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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga, 381. mál.

Orkuveitu Reykjavíkur hefur borist erindi allsherjarnefndar Alþingis, dags. 24. febrúar 
2011, þar sem óskað var umsagnar um frumvarp til upplýsingalaga, 381, mál.

Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar í samræmi við ákvæði laga nr. 
139/2001 og er alfarið í eigu opinberra aðila, Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og 
Borgarbyggðar. Fyrirtækið framleiðir og dreifir rafmagni, heitu og köldu vatni og rekur 
fráveitu. Um er að ræða einkaréttarlega starfsemi sem lýtur eftirliti stofnana eins og 
Orkustofnunar og Samkeppniseftirlits. Rúmlega þriðjungur tekna Orkuveitu Reykjavíkur á 
sl. ári var af samkeppnisstarfsemi. Er þar Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu 
Reykjavíkur, sem starfar alfarið á samkeppnismarkaði, ekki með talin.

Orkuveita Reykjavíkur gerir alvarlegar athugasemdir við efni frumvarpsins.

Almennt:
Orkuveita Reykjavíkur gerir athugasemd við að Öll fyrirtæki sem eru að 75% hluta eða 
meira í eigu opinberra aðila, falli undir ákvæði upplýsingalaga, burtséð frá því hvaða 
starfsemi viðkomandi fyrirtæki stunda. Fyrirtækið telur eðlilegra að gildissvið laganna sé 
með þeim hætti, sem lagt er til í 3. gr. frv., að þau taki til þeírrar starfsemi einkaaðila, eða 
fyrirtækja í eigu opinberra aðila, sem kunni að vera falin opinberum aðilum með lögum. í 
tilviki Orkuveitu Reykjavíkur ættu þá upplýsingalög t.d. víð um vatnsveítu og fráveitu en 
ekki raforkuframleiðslu og sölu. Fyrirtækið teíur því að undanþiggja ætti 
samkeppnisstarfsemi með skýrari hætti en gert er í frv. og nánar er vikið að í umfjöllun um 
2., sbr. 10. gr. frv.

Orkuveita Reykjavíkur er algerlega ósammála því, sem fram kemur í athugasemdum með 
frv., að það kalli ekki á sérstakar skýringar að gera fyrirtækinu skylt að ráðast í 
endurskipulagningu skjalakerfis sem getur kostað hundruð milljóna króna. Skjalakerfí 
Orkuveitu Reykjavikur er byggt upp með þeim hætti að það þjóni sem best þeim lögboðnu 
kröfum sem gerðar eru til reksturs fyrirtækisins, t.d. í raforkulögum, orkulögum, lögum 
um vatnsveitur sveitarfélaga og lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitu. Kröfur um 
aðra uppbyggingu skjalakerfís þess og allra vinnuferla í fyrirtækinu til að þjóna skráningu 
ákvarðana, sem ekki teljast stjórnvaldsákvarðanir, brýtur að mati Orkuveitu Reykjavíkur 
gegn meðalhófsreglu sem stjórnvöld og löggjafinn verða að hafa að leiðarljósi í störfum 
sínum.

Skjalavarsía OR miðast við að tryggja að fyrirtækið sinni lögbundnum verkefnum sínum 
með sem hagkvæmustum hætti og að hún tryggi nauðsynlegan rekjanleika ákvarðana til 
varnar hagsmunum fyrirtækisins. Málskrá er því ekki haldin sem slík og getur hin rúma
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heimild til að tiJgreina ekki hvaða gögn beðið er uin kallað á afar umfangsmikla vinnu við 
gagnaöflun.

Athugasemdir við einstakar greinar:

í 2. gr. frv. segir; Lögþessi taka til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 75% hluta eða 
meira í eigu hins opinbera. 
í 3. tl. 10.gr. segir hinsvegar:
Heimilt er að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvœgir 
almannahagsmunir krejjast, enda hafi þau að geyma upplýsingar um:

viðskipti stofnana ogfyrirtœkja í eigu rikis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í 
samkeppni við aðra.

Orkuveita Reykjavíkur telur að eðlilegra væri að takmarka gildissvíð 2. gr. með almennum 
ákvæðum, sbr. 10. gr,. þar sem um samkeppnisstarfsemi er að ræða, Samkeppnisstarfsemi 
í opinberri eigu sé þar með undanskilin ákvæðum laganna, Til dæmis er 
orkuframleiðsluhíuti og orkusöluhluti Orkuveitu Reykjavíkur í samkeppni og öll starfsemi 
Gagnaveitu Reykjavíkur og lýtur eftirliti Samkeppniseftirlits og Póst- og 
Qarskiptastofnunar.

