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Efni: Athugasemdir við frumvarp tií nýrra upplýsingalaga, þskj. 502.

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp að nýjum upplýsingalögum. Sagnfræðingafélag íslands er 
fagfélag íslenskra sagnfræðinga og markmið þess er að ef!a „íslenskar sagnfræðirannsóknir... 
[ogj stuðla að varðveislu heimiida og greiðari aðgangi að þeirn" eins og segir í lögum 
félagsins. Því skipta upplýsingalög -  sem og önnur lög sem fjalla um aðgang fræðimanna að 
skjölum -  félagsmenn miklu máli og má segja að varla sé til sú stétt sem hefur jafn ríka 
hagsmuni að því að greiður aðgangur sé að gögnum og sagnfræðingar. Því skýtur það skökku 
við að aNsherjarnefnd Alþingis hafi ekki formlega leitað eftir umsögn frá Sagnfræðíngafélagi 
íslands um hin nýju lög og lýsir stjórn félagsins yfir furðu sinni með þau vinnubrögð. Stjórn 
félagsins viíl koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við nefndina.

Hvað telst til vinnugagno?
í núgildandi upplýsingalögum nr. 50/1996 eru vinnuskjöl skilgreind sem gögn sem stjórnvald 
ritar til eigin nota, sbr. 3. lið 4. gr. og eru þau undanþegín upplýsingarétti nema ef þau hafa 
að geyma endanlega ákvörðun máls eða upplýsingar sem ekki verður aflað annarsstaðar frá. 
Hugtakíð vinnugogn er umdeilt enda ekki Ijóst út frá núgíldandi lögum hvað telst til 
vinnugagna og hvað ekki. Af því leiðir sú hætta að stjórnvald neiti um aðgang að skjali í 
málasafni á forsendum þess að um vinnugagn sé að ræða og þar með verði það lokað í 30 ár. 
Engar málefnalegar ástæður eru þar fyrir hendi, heldur byggir möguleg neitun um aðgang á 
því að gögn séu óskílgreind, þ.e.a.s. að gagn sé ekki formlegt bréf eða útsend greínargerð þó 
svo að það sé skráð og geymt undir máli sem er lokið. Að mati stjórnar er ekki verið að leysa 
úr þeim vanda í hinu nýja frumvarpi, heldur auka hann.

í frumvarpsdrögum til nýrra upplýsingalaga eru vinnugögn skilgreind á mun ítarlegri 
hátt. Þar eru lagðar til fjórar nýjar reglur um vinnuskjöl og er skýrt tekið fram að þær reglur 
séu samdar með hliðsjón af því hvernig íslensk stjórnsýsla sé uppbyggð. í hnotskurn ganga 
reglurnar út á að skilgreina skjöl sem vinnugögn ef þau berast á milíi stjórnvalda, þegar eitt 
stjórnvald sinnir störfum fyrir annað stjórnvald; hvort sem er ritarastörfum eða ráðgjöf; gögn 
sem unnin eru af nefndum eða starfshópum sem sett eru á fót með fastmótuðum hætti eða 
erindisbréfi.
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Hér er um mjög veigamikla breytingu frá núgildandi Jögum að ræða og er hér að mati 
stjórnar félagsins farið inn á mjög hættulegar brautir. Til að mynda er opnað fyrir að 
fundargerðir og annað sem lagt er fram á fundum, sem haldnir eru með aðkomu fleiri en eins 
ráðuneytís, séu skilgreind sem vinnugögn og þar af ieiðandi undanþegin upplýsingarétti. Ekki 
er séð út frá reynslu síðustu ára að núgiidandi reglur hafi háð íslenskri stjórnsýslu og í raun 
óásættanlegt að hér sé verið að þrengja að rétti einstaklinga tiJ þess að fyigjast með störfum 
nefnda og ráða hins opinberra. Hér eru hagsmunir ríkisvaldsins metnir meira en hagsmunir 
almennings og fræðimanna.

