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Skv. bréfi frá Sigrúnu Brynju Einarsdóttur ritara allherjarnefndar Alþingis, dags. 21. okt. sl. hefur verið 
óskað eftir því að ég láti í té umsögn um frv. til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, 191. mál, 
heildarlög.

Þar sem ég átti sæti í nefndinni sem samdi frumvarpið tel ég ekki rétt að ég láti í té slíka umsögn, 
enda samstaða í nefndinnu um frumvarpið í öllum meginatriðum og því engu við það að bæta af minni 
hálfu.

Þó er eitt atriði sem ég vil gjarnan vekja sérstaka athygli á, enda um nýmæli að ræða.
Er það síðari málsliður 1. mgr. 8. gr. frv. svohljóðandi:

"Óbirt fyrirmæli binda þó stjórnvöld frá gildistöku þeirra."

Ég tel að skoða þurfi vandlega hvernig þetta ákvæði er hugsað í framkvæmd. Ég hef starfað sem 
ritstjóri Stjórnartíðinda í yfir 2 áratugi og á þeim tíma hefur það komið fyrir allnokkrum sinnum að 
undirrituð erindi sem borist höfðu til birtingar voru afturkölluð eða birting stöðvuð vegna einhverra 
annmarka sem voru á málinu, eða menn komust að þeirri niðurstöðu að útgáfa þeirra var óþörf. Um 
tilvist þessara mála vita oftast ekki aðrir en nokkrir starfsmenn viðkomandi stjórnvalda. Er þá spurning 
hvort þessi óbirtu mál eigi að binda stjórnvöld frá gildistöku þeirra skv. orðanna hljóðan í erindinu sjálfu 
og hver er ábyrgð og skylda starfsmanna sem af þessu vita? Ég tel að það eigi að vera eitthvert 
svigrúm fyrir stjórnvöld til að afturkalla mál sem ekki er búið að birta, án þess að það hafi neinar 
sérstakar afleiðingar fyrir þau í för með sér.

F. h. r.

Eygló S. Halldórsdóttir, '■
ritstjóri Lögbirtingablaðs og Stjómartíðinda.
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