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Efni: Umsögn Blaöamannafélags íslands um frumvarp tH upplýsingalaga 381. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011.)

Blaðamannaféíag íslands fagnar endurskoðun uppfýsingalaga og hvetur tií þess að það sé gert 
með það að markmiði að auka gegnsæi og aðgang fjölmiðia að upplýsingum og gögnum er 
varðar stjórnsýsluákvarðanír, Tií þess að gera það þurfa undanþágur að vera fáar og vel 
afmarkaðar.

Um einstaka liði frumvarpsins:

í 1. gr. er gerð grein fýrir markmiðum laganna sem rammar vel inn mikilvægi þeirra. Segja má 
að aðrar greina fjalli síðan um takmörkunarþátt upplýsingalaganna. Þannig hefði mátt koma 
með skýrari hætti fram í markmiðum laganna að þau byggja á rýmkuðum rétti borgara/ fjölmiðla 
til að nálgast upplýsingar. Segja má að það hefði verið eðlilegt að leggja skyldur á herðar 
stjörnsýslunni að auðvelda aðgengi að upplýsingum, svo sem með því að hafa tiltækar 
bréfadagbækur og fundagerðir. Þannig geti borgarar/fjölmiðlar haft afdráttarlausar upplýsingar 
um öll þau gögn sem unnið er með í stjórnsýslunni. SHk gögn eru lykilþáttur þegar fjölmiðlamenn 
eru að leita upplýsinga og verða því að vera aðgengileg, jafnvel umfram það sem má lesa út úr 
5. gr. laganna. Um leið myndi það auðvelda þeim að nýta rétt sinn eins og hann er skilgreindur í 
15. gr. laganna. Viðleitni til þess að rýmka aðgang má sjá í 11. grein en hún gæti verið skýrari 
um hvað átt er við enda óþægilegt fyrir íjölmiðlamenn að eiga við stjórnsýsluna þegar þarf 
stöðugt að leggja persónubundið mat á hvernig standa skuli að rýmkuninni.

Varðandi 2. grein má gera athugasemd við að féiag þurfi að vera í 75% eigu hins opinbera til að 
það falli undir ákvæði upplýsingalaga. Eðlilegra er að miða við meirihlutaeigu 51 %, jafnvel 
minna og gæti þá yfirtökuskylda skv. lögum um verðbréfaviðskipti verið eðlílegt viðmið en hún
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miðast nú viö 33% hlut en var áður 40%. Ef löggjafínn miðað við það þegar kemur að ráðandi 
hlut - eins og vísað er til í í skýringum frumvarpsins - þá væri hann sjálfum sér samkvæmur. 
Þ.e.a.s. samræmi væri mlili yfirtökuskyldu og upplýsingalaga en í báðum tilfellum er reynt að 
skilgreina ráðandi híut í fyrirtæki. Fráleitar eru vangaveltur um að undanskilja félög í 
samkeppnisrekstri eins og lesa má í athugasemdum við frumvarpið. Rík ástæða er til þess að 
fella opinber fyrirtæki í samkeppnisrekstri undir upplýsingalög og efla þannig gegnsæi reksturs 
þeirra. Það er einnig sérkennilegt, þó ekki sé dýpra í árinni tekið, að hafa horfið frá afturvirkum 
áhrifum ákvæðisins.

í þessum kafla er fremur gefið í með undanþágur en að það sé verið að rýmka 
upplýsingaréttinn. Það er spurning hve mikta leyndarhyggju stjórnvöld vilja skilja eftir í nýjum 
upplýsingalögum en 6. gr. og 8. gr. eru báðar mjög takmarkandi.

Þannig hlýtur að vera mjög umdeilanlegt hvort rétt sé að takmarka upplýsingar um ráðgjafa 
stjórnvalda eins og má lesa út úr 6. gr. 4 lið sbr; „ gagna sem réöherra aflarfré sérfróöum aöilum 
vegna undirbúnings lagafrumvarpa” Hér má spyrja hvort eðlilegt sé að leynd hvíii yfir hvaða 
gögn löggjafinn notast við? Nú má ætla að alþingismönnum séu þessi gögn tiltæk eða hvernig 
eiga þeir að meta grundvöll lagasetningar ef svo væri ekki? Því má ætla að eðlilegt sé að 
almenningur hafi aðgang að þeim.

Þá vekur það athygli þegar litið er til athugasemda við frumvarpið að lagasmiðirnir virðast ekki 
hafa trú á því sem þeir eru að gera sbr. þessa athugasemd sem finna má í fylgiskjali: „Þessi 
töiuliður er nýmæli. Umdeilanlegt kann að vera hvort nauðsynlegt er að lögfesta siíka takmörkun 
á upplýsingarétti almennings. Sterk rök hníga að því að einmitt upplýsingar sem fram koma í 
gögnum afþessu tagi eigiríkt erindí við almenning. Almenningi sé með opnu ferli víð 
undirbúning löggjafar gefínn betri kostur en eila á því aö taka á upplýstan hátt þátt í 
lýðræðislegri umræðu. Við undirbúning þessa frumvarps varþessu sjónarmiði gefíð mikið vægí. 
Engu að síður varð niðurstaðan sú að leggja tíl lögfestingu þessararreglu.” Hér verður ekki séð 
að hugur fylgi máii og eðliiegt að beina iöggjafanum inn á þá braut sem hugur og hjarta segja 
honum!

Varðandi 8. gr. þá veitir hún einfaldlega allt of víðtæka heimild til þess að loka inni vinnugögn. 
Með því að skilgreina gögn sem vinnugögn getur stjórnsýslan takmarkað mjög 
upplýsíngastreymi. í því sambandi má vitna tií nýiegs bíaðamáls (Árbótarmálsins) þar sem 
mikilvægar uppiýsingar um afgreiðslu og málsmeðferð komu fram í tölvupóstssamskiptum. Ekki 
verður annað séð en að þarna sé verið að loka á afhendingu slíkra gagna.
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IV. Kafli

Varðandi 18. gr. laga er brýnt að tryggt sé að kostnaði við að fá gögn afhent sé haidið í 
lágmarki. Því eigi sá er óskar eftir upplýsingum alltaf að eiga þess kost að fá þau afhent með 
rafrænum hættj.

Gríðarlega mikilvægt er að vel sé vandað til endurskoðunar upplýsingalaga. Núverandi lög hafa 
í mörgu tilliti reynst vel og fráleitt í Ijósi reynslunnar að undanþágum frá lögunum sé fjölgað frá 
því sem er í giidandi lögum. Of mikið upplýsingastreymi hefur ekki staðið vandaðri stjómsýslu 
hér á landi fyrir þrifum. Þvert á móti. Mikilvægt er að horfa til þess sem best gerist í 
nágrannalöndunum við endurbætur á upplýsingalögjöfinnni og má benda á að löggjöf í Svíþjóð 
er tii fyrirmyndar í þeim efnum.

Blaðamannafélagið hefur áður sent inn athugasemdir við lagasmíð þess og áskilur sér rétt til að 
koma með frekari athugasemdir á seinni stigum málsins. Er þess einnig óskað að fuíltrúar 
félagsins fái að koma fyrir nefndina og gera grein fyrir sjónarmiðum þess.

Virðingarfyllst 
f.h stjórnar BÍ
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