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Frumvarp til nýrra upplýsingalaga liggur nú fyrir AJþingL Frumvarpið hefur veríd sett í 
umsagnarferli. Frumvarpið var ekki sent til Isavia, en ljóst er að verðt írumvarpið að lögum 
muni það hafa l^ýtirigíir í |Ör Rieð Jér fyxir félagíð óg dótturfélög þess. Isavia hefur því 
athugasemdir við frumvarpið og eru þær hér eftirfarandi.

Til útskýringar á uppsetaingttumsá^^ et íyrstÁið yfir almennar ̂ úg^semdi^ í
framhaldí eru gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Stjórnendur félagsins óska eftir því aðfá að koma fyrir alisherjarneíhd og gera nánari grein 
fyrir athugasemdum sínum.

Virðingarfyllst
F.h. Bjöms Óla Haukssonar
forstjóra Isavia ohf.
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Umsðgn Isavia um frumvarp til upplýsingalaga. Frumvarpið er lagt fyrir Alþingí á 139.
ldggjafarþingi 2010 -  2011, þskj. 502—381 mál.

I. Verði frumvarp þetta til upplýsingalaga að iögum Hggur fyrir að Isavia ohf muni ásamt 
öðrum opinberum hlutafélögum og fyrirtaelgum í éipi rikMns falla undir lögin, sbr. 2. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins. Félagið bendir þó á að það fellur ekki undir skilgreínmgu 
stjómvalda og telst ekki hluti af framkvæmdavaidmu. Ljóst er að ílest verkefi 
félagsins lútaad vtóskípta ögj)jónwstustarfsém ogfetaekki talist stj ómsýsluyerkefni í 
þeimskilnmgi
f tíð fbrvera ísavia, Flugmálastjómar Keflavíkurflugvallar og Flugmálastjómar 
íslands,var sérstakleféa skiíié á milli almennra verkefna annars vegar og stjómsýslu- 
og eftirlitshlutverksins hins vegar og þeim síðainefndu skipað hjá Flugmálastjóm 
fslands. Rökin fyrir þeirri breytingu voru m.a. þau að felagið ætti þannig að geta 
starfað í eðlilegu samkeppnisumhverfi og myndi standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum á 
almennum markaði, Starfsemi félagsins kemur þannig í raun ekki inn á hagsmuni sem 
varða almenning sem sííkan nema að litiu leyti. Þess má einnig geta að starfsemi 
félagsins er háð opinbem eftirliti og starfar á grundvelh starfsleyfis sem lýtur 
ströngum alþjóðlegum kröfum. Þannig hafa Flugmálastjóm Islands og eftirlitsstofnun 
EFTA, ESA faglegt eftirlit með starfsemi félagins. Pá hefur stjóm Isavia sem kosin er 
af eiganda þess (Qármálaráðherra), virkt eftirlit með rekstri og starfsemi félagins. Að 
lokum hafa endurskoðendur, bæði frá Alþjóðaflugmálastofnuninni, sem og 
Ríkisendurskoðun, flárhagslegt eftirlit með félaginu. Það er því Ijóst að starfsemi 
félagsins er undir miklu og ötlugu eftírliti.

II. í almennum atíiugasemdum með frumvarpinu segir á bls. 16 að ástæður þess að miðað 
er við 75% eignarhluta séu m.a. þær að þar með megi ganga út frá því að ákvarðanir 
um rekstur og ráðstöfun slíkra lögaðila feli á afgerandi hátt í sér ákvarðanir um 
ráðstöfun opinberra hagsmuna. Ljóst er að þetta getur engan veginn átt við öll 
fyrirtæki sem um ræðir. Ef litið er til starfsemi ísayia, þ?t byggn* A ^ é m i þess í raun 
á þremur þáttum. Rekstur innanlandsflugvalla, rekstur Keflavíkurflugvallar og 
starfsemi sem byggð er á samningi við Alþjóðaflugmálastofnunina um 
flugleiðsöguþjónustu á Norður Atlantshafi. Grundvallar stefnumótun varðandi þessa 
starfsemi á sér stað utan féiagsins þ.e. ræðst af pólitískum áhersium eigandans sem 
koma fram I samgönguáætíun og ^pnustusattttilngi ríkisins við félagið. Auk 
stefhuiriótaiidi ákMr^aná er lúta að fjárfiramíögum til einstakra þátta skv, ákvörðunum 
Aiþingis hverju sinni.
Upplýsingar um þessar stefnumótandi ákvarðanir hlýtur aimenningur að þurfa að 
sækja til ráðuneytanna. Einnig má benda á að Keílavíkurflugvöliur fellur undir 
evrópskar ríkisstyrkja- og samkeppnisreglur sem stærsti fppöíliir íájtidSms. Það þýðir 
að þjónustugjöld þurfa að standa undir rekstri hans. Hvað varðar samninginn við 
Alþjóðaflugmálastofnunina er aliur rekstrarkostnaður vegna þeirrar starfsemi greiddur 
samkvæmt svokölluðum Joint Finahce samningi íslenska ríkisins við 
Alþjóðaflugmálastofnunina, Þannig er Ijóst að ákvarðanir sem teknar eru hjá félaginu 
séu þess eðhs að þær eiga sér upphaf annarstaðar þar sem upplýsingaskylda er fyrir 
hendi skv. upplýsingaiögum eða stjómsýsluiögum. Upplýsingar um þa þjónustu og 
ákvarðanir tengdar henni, hlýtur því aimenningur að sækja til ráðuneytisins. Einnig
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má taka fram að inRanlandsflugvellir og flugstöðvar eru í eigu ríkisins og allar 
upplýsíngar tengdar eignarhaldinu má saekja til viðkomandi ráðuneyta.