Beiðni um gögn má i  undantekningartilfellum hafna
í 15. gr. í drögum að nýjum upplýsingalögum erfjalJað um málsmeðferð og það er við kemur 
beiðnum um aðgang að uppíýsingum í vörslu hins opinbera. í Ijósi þess að starfsvettvangur 
sagnfræðinga er að stórum hluta nátengdur opinberum gögnum er Jjóst að aliar breytingar á 
málsmeðferð beiðna skipta sagnfræðinga miklu máli. Að mati stjórnar félagsins eru 
núgildandi upplýsingalög skýr og einföJd í þessu sambandi og sér félagið ekki hvaða brýnu 
ástæður Jiggja að baki breytingum á þeim ákvæðum. Einnig verður ekki séð að rökstuðningur 
í greinargerð með þessum breytingum sé fullnægjandi, þ.e.a.s. að tilgangur breytinganna sé 
að „almenningi verði gert auðveldara en nú er að óska upplýsinga." Stjórn félagsins telur að 
hér sé í raun verið að gera hið þveröfuga, þ,e. að gera almenningi erfiðara um vik í að óska 
eftir upplýsingum og sér í lagi þeim sem stunda sagnfræðirannsóknir. í greinargerð með 
frumvarpsdrögunum er það nefnt sérstaklega að til „að hægt sé að afgreiða beiðni verður 
hún að vera sett fram með nægilega nákvæmum hætti til að stjórnvald geti, t.d. með 
einfaldri orða- eða efnisatriðaleit í málaskrá sinní, fundið það mál sem lýtur að því málefni 
sem aðili óskar að fá upplýsingar um." Hér er hreinlega gerð krafa um að umbeiðandi viti 
nákvæmlega að hverju hann sé að leita. Eðli sagnfræðilegra rannsókna gerir það að verkum 
að sagnfræðingar geta ekki alltaf með fullri vissu sagt fyrir um að hverju nákvæmlega sé verið 
að leita eða hvar það sé að finna. Þetta á sérstaklega við þegar rannsóknir eru á grunnstigi 
og/eða þegar rannsaka á þróun eða tímabil. Ennfremur er að finna ákvæði í 15 gr. sem gera 
þá kröfu til þess sem leitar að upplýsingum að hann afmarki „beíðni við tiltekin gögn 
ákveðins máls, eða öli gögn ákveðins máls." Allar slíkar kröfur eru afturför að mati stjórnar 
Sagnfræðingafélags íslands og verulega íþyngjandi fyrir sagnfræðirannsóknir í landinu. Einnig 
vill stjórn félagsins mótmæla kröftuglega þeim tveimur liðum 15. greinarinnar er lúta að rétti 
stjórnvalda tiJ þess að hafna beiðni um upplýsingar á þeim forsendum að „meðferð hennar 
tæki svo mikinn tíma eða krefðist svo mikillar vinnu að ekki telst af þeim sökum fært að 
verða við hennif,]" eða að sterkar vísbendingar séu að upplýsingabeiðnin sé „sett fram í 
ólögmætum tilgangi."

Stjórn Sagnfræðingafélags íslands teiur að í fyrri liðnum sé um að ræða matskennda 
reglu sem fámenn stjórnsýsla geti auðveldlega beitt fyrir sér á álagstímum og þar með komið 
í veg fyrir afhendingu upplýsinga í stærri og erfiðari málum, en rannsóknaspurningar 
sagnfræðinga kalla oft á mikla og nákvæma vinnu stjórnvalds. Stjórn félagsins telur að 
upplýsingalög ættu frekar að gera ráð fyrir lengri afgreiðslutíma í erfiðari upplýsingabeiðnum 
en almennt gengur og gerist, í stað þess að stjórnvaldi sé leyfilegt að hafna afgreiðslu í 
erfiðari málum. Það er mat stjórnar að hér séu hagsmunir stjórnsýslunnar settir ofar 
hagsmunum almennings og fræðimanna. Einnig er vert t þessu samhengi að huga að 
jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og spyrja sig hvort löggjafinn ætli sér að opna leið fyrir 
ríkisvaldið til þess að velja sér „viðfangsefni"?
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Varðandi seinni liðinn, þá sér stjórn Sagnfræðingafélags íslands ekki hvernig 
stjórnvald eigi að meta á hlutlægan hátt hvort „sterkar vísbendingar" séu um að 
upplýsingabeiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi. Aðgangur að upplýsingum er að mati 
stjórnar félagsins ein af mikilvægustu stoðum réttarríkisins og ekki eðlilegt að stjórnsýslunni 
sé ætlað eftirlit með „ófrömdum", „ósönnuðum" lögbrotum þegnanna.

