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Með bréfx 17. mars sl. óskaði fjárlaganefnd eftir umsögn fjármálaráðuneytisins um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um Ríkisendurskoðun, nr. 86/1997, 416 mál. Ennfremur er kveðið á 
um það í frumvarpinu að ne&darmenn fjárlaganefadar séu bimdir af þagnarskyldu um þá 
vitneskju sem þær fá um í nefhdinni ef ríkisendurskoðandi kveður svo á um.
Samkvæmt 10. gr. laganna um Ríkisendurskoðun er Ríkisendurskoðun heimilaður aðgangur að 
öllum gögnum sem máli skipta þar á meðal fylgiskjölum, skýrslum, bókum og bréfum þeirra 
stofnana sem hún fjallar um. Þá getur Ríkisendurskoðun krafist upplýsinga og gagna sem geta 
haft þýðingu fyrir störf hennar skv. 7. gr. laganna, það er gagna sem varða reiknisskil samtaka, 
sjóða og annarra aðila sem fá fé eða eru ábyrgir frá ríkinu. Eins og þessi ákvæði bera með sér eru 
valdheimildir Rikisendurskoðunar til öflunar upplýsinga afar víðtæk og miðast við þarfir hennar 
sem endurskoðanda. Og ljóst er að sum þessara gagna kunna að innihalda viðkvæmar 
upplýsingar um persónuleg fjármál eða viðskiptamál sem eðlilegt er að njóti vemdar og séu ekki 
gerð opinber. Afhending þeirra til aðila sem ekki gegnir lögboðnu hlutverki þar sem upplýsingar 
þessar kunna að koma að gagni hlýtur að orka verulegs tvímælis. Ekki liggur ljóst fyrir að 
fjárlaganefiid hafi þörf fyrir þessar upplýsingar í því formi og með þeim smáatriðum sem þær eru 
í hjá Ríkisendurskoðun. Með hliðsjón af þessu hefur fjármálaráðuneytið allan fyrirvara á um 
réttmæti jafii fortakslausrar skyldu til afhendingar á gögnum sem kveðið er á um í frumvarpinu. 
Og á það eins við þótt kveðið sé á um þagnarskyldu nefiidarmanna í fjárlaganefiid. Telur 
ráðuneytið að ef til slíkrar lagasetningar kemur ætti að takmarka afhendingu gagnanna við það 
sem að mati Ríkisendurskoðunar er nauðsynlegt fyrir störf nefndarinnar og kveða á um að 
upplýsingamar verði afhentar í því formi sem Ríkisendurskoðun ákveður sem meðal annars gæti 
falið í sér að hún gæti gengið frá upplýsingunum með þeim hætti að þær væru ekki 
persónugreinanlegar og eftir atvikum samandregnar.


