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Efni: Umsögn Félags forstöðumanna ríkisstofnana um frumvarp til laga um
rafræna stjórnsýslu. Þskj: 384 - mál: 348.

Félag forstöðumanna nldsstofnana hefur móttekið bréf Allsherjamefndar Alþingis þar 
sem óskað er eftir umsögn félagsins á frumvarpi til laga um breytingu á 
stjómsýslulögum nr. 37/1993 - rafræn stjómsýsla. Af því tilefni sendir Félag 
forstöðumanna rílcisstofnana svohljóðandi:

Félag forstöðumanna ríkisstofnana fagnar framkomnu frumvarpi um rafræna 
stjómsýslu og telur að það sé tímabært að hugað verði að löggjöf verði sett um hana. 
Ekki verður í umsögn þessari sérstaklega farið yfir einstakar greinar frumvarpsins en 
vakin skal athygli á eftirfarandi atriðum sem FFR telur mikilvægt að höfð verði í huga 
við umfjöllun Allsherjamefndar Alþingis um frumvarpið.

1.Undirritun skjala. Telja verður afar þýðingarmikið að löggjöfin sé þannig úr garði 
gerð að enginn vafi sé á undirritun rafræns skjals og tryggt verði með 
óvéfengjanlegum hætti að skjalið stafi frá þeim sem sagður er höfundur eða 
sendandi þess. Sé þetta atriði ekki tryggilega úr garði gert, mun það rýra mjög 
gildi rafrænnar stjómsýslu og gæti skapað álitamál. FFR hefur í sjálfu sér ekki 
sérstakar tillögur um hvemig þetta yrði í framkvæmd en vekur athygli á að 
æskilegt sé að í löggjöfinni sé fjallað um tilteknar kröfur sem til þessa verði 
gerðar.

2.Móttaka rafræns skjals. Eins og alkunna er misfarast oft skjöl í sendingu milli 
tölva eða móttöku þeirra vegna bilunar í vél- eða hugbúnaði, ýmist sendanda eða 
móttakanda. Þarf því að vera búið þannig um hnútana með ótvíræðum hætti að 
sendandi skjals geti verið viss um að skjalið hafi verið móttekið hjá viðeigandi 
stofnun. Þannig gæti rafræn kvittun verði eins konar móttaka fyrir sendingu 
skjalsins. Inn á stofnunum þarf einnig að gera þær ráðstafanir að tryggt sé að skjöl 
séu móttekin og þau hljóti tilhlýðilega meðferð.
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3.Vélbúnaður stofnana. Óhjákvæmilegt er að við samþykkt frumvarpsins muni 
rafrænum erindum fjölga mjög talsvert. Þarf í framhaldi af því að huga að gæðum 
vélbúnaðar hjá opinberum stofnunum en vitað er að ástand þess er afar 
mismunandi. Opinberar stofnanir þurfa í framhaldi af áformaðri löggjöf að vera í 
stakk búnar tæknilega til að taka við rafrænum erindum. Kemur því til álita að 
kveðið verði á um í frumvarpinu að stofnanir skuli fylgja einhverjum fyrirfram 
skilgreindum stöðlum settum af viðeigandi ráðuneyti eða stofnun sbr. lið 5 hér á 
eftir.

4.Varsla rafrænna erinda. Mikilvægt er að ákvæði um varðveislu erinda séu skýr. 
Huga þarf að hve ört vélbúnaður hefur breyst á undanfömum tveim áratugum. 
Slíkar breytingar hafa einnig náð til geymslu gagna og því mikilvægt að kveðið 
verði á um að stofnunum verði gert skylt að varðveita gögn í aðgengilegum 
rafrænum miðlum og þannig verði gert tryggt að erindi glatist ekki af tæknilegum 
ástæðum.

5.Samræming rafrænnar stjórnsýslu. Til álita hlýtur að koma hvemig haga skuli 
samræmingu á rafrænum erindum. Hætt er við ef ekki sé að þessu gefinn skýr 
gaumur að stofnanir muni varðveita erindi á mismunandi hátt og jafnvel afgreiðsla 
og úrvinnsla verði einnig mismunandi. Hugsanlega gætu kröfur til rafrænnar 
undirritunar orðið mismunandi eftir stofnunum, eins og reyndar nú þegar er. Slíkt 
er ekki æskilegt og getur valdið borgurunum vandkvæðum og ágreiningsefnum. 
Er því lagt til að hugað verði að því að einhverjum opinberum aðila eða ráðuneyti 
verði falið að hafa umsjón með samræmingu þessa mikilvæga málaflokks. Nú 
þegar er starfandi svokölluð RUT nefnd hjá fjármálaráðuneytinu, hugsanlega gæti 
hún verið vettvangur þess.

Virðingarfyllst,

F.h. stjómar FFR


