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Til menntamálanefndar Alþingis

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Þjóðskjalasafn íslands 642. mál, 

öryggismálasafn

Ég þakka menntamálanefnd fyrir að hafa sent mér til umsagnar frumvarp 

menntamálaráðherra um breytingu á lögum nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn íslands. 

Skemmst er fiá því að segja að ég er að flestu leyti sáttur við niðurstöður nefiidarinnar 

sem forsætisráðherra skipaði 22. júní 2006 eins og þær birtast í frumvarpsdrögum hennar 

og þakklátur nefiidinni fyrir vel unnin störf. Mér er það einnig ánægjuefin að í 
frumvarpinu sem hér er til umsagnar hefur að öllu leyti verið farið að tillögum 

nefhdarinnar.

Engu að síður hef ég tvær athugasemdir fram að færa og teldi æskilegt að tekið 
yrði tillit til þeirra við endanlegan frágang lagagreinanna.

Fyrri athugasemdin varðar b -  lið 1. greinar frumvarpsins þar sem segir á 2. 

blaðsíðu þess: “Til fræðimanna í skilningi þessarar greinar teljast þeir sem hafa stundað 

fræðirannsóknir í hug- eða félagsvísindum og birt rannsóknir sínar á viðurkenndum 
vettvangi.”



Athugasemd mín við þetta ákvæði er sú að mér finnst hæpið að binda aðgang fræðimanna 

að fyrirhuguðu öryggismálasafiii við fræðimenn í “hug- eða félagsvísindum” en eðlilegt 

að hafa þetta opnara. Vísa ég þá til þess að hér hafa margir fræðimenn úr öðrum 

greinum, svo sem lögfræðingar og guðfræðingar, sýnt sagnfræðilegum viðfangsefnum 

áhuga og ritað um þau merkar bækur og greinar. Slíkum fræðimönnum þarf að mínu viti 

að tryggja sama rétt og öðrum er boðinn í frumvarpsgreininni.

Síðari athugasemd mín er veigameiri og varðar c -  lið 1. greinar frumvarpsins en þar 

segir: “Þjóðskjalasafiii íslands er skylt, sé þess óskað, að veita aðila sjálfum aðgang að 

skjölum í öryggismálasafni ef þau hafa að geyma persónugreinanlegar upplýsingar um 

hann sjálfan.
Ef í skjali koma jafnframt fram persónugreinanlegar upplýsingar um aðra 

einstaklinga sem falla undir 3. eða 4. mgr. 18. gr. skal afiná þær upplýsingar úr ljósriti 

eða afriti skjals áður en aðila er veittur aðgangur að því nema sá sem í hlut á hafi 

samþykkt opinbera birtingu upplýsinganna, sbr. 5. mgr. 18. gr.”

Athugasemd mín varðandi þennan lið varðar rétt nánustu vandamanna vanheilla eða 

látinna manna, sem á sínum tíma urðu fyrir símahlerunum eða koma af öðrum ástæðum 

við sögu í þeim gögnum sem ætlunin er að varðveita í öryggismálasafni. Mér sýnist bæði 

sanngjamt og hyggilegt að breyta nýnefiidum lið frumvarpsgreinarinnar þannig að þar 

verði kveðið á um rétt slíkra vandamanna til aðgangs á gögnunum. Með orðunum 

“nánustu vandamenn” á ég við maka, böm og bamaböm viðkomandi einstaklinga og 

systkini ef engir eru niðjamir. Skoðun mín er sú að þessir vandamenn ættu að njóta sama 
réttar og hinn látni hefði notið væri hann á lífi.
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