
Alþingi 
Erindinr.Þ I M j S i i  

komudagur 2 0 0 3

Nefndasvið Alþingis
Helga E. Þórisdóttir, nefndarritari
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík.

Reykjavík, 23. janúar 2003.

Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 (rafræn stjórn- 
sýsla). Þskj. 384 — 348. mál.

Laganefnd hefur borizt ofangreint frumvarp til umsagnar.

Segja má, að frumvarpið sé liður í þeirri markvissu og framsæknu þróun upplýsinga- 
samfélagsins, sem ríkisstjómin mótaði og hefur fylgt undanfarin 10 ár eða svo.

Almenningur hefur þegar fyrir alllöngu orðið var við veigamikla áfanga í þessari þró- 
un. Stjómarráðið kom sér fljótt upp allgóðum, eða jafnvel mjög góðum heimasíðum, 
Stjómartíðindi koma nú út á netinu og einnig er nú komin heimild til þess að gefa 
Lögbirtingablaðið út á netinu. A vef stjómarráðsins er einnig að fínna, á heimasiðum 
hinna ýmsu ráðuneyta, mikilsverðar upplýsingar, skjöl og gögn. Nokkuð er að vísu 
mismunandi hversu nýlegar og gagnlegar þessar upplýsingar eru. Óhætt er þó að 
segja, að þau ráðuneyti sem best standa sig hafi veitt almenningi mjög mikilsverðan 
aðgang. I þessari umljöllun má heldur ekki gleyma Alþingi, en á vef þess er auðvelt 
að fylgjast með þingmálum og lagasafnið, sem þar er birt er mjög gott, þótt úr mætti 
bæta að nokkru.

Eins og kemur fram i athugasemdum með frumvarpinu skipaði forsætisráðherra sér- 
staka nefiid til þess að kanna, hvort og eftir atvikum hvemig stjómsýslan gæti þróast 
rafrænt á æskilegan hátt. Afrakstur nefndarstarfsins var viðamikil skýrsla, sem í drög- 
um hafði verið send til margra aðila, sem líklegt var að létu málið til sín taka. Var það 
allt mjög til fyrirmyndar.

Annað afsprengi nefndarstarfsins er ofangreint frumvarp. Laganefnd sér ekki ástæðu 
til þess að gera athugasemdir við efni þess, sýnist þar allt vel athugað og réttilega 
formað. A það má þó benda, að ekki er sopið kálið, þótt í ausuna sé komið. Enn á eftir 
að reyna á það, hvort hinir almennu borgarar nýti sér þau færi á skjótvirkri, vandaðri 
meðferð stjómsýslumála, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.
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