Sérstakar aðstæður, Skjöl lokuð í  allt að 110 ár
í 36. gr. í drögum að nýjum upplýsingalögum er gert grein fyrir breytingum á öðrum lögum í 
tengslum við lagasetninguna og sér í lagi á lögum um Þjóðskjalasafn íslands. Stjórn 
Sagnfræðingafélags íslands sendi inn umsögn um drög að nýjum lögum um Þjóðskjalasafns 
íslands fyrir áramót tií mennta- og menningarmálaráðuneytisins og gagnrýndi 18. gr. þeirra 
harðlega. í henni er þjóðskjalaverði veitt heimild til þess að synja um aðgang að skjali í allt að 
110 ár eftir ritun ef um „almannahagsmuni sé að ræða," Að mati stjórnar Sagnfræðingafélags 
íslands er um „opna" heimild þjóðarskjalavarðar að ræða sem ekki er útskýrð frekar eða 
skilyrt í greinargerð með drögunum. Stjórn félagsins kallar eftir nánari útskýringu á hvað 
löggjafinn eigi hér við, eða felli þetta ákvæði úr drögunum. Enda sé í 17. gr. sett niður sú 
regla að skjöl er varða „virka" almannahagsmuni séu fyrst aðgengiieg þegar 60 ár séu liðin frá 
tilurð þeirra. Að mati stjórnar félagsins er 60 ára reglan meiri en nægjanieg fyrir skjöl sem 
falla undir þessa skilgreiningu vegna almannahagsmuna og veit stjórn félagsins ekki um nein 
tilvik á íslandt þar sem 60 ára reglan um aðgang almennings og fræðimanna að gögnum hafi 
á einhvern hátt haft áhrif á „virka" almannahagsmuni. Að því sögðu telur stjórn 
Sagnfræðingafélags Ísíands það út t hött að til viðbótar við 60 árin sé þjóðskjaiaverði heimilt 
að auka leynd skjala ef þau varða „virka" almannahagsmuni t 50 ár til viðbótar. Hér er að 
mati stjórnar alltof langt gengið og má hafa í huga að samkvæmt þessu gætu skjöl frá árinu 
1901 verið hulin leynd á þessu ári á grundvelli „almannahagsmuna." Það verður að teljast 
fráleitt.

Heimild til gjaldtöku
í 18. gr. frumvarpsdraganna er fjaliað um gjald sem ríkisstofnunum er heimilt að innheimta 
fyrir afrit af skjölum. Skv. drögunum ákveður forsætisráðuneytið gjaldskrá fyrir Ijósrit og afrit 
gagna sem afhent eru eins og kveðið er á um í núgildandi lögum. Hins vegar er tekið fram að 
sú gjaldskrá eigi einnig að mæta þeim kostnaði sem af afrituninni „hlýst, þ.m.t. efnis- og 
launakostnaði og eðlilegum afskriftum af þeim búnaði sem notaður er við afritun gagna."

Stjórn Sagnfræðingafélags íslands finnst skjóta skökku við að þeir sem óska eftir 
upplýsingum skuli þurfa að bera kostnað af tækjahaldi og launakostnaði ríkisvaldsins. Hér eru 
enn og aftur hagsmunir stjórnsýslunnar látnir vega meira en hagsmunir almennings og 
fræðimanna. Enda Ijóst að í einhverjum tiivikum getur kostnaður við afritun verið það hár, 
sér í lagi ef við hann bættist launakostnaður, að umbeiðandi þarf að frábiðja sér hann og 
getur það varla talist eðlilegt í nútíma þjóðfélagi. Hlutverk stjórnsýslunnar er öðrum þræði að 
þjónusta almenning. Til þess eru ráðnir starfsmenn og keypt tæki og kostnaður greiddur með 
skattpeningum. Sú hætta er fyrir hendi að meginreglan um að aimenningur eigi rétt á 
upplýstngum sér að kostnaðarlausu fari halioka. Það að stofnanir og embætti ríkisins eigi að 
mæta föstum kostnaði vegna upplýsingalaga með innheimtu sértekna er óforsvaranlegt að 
mati stjórnarfélagsins.

Stjórn Sagnfræðingafélags íslands beinir þeim tilmælum til löggjafans að hann taki 
ofangreindar athugasemdir til rækilegrar athugunar og tryggi eðlilegan og auðveldan aðgang
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almennings og fræðimanna að upplýstngum í fórum stjórnvalda. Sér í lagi þar sem 
breytingarnar frá núgildandi lögum felast fyrst og fremst í því að hagsmunir ríkisvaldsins séu 
teknir framyfir hagsmuni hins almenna borgara og að frumvarpið sé fyrst og fremst samið til 
þess að aðlaga ^réttindi" almennings að skipulagi stjórnsýslunnar. Þetta er að mati stjórnar 
röng nálgun og réttara hefði verið að ganga útfrá því að tryggja sem víðasta rétt almennings 
að upplýsingum og að stjórnvöld eigi að aðlaga sína stjórnsýslu og skipulag að þeím rétti en 
ekki öfugt.

Fyrir hönd stjórnar Sagnfræðingafélags fsiands,


