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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga ~ 381. mál

Með tölvubréfi dags. 24. febrúar sl. var óskað eftir umsögn Þjóðskjalasafns íslands á 
frumvarpi til nýrra upplýsingalaga (þingskjal 502 - 381, mál). Almennt lítur Þjóðskjalasafn svo 
á að mikil réttarbót sé af þeim breytingum sem ný upplýsingalög hafa í för með sér. Þá er það 
fagnaðarefni að endurskoðun upplýsingalaga og laga um Þjóðskjalasafn íslands skuli fara 
fram samtímis og þessir tveir lagabálkar séu samræmdir og myndi heildstætt kerfi um 
meðferð, aðgengi og varðveisíu opinberra uppíýsinga.

Þjóðskjaiasafn vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við frumvarpið.

2. gr. Gildissvið.
í greininni er fjallað um að lögin taki til fyrirtækja sem eru að 75% í eigu opinberra aðila. 
Þetta er mikil framför frá núverandi lögum að þessir aðilar muni heyra undir upplýsingalög. 
Til samræmis við þetta ákvæði er jafnframtgert ráð fyrir að í nýjum lögum um Þjóðskjalasafn 
íslands (eða breytingum á lögum um ÞÍ sem getið er um í frumvarpinu) verði fyrirtæki sem 
eru að 75% í eigu opinberra aðila gerð afhendingarskyld.

í greinargerð með frumvarpinu er m.a. að finna þessi rök fyrir 75% ákvæðinu, og þar með 
afhendingarskyldu þessara aðila til ÞÍ:

„Rökin að baki því hlutfalli eru fyrst og fremst þau að þegar eignarhluti tiltekins aðila í 
fyrirtæki hefur náð þeim mörkum verði að líta svo á að ákvarðanir um meðferð og 
stjórnun slíks fyrirtækis séu í reynd að langmestu leyti ákvarðanir um ráðstöfun 
opinberra hagsmuna, Þá má einnig hafa í huga að sé þessum eignarhluta náð verður 
almennt að ætla að viðkomandi opinberir aðilar hafi í reynd full eða a.m.k. mjög 
veruleg yfirráð yfir lögaðila í gegnum eigendavald sitt."

í núgildandi lögum um Þjóðskjalasafn hefur verið miðað við afhendingaskyídu þegar 
eignarhlutur opinberra aðila er meiri en 51%. í raun má því segja að með þessu 75% ákvæði í 
upplýsingalögum, og þar með lögum um ÞÍ, sé verið að þrengja afhendingarskyldu tií 
safnsins. Hér er bent á að þessi þrenging á afhendingarskyldu, sem leiðir af þessu ákvæði 
upplýsingalaga, getur haft mikið að segja um það hvaða aðilar falla undir lög um

Póstfang:
Laugavegi 162
105 Reykjavík

Kennitala: 710269-1149
Simi: 590 3300

Netfang: upplýsingar@skjalasafh.is
Síða:

1/4

mailto:singar@skjalasafh.is


Þjóðskjalasafn ísiands og eru þ.a.l. afhendingarskyldir til opinbers skjalasafns (Þjóðskjalasafns 
eða héraðsskjalasafns).

í 29. gr. frumvarpsdraganna er fjallað um skilgreiningu á opinberum aðilum sem falla undir 
ákvæði þess kafla i lögum sem fjallar um endurnot opinberra upplýsinga. Þar er opinber aðili 
skilgreindur á eftirfarandi hátt:

„Aðili telst opinber ef hann getur borið réttindi og skyldur að lögum og sérstaklega 
hefur verið stofnað til hans í því skyni að þjóna almannahagsmunum, enda reki hann 
ekki starfsemi sem jafnað verður til starfsemi einkaaðila, svo sem á sviði viðskipta eða 
iðnaðar. Auk þess skal eitthvert eftirfarandi atriða eiga við um hann:
1. Starfsemi hans er að mestu leyti rekin á kostnað ríkis eða sveitarfélaga, stofnana 

þeirra eða annarra opinberra aðila. Miðað skal við að aðili sé að mestu leyti rekinn 
á kostnað ríkis eða sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra opinberra aðila ef 
opinber fjármögnun nemur meira en 50% af árlegum rekstrarkostnaði.

2. Hann lýtur yfirstjóm ríkis eða sveitarfélaga, stofnana þeirra eða annarra opinberra 
aðila.

3. Hann lýtur sérstakri stjórn sem ríki eða sveitarfélög, stofnanir þeirra eða aðrir 
opinberir aðilar skipa að meiri hluta."

í þessari grein frumvarpsins eru opinberir aðilar skilgreindir þeir sem fá meirihluta 
rekstrarfjár síns af opinberu fé sem og þeir aðilar sem lúta stjórn ríkis og sveitarfélaga en 
ætla verður að fyrirtæki lúti stjórn opinberra aðila þegar eignarhlutur þeirra er meira en 50%. 
í 2. gr. laga um fjárreiður ríkisins segir að ríkisaðilar eru þeir sem fara með ríkisvald og þær 
stofnanir og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meirihluta í eigu ríkisins. Það er því annars vegar 
verið að skilgreina opinbera aðila eftir eignarhluta ríkisins og hins vegar eftir því hversu hátt 
hlutfall rekstrarfés kemur af opinberu fé. Því er spurning hvort þessar skilgreiningar á því 
hverjir teljist til opinberra aðila séu samræmanlegar á einhvern hátt.