III. Rétt er að vekja athygli á samspili upplýsingalaga og stjómsýsíulaga Skv. 
skilgreiningu 1. gr. stjörnsýslulaga, taka þau tií stjómsýslu ríkís og sveitarfélaga og 
gilda þegar stjómvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Það er þvi Ijóst að 
stjómsýslulðgm taka ekki til starfsemi fyrirtækja í eigu ríkisins ne opinberra 
hlutafélaga, svo sem Jsavia. Þannig gilda almennt engar reglur um rökstuðning 
ákvarðana, rannsóknar- eða leiðbeíningarskyldu fyrir fyrrgreinda aðíla, svo eitthvað sé 
nefnt. Þá er bent á að meginregian uin að stjórnsýslulögin geri lágmarkskröfur til 
stjómvalda, getur ekki átt við fyrirtæki í eigu ríkisins sem starfa á almennum markaði. 
Sem dæmi um þett| sámspií má td. nefna 8. gr., sem og allan IV. kafla laganna sem 
jfjallar um máismeðferð. Þannig nær samspil laganna varðandi stjórnvöld ekki til 
þeirra aðila sem falla undir %  mgr. 2,gr.frumvarpsins,

IV. Eins og áður segir er Isavia opinbert hlutafélag. Félagið starfar þvi á aímennum 
markaði og lýtur þeim íögmálum sem þar ríkja. Flestir samningsaðiiar félagsins eru 
álmenn fyrirtæki á markaði, hvort heldur sem um er að ræða leigusamninga á húsnæði 
sem felagið rekur, samninga um aðstöðu fyrir flugafgreiðsluaðilá, samninga um 
verslunar- eða veitingarekstur, samninga um aðstöðu fyrir bilaleigur, hópferðabila, 
þjónustusamninga vegna reksturs tölvukerfa eða kaup á bánaði, svo eitthvað sé nefnt. 
Þess má einnig geta að félagið gerir töluvert mikið af samningum við erlenda aðila. I 
flestum, éf ekki öllum samningum, eru ákvæði um trúnaðarskyldu samningsaðila. 
Ljöst er að með því að færa félagið undir upplýsingalög er verið að gera 
samningsstöðu féíagsins erfiðari. Þannig er hætta á að ef trúnaðarákvæði í samningum 
eru háð mati um mikilvægi gagnvart upplýsingalögum og heyra undir ákvarðanir 
úrskurðaraðila, gæti það í kjölfarið haft áirif á vilja aðiia til að semja við féiagtð. 
Einnig má í þessu sambandi benda á að aðili sem gerir samning við félagið, getur 
krafist þess að sjá öli gögnsem lúta að samningsferlinu eftir að því er iokið og nýtt sér 
þannig upplýsingar til að nota við samningsgerð seinna. Einnig má nefna sem dæmi 
að félagið kemur að gerð kjarasamninga víð starfsmenn slna 1 samvinnu við Sanitök 
atvinnulífsins. Þannig hefur félagið þurft að taka ákvarðanir um hvernig skuii 
bregðast við aðgerðum stéttarfélaga { vinnudeilum, svo sem vegna verkfalla, 
yfírvinnubanns og sliks. Ljóst er að éf aðilum verður veittur aðgangur að slíkum 
gögnum félagsins mun það kippa stoðum undan samningsstöðu félagsins við alia 
samningagerð, þar á meðai við kjarasamningsgerð. Því teiur féiagið mikilvægt að 
aukið verði svigrúm félaga sem nú faiía undir 2. mgr. 2. gr» frumvarpsins til að 
takmarka frekar aðgang að gögnum en nú er ráðgert í 8. gr, frumvarpsins. Þannig 
verði undanskiiin aðgangúr að gögnum sem sanngjamt er og eðlilegt að leynt fari 
vegna viðskipta eða samskipta við aðila í viðskiptasambandi. Þannig verði þaett aftan 
við 9. gr. eftirfarandi: ...eða sem eðlilegt og sanngjarnt er að ieynt fari.

V. Ljóst er að töluverður kpstnaður mun faíla á fyrirtæki sem með frumvarpinu eru felld 
undir upplýsingalög. Þannig mun faila á kostnaður vegna kaupa félaganna á 
málaskráarkerfum, breyta þarf vericíMum í fyrirtækjunum og lögih kalla