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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs allsherjamefndar Alþingis, dags. 24. febrúar sl., þar sem 
óskað er eftir umsögn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til upplýsingalaga, 381. mál.

Af þessu tilefni kemur Fjármálaeftirlitið eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

5. gr. Réttur almennings til aðgangs að gögnum.

í 2. mL 1. mgr. 5. gr. virðist orðið „ekki“ koma oftar fyrir en ráðgert var. Brenglast því 
merking setningarinnar. Þetta þarf að lagfæra.

6. gr. Gögn undanþegin upplysingaréttu

í ákvæðinu er að finna nokkur nýmæli sem ganga lengra en núgildandi ákvæði. 
Fjármálaeftirlitið telur hins vegar að ganga hefði átt enn lengra varðandi gögn sem stjómvald 
aflar frá sérfróðum aðilum i tengslum við meðferð máls. Benda má á varðandi 4. tl. 1. mgr. 
ákvæðisins að vandséð er af hverju önnur sjónarmið ættu að gilda um gögn sem ráðherra aflar 
frá sérfróðum aðilum vegna undirbúnings lagafrumvarpa en gögn sem stjómvald aflar hjá 
sérfróðum aðiía i tengslum við úrlausn máls þar sem nær ógerlegt er að tryggja að stjórnvöld 
hafí á hverjum tíma fullnægjandi sérþekkingu á öllum þáttum sem undir stjómvaldið heyra. 
Ljóst er að mörg stjómvöld, bæði stofhanir og sveitarfélög, hafa ekki yfir slikum mannskap 
að ráða. Það er afar óheppilegt að munur sé á réttarstöðu stjómvalds eftir því hvert umfang og 
stærð þess sé þannig að þau stjömvöld sem neyðast til að leita til utanaðkomandi sérfræðinga 
séu sett í aðra stöðu en þau stjómvöld sem hafa yfir fullnægjandi sérþekkingu að búa

8. gr. Vinnugögn.

Fjármálaeftirlitið lýsir yfir ánægju sinni með þær breytingar sem hafa verið gerðar á 
ákvæðinu, sérstaklega í 2. mgr. þess, en telur að ganga hefði mátt lengra, sbr. ummæli { V. 
kafla athugasemda í greinargerð þar sem segir: „Leiða má að því líkur að ákvæði gildandi 
upplýsingalaga um meðferð vinnuskjala séu i reynd fullþröng, að því leyti að þau taki ekki 
nægilegt tillit til þarfa nútímastjómsýslu til samstarfs og samþættingar á aðgerðum og störfum 
að öðru leyti. Hins vegar getur þurfl að huga að frekari lagabreytingum í þessu sambandi, svo 
sem um þýðingu þagnarskyldureglna og persónuvemdarlaga hvað varðar möguleika til 
miðlunar á trúnaðarupplýsingum á milli stjómvalda og til utanaðkomandi sérfræðinga.“ 
Fjármálaeftirlitið telur því að nota hefði átt tækifærið við gerð nýrra upplýsingalaga nú og 
kveða á um það að stjómvald geti leitað til sérfróðra aðila og aflað álitsgerða við meðferð
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mála sem teljist vinnugögn í samræmi við vinnugögn sem starfsmenn stjómvaldsins útbúa.

Fjármálaeftirlitið ítrekar því athugasemdir þær, sem settar vom fram við 6. gr. frumvarpsins, 
um að þörf sé á að kveða á um það að til gagna undanþegin upplýsingaskyldu teljist gögn 
vegna ráðgjafar sérfróðra aðila. Fjármálaeftirlitið telur því að huga ætti að því að fella undir 
hugtakið „vimiugögn“ gögn sem stjómvald aflar hjá sérfróðum aðilum við undirbúnings máls.

