsl-

una af framkvæmd hennar. Athuga þarf að hve miklu leyti sú reynsla hæfir
íslenskum aðstæðum og íslensku stjórnkerfi.

2. Vafasamt er að hafa í slíkri löggjöf eins ítarlega upptalningu á undanþágum
og gert er í 2. gr. frv. Má nánast segja, að sá réttur, sem getið er i 1. gr.,
sé afturkallaður með undanþágum í 2. gr. og verði í raun mun þrengri en
hann er í framkvæmd nú, án löggjafar. Að mati nefndarinnar kemur til álita
að sleppa slíkri upptalningu (2. gr.), en hafa undanþágumar almennari. Eins
og frv. er nú bera undanþágurnár aðalregluna ofurliði.

3. Fram þarf að koma, að upplýsingaskyldan geti verið mismunandi, með hlið-
sjón af þvi, hve veigamildir hagsmunir eru í húfi.

4. Skilgreiningar skortir á ~'msum hugtökum, svo sem hvað sé stjórnvald og
hvenær sú skylda hvílir á stjórnvöldum og ríkisstofnunum að skýra óumbeðið
opinberlega frá störfum og vítneskju.

5. Í frv. er rætt um "skjöl", en ekki er minnst á, að hægt sé að geyma vitneskju
á annan hátt, svo sem segulböndum, myndum, tölvum o. s. frv. Að þessu leyti
virðist frv. vera of takmarkað.

6. Nefndin telur eðlilegra að úrskurðarvald sé í höndum dómstóla en ráðherra,
sbr. 12. gr.
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