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Umsögn um frv. til upplýsingalaga, 381. mál

Drög að frumvarpinu voru sett á vef ráðuneytisins til kynningar þann 26. október, með 
tilgreindum athugasemdafresti til 3. növember. Meðal helstu nýmæla frumvarpsins er 
sú tillaga að gildissvið upplýsingalaga verði víkkað með þeim hætti að þau taki til 
einkaréttarlegra aðiia sem eru í eigu opinberra aðiia að 75% hluta eða meira. Furðu 
sætir að ekki skuíi hafa verið haft samráð á fyrri stigum við Samorku eða 
aðildarfyrirtæki samtakanna, sem ráðgert er að falli nær öll undir breytt 
upplýsingalög.

Samorka skilaði inn umsögn við framangreind frumvarpsdrög og gerði við þau 
nokkrar athugasemdir, sem aliar virðast hafa komið fram hjá ýmsum fleiri 
umsagnaraðilum, að því er fram kemur i athugasemdum við frumvarpið. í 
frumvarpinu hefur verið brugðist við einni þessara athugasemda, þar sem 3. mgr. 35. 
gr. felur í sér viðbót við fýrrnefnd drög sem tekur á áður áætlaðri afturvirkni laganna 
hvað varðar aðgengi að upplýsingum og gögnum í vörslu lögaðila. Fyrir þetta ber að 
þakka. Samorka ítrekar hins vegar aðrar fyrri athugasemdir samtakanna við 
frumvarpið og jafnframt benda samtökin á fleiri atriðí, enda áskiidu þau sér rétt til 
þess í Ijósi afar stutts umsagnarfrests um fyrrgreind drög,

í fyrsta lagi gerir Samorka athugasemd við 3. mgr. 2. gr., þess efnis að sé starfsemi 
lögaðila að nær öllu leyti í samkeppni á markaði geti forsætisráðherra, að fenginni 
tillögu viðkomandi ráðherra eða sveitarstjórnar, ákveðið að hann skuli ekki falla undir 
lögin. Framleiðsia og sala á raforku er samkeppnisstarfsemi og lýtur ákvæðum 
samkeppnislaga og raforkuiaga. Að mati Samorku eru engin rök fýrir að það sé 
matskennt hverju sinni hvort slík starfsemi faíii undir upplýsingalög eður ei, heldur 
eiga þau fyrirtæki eða einingar innan fyrirtækja sem stunda framleiðslu og sölu á 
raforku einfaldlega ekki að falía undir upplýsingalög. Þá hljóta sömu reglur að gilda 
um aila aðiía á samkeppnismarkaði. í 3. tl. 10. gr. frumvarpsins er að fmna ákvæði 
sem takmarkað getur aðgengi að gögnum er varða viðskipti stofnana eða fýrirtækja í 
eigu rikis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í samkeppni við aðra. Mun 
eðliiegra væri að strax í 2. gr. væru opinber fyrirtæki í samkeppnisrekstri, eða slíkar 
einingar innan opinberra fyrirtækja, undanþegin iögunum. Sifk almenn regla fæii 
eðlilega í sér mun skilvirkari stjórnsýslu og tryggði betur jafnræði aðila og þar með 
eðlilega samkeppni.
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í öðru iagi gerlr Samorka athugasemd við þá rýmkun á svokallaðri tilgreiningarreglu 
sem gert er ráð fyrir i 15. gr. frumvarpsins, samanborið við 10. gr. núgildandi 
upplýsingalaga nr. 50/1996. Gera verður þá kröfu til þeirra sem biðja um upplýsingar 
að framsetning beiðnanna sé skýr en að viðkomandi fyrirtæki eða stjórnsýslustofnun 
sé ekki gert að túlka beiðnina og þá jafnvel týna til gríðarlegt magn af gögnum um 
fjölda mála, með tilheyrandi beinum og óbeinum kostnaði.

Loks gerir Samorka athugasemd við a- og b-lið 2. tl. 36. gr., um breytingar á öðrum 
lögum, en þar er mælt fyrír um að skilaskildu gagna til Þjóðskjalasafns skuli bætt við 
lög um safnið hvað varðar fyrirtæki i opinberri eigu (í a~lið) og safninu gert (í b-lið) að 
setja slíkum fyrirtækjum reglur um hvernig skjalavörslu þeirra eigi að vera háttað. 
Samorka gerir athugasemdir við a-liðinn, skilaskylduna, enda umrædd fyrirtæki 
fullfær um varðveislu sinna gagna. Ekki síður gerir þó Samorka athugasemd við b- 
liðinn. Upplýsingakerfi fyrirtækja eru hönnuð með markmið um hagkvæmni, skilvirkni, 
rekjanleika o.fl. sem varðar rekstur umræddra fyrirtækja. Oft er um að ræða 
gæðavottuð kerfi sem kostnaðarsamt hefur verið að byggja upp. Kröfur um breytingar 
á þessum kerfum til að uppfylla formkröfur varðandi skil til Þjóðskjalasafns væru því 
verulega iþyngjandi og algerlega óásættanlegar. Samorka leggur því til að a- og b- 
liðum 2. tl. 36. gr. verði eytt úr frumvarpinu.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
a ðstoða rframkvæ mdastjóri
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