10. gr. Takmarkanir á upplýsingarétti vegna almannahagsm una.

f frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir efhisbreytingum á núgildandi ákvæði um takmarkanir á 
upplýsingarétti vegna almannahagsmuna. Fjármálaeftirlitið telur að það væri til bóta að 
kveðið yrði á um það í ákvæðinu að ef gögn hafa að geyma upplýsingar um efhahagslega 
mikilvæga hagsmuni ríkisins þá sé heimilt að takmarka aðgang almennings að þeim gögnum 
enda kreijist mikilvægir almannahagsmunir þess. Benda má á að í dönsku 
upplýsingalögunum, Lov om offentlighed í forvaltningen , er í 13. gr. laganna kveðið á um að 
heimilt sé að takmarka upplýsingarétt með tilliti til „det offentliges okonomiske interesser“.

17. gr'. Málshraði'.

Fjármálaeftirlitið bendir á að innbyrðis ósamræmis gætir í ákvæðinu. Annars vegar er fjallað 
um siö daga frest frá móttöku beiðni en hins vegar um 15 virka daga vegna beiðni skv. 33. gr. 
frumvarpsins og siö virka daga að því er varðar aðgang að gögnum sem geta varðar 
einkahagsmuni. Fjármálaeftirlitið bendir á að eðlilegast sé að kveða á um virka daga í öllum 
framangreindum tilvikum til að gætt sé fyllsta samræmis.

Að lokum telur Fjármálaeftirlitið ástæðu til að benda á eftirfarandi atriði vegna þeirrar 
breytingar sem lögð er til í 7. gr. frumvarpsins, þ.e. um skyldu til þess að veita upplýsingar 
um nöfn, starfssvið og föst launakjör starfsmanna. Fjármálaeftirlitið tekur undir það sem fram 
kemur í athugasemdum með 1. mgr, 7. gr., sem mælir fyrir um undanþágur frá 
upplýsingaskyldu, um að mikilvægt sé að varðveita traust og trúnað í starfssambandi 
stofhunar og starfsmarms. Telja verður að launakjör starfsmanna séu þannig þáttur í 
starfssambandi að framangreint gildi einnig um þau. Það em miklir hagsmunir fyrir hið 
opinbera að geta átt kost á hæfum umsækjendum um störf sem og tækifæri til að halda í það 
hæfa starfsfólk sem það hefur þegar yfír að búa. Oheftur aðgangur að upplýsingum um laun 
starfsmanna getur hamlað því að hæfir einstaklingar sæki um störf.

Af þessu tilefni telur Fjármálaeftirlitið ástæðu til að benda á það sem kemur fram í skýrslu 
rannsóknamefhdar Alþingis varðandi mannauð stofnunarinnar á árunum 2000-2008. í 
skýrslunni segir m.a.: „Ef litið er til fyrrgreindra upplýsinga og greiningar á 
starfsmannamálum Fjármálaeftirlitsins á þessum ámm er Ijóst að fjölgun starfsmanna hefur 
ekki haldið í við gríðarlegan vöxt fjármálakerfisins og aukin verkefni sem því voru samfara. 
Starfsmannavelta var töluverð, þó einkum innan tveggja sviða, lánasviðs og verðbréfasviðs. 
Starfsreynsla starfsmanna var lítil, starfsaldur fór ört lækkandi og í því sambandi er vert að 
geta þess að meðalstarfsaldur á lánasviði og verðbréfasviði var í lok þess tímabils sem til 
athugunar var aðeins um þrjú til fjögur ár. Allt eru þetta atriði sem takmörkuðu mjög getu 
Fjármálaeftirlitsins til þess að hafa markvisst eftirlit með flármálastofhunum sem fengu 
margar hverjar að vaxa afskiptalítið um 30 til 50% á ári, ár eftir ár....í þessu sambandi má 
ljóst vera að það hefur á margan hátt háð mjög starfi Fjármálaeftirlitsins að hafa ekki náð að



ráða til sín starfsmenn sem höfðu víðtæka starfsreynslu í fjármálafyrirtækjum. Starfsfólk sem 
er nýútskrifað úr háskóla hefur ekki forsendur til að greina áhættur og vandamál í flóknum 
rekstri flármálafyrirtækja. Því er brýnt að stofnunni takist að laða til sín og halda starfsfólki 
með reynslu.“

Fjármálaeftirlitið veitir fyllri upplýsingar ef þess er óskað.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Skýrsla rarmsóknaraefndar Alþingi^ 5. hefti, bls. 145-146 .
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