Hér virðist því vera ósamræmi á milli laga Alþingis um hvað telst vera opinber aðili. Ætla 
verður að eðlilegt sé að fyrirtæki sem eru að meirihluta í eigu opinberra aðila falli undir 
upplýsingalög og lög um Þjóðskjalasafn íslands, enda lúta fyrirtækin stjórn ríkis eða 
sveitarfélaga, sbr. 3. tl. 29. gr, frumvarpsins. Út frá lýðræði og gagnsæi hlýtur það að vera 
eðlilegt að starfsemi fyrirtækja sem eru meira en í 50% eigu opinberra aðila falli undir 
ofangreind lög. Velt er upp hvort eðlilegt sé að lögaðili sem er t.d. 2/3 í eigu opinberra aðila 
og undir stjórn þeirra geti eytt skjölum sínum að vild og heft að þeim aðgang?

Með tilvísan í ofangreind rök leggur Þjóðskjalasafn íslands til að upplýsingalög nái til lögaðila 
sem eru meira en 50% í eigu opinberra aðila. Til samræmis verði breytingartillögu (sbr. 2. tl. 
36. gr. frumvarpsins) við lög um Þjóðskjalasafn íslands breytt á þann veg að 
afhendingarskyldir aðilar séu lögaðiiar sem eru í meira en 50% í eigu opinberra aðila.
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5. gr. Skiígreining hugtakanna „gagn" og „skjöl".
Gerðar eru athugasemdir við skilgreiningu á hugtakinu „gagni". í skýringu á greininni í 
greinargerð segir þetta um hugtakið „gagn":

„Hugtakið gagn hefur sömu merkingu í þessu frumvarpi og í gildandi 
upplýsingalögum. Hér er um að ræða hefðbundin skrifleg skjöl, svo sem umsóknir, 
bréf, minnisblöð, þar á meðal minnisblöð sem rituð eru um málsatvik, fundargerðir, 
erindi frá öðrum stjórnvöldum o.fl. en einnig annars konar gögn, svo sem myndir, 
teikningar, filmur, hljóðupptökur, myndupptökur og annað sem tilheyrt getur máli. 
Hugtakið gagn er í þessu sambandi tæknilega hlutlaust. Það hvað getur talist gagn í 
máíi getur því tekið breytingum í samræmi við tækniþróun. Vafalaust verður þannig 
að telja að efni sem geymt er á ýmsu tölvutæku formi teljist til gagna í skilningi 
laganna, a.m.k. að því leyti sem það kemur í stað annarra hefðbundinna málsgagna."

í núgildandi lögum um Þjóðskjalasafn íslands nr. 66/1985 er hugtakið „skjal" skilgreint á 
eftirfarandi hátt (3. gr.):

„Þegar talað er um skjö! og skráðar heímiidir í lögum þessum er átt við hvers konar 
gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, 
borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings."

í drögum að nýjum lögum um Þjóðskjalasafn er gert ráð fyrir að skilgreiningin á skjali verði 
óbreytt. Þessi skilgreining á skjali er viðurkennd skilgreining á hugtakinu á alþjóðvettvangi og 
er fengin frá Alþjóða skjalaráðinu (ICA).

Hér virðast hugtökin „skja!" og „gagn" hafa sömu merkingu, Æskilegt er að þessi tvö hugtök 
verði því samræmd á milli upplýsingalaga og laga um Þjóðskjalasafn íslands.

5. gr. Aðgangur að upplýsingum í gagnagrunnum stjórnvalda.
Frumvarp á upplýsingalögum nær ekki til upplýsinga sem vistuð eru í gagnagrunnum og 
skrám stjórnvalda eins og fram kemur í almennum athugasemdum við frumvarpið. 
Þjóðskjalasafn íslands tekur undir þau orð sem fram koma í athugasemdunum „að nánari 
reglur þarf að setja um aðgang að upplýsingum sem fyrir liggja í gagnagrunnum og skrám".

Rétt er að benda á að samkvæmt reglum Þjóðskjalasafns íslands eru gagnagrunnar opinberra 
aðila hluti af skjalasafni opinberra aðila og eru afhendingarskyldir. Þeir eru skilgreindir sem 
skjöl í merkingu laga um Þjóðskjalasafn, og er það einnig gert í drögum til nýrra laga um 
Þjóðskjalasafn,

8. gr. Vinnugögn.
Þjóðskjalasafn íslands teíur að skilgreiningu vinnugagna sé til bóta og muni verða skipulagi 
skjalavörslu hjá stjórnvöldum tíl framdráttar.

33. gr. Aðgangur að gögnum / rannsóknarskyni.
Þjóðskjalasafn íslands telur að ákvæði greinarinnar sé til bóta.

36. gr. Breytingar á öðrum lögum.
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í 2. tl. greinarinnar er iagt til að lögaðilar sem eru 75% eða meira í eigu opinberra aðiia verði 
afhendingarskyldirtii Þjóðskjalasafns. Þegar hefur komið fram að það er mat Þjóðskjalasafns 
íslands að lögaðilar sem eru meira en í 50% eigu opinberra aðila séu afhendingarskyldir til 
opinbers skjalasafns. Það er það viðmið sem er í núgildandi lögum um Þjóðskjaiasafn og í 
iögum um fjárreiður ríkisins. Rétt er að benda á að fyrirtæki í meirihluta eigu opinberra aðila 
falla í dag ekki undir upplýsingalög en eru engu að síður afhendingarskyld til Þjóðskjalasafns 
íslands og þurfa þ.a.l. að fylgja reglum safnsins um skjaiavörslu. Því má halda fram að það að 
hækka viðmið um eignarhluta úr 50% í 75% skerði rétt almennings tii aðgangs að 
upplýsingum um ráðstöfun á opinberu fé.

f.h. þjóðskjalavarðar 
Eiríkur G. Guðmundsson, sviðsstjóri upplýsingasviðs
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