Benda má á að sérstaklega er tiltekið í 3. gr, að fyrirtæki, hvort heldur sem er í opinberri 
eða einkaeigu, og sinna lögbundnum verkefnum stjórnvalda skulu heyra undir lögin.

í 7.gr. frv. segir:
Með sama hœtti ber að veita almenningi upplýsingar um eftirtalin atriði sem varða 
starfsmenn lögaðila sem falla undir lög þessi skv. 2. mgr, 2. gr.:
1. nöfh starfsmanna og starfssvið,
2. föst launakjör æðstu stjörnenda og upplýsingar um menntun þeirra.
Almenningur á rétt til aðgangs að upplýsingum skv. 2. og 3. mgr. jafhvelþó þær sé 
ekki að finna í gögnum sem tilheyra tilteknu máli.

Orkuveita Reykjavíkur telur engin rök standa til þess að almenníngur eigi að hafa aðgang 
að starfsmannalistum fyrirtækja ásamt upplýsingum um menntun, launakjör og starfssvið 
einstakra stjórnenda. Fyrirtækið telur sjálfsagt að svara fyrirspurnum um það hvort 
tilteknir einstaklingar starfí hjá fyrirtækinu en telur ekki þörf á frekarí upplýsingagjöf um 
starfsmenn þess og bendir á að þörfin er ekki rökstudd sérstaklega í athugasemd með 
ákvæðinu.

í 15. gr. frv. er lagt til að dregið verði úr kröfum um afmörkun máls eða aðgang að 
tilteknum gögnum. Það getur verið afar íþyngjandi fyrir upplýsingaveitanda. Orkuveita 
Reykjavíkur hefur fengið beiðnir þar sem beðið er um „öll gögn sem tengjast [tilteknu 
fyrirtæki]“. Slík gagnaöfiun kann að vera afar umfangsmikil og erfítt að ábyrgjast að hún 
geti verið tæmandi. Þó er rétt að fagna þeim heimildum sem fram koma í 3. og 4, mgr. 15. 
gr. frv.

í 36. gr. frv., sem varðar breytingar á öðrum lögum, er í 2. tl. fjallað um breytingar á 
lögum um Þjóðskjalasafn nr. 66/1985, með áorðnum breytingum.
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í a.lið er Qallað um skilaskyldu til Þjóðskjaíasafns og tekið fram að hún taki tií lögaðila 
sem eru að 75% hluta eða meira í eigu hins opinbera.
í b.lið er fjallað um skyldu Þjóðskjalasafns Ísíands tií að setja reglur “um það hvernig 
skjalavörslu og skjalastjórn í stjórnsýslu skilaskyldra aðila skuli hagað, svo og skráningu, 
jlokkun og jrágangi skjala til ajhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt 
skjalavistunarkerfar Tekið er fram að skilaskyldum aðilum skv. 5. gr. “sé skylt að skrá 
mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerjisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig 
að þau séu aðgengileg í samrœmi við reglur skv. 1. mgr.”

Það er afar íþyngjandi fyrir rekstur Orkuveitu Reykjavíkur að breyta skjalavistun 
fyrirtækisins með þeim hætti að markmið hennar sé ekki lengur hagkvæmur rekstur og 
nauðsyníegur rekjanleiki ákvarðana tií vamar hagsmunum fyrirtækisins. Heldur gera 
drögin ráð fyrir að markmið skjalavörslu sé að uppfylla kröfur þjóðskjalavarðar, sem hefur 
víðtækar heimildir og skyldu til reglusetningar á þessu sviði.
Kostnaður OR af ákvæðinu getur orðið verulegur af breytingu á skjalavistunarkerfí og af 
breytingum sem kunna að verða nauðsynlegar á skráningum, og eru nú hluti slcráðra og 
gæðavottaðra vinnuferla hjá fyrirtækinu, Orkuveita Reykjavíkur leggur því til að 
ákvæðinu verði breytt á þann hátt að það eigi eingöngu við um stjórnsýsluna, en ekki 
fyrirtæki sem ekki fara með stjórnvaldsheimildir, þó þau séu í eigu opinberra aðila.

Virðingarfyllst,

Elín Smáradóttir, hdl.

Orkuveita Reykjavtkur • Bæjarháisi 1 • 110 Reykjavlk • Sími 516 6000 • Fax 516 6709 • Kt. 551298-3029 • www.or.is
21.01.2008 EBG-016-02

http://www.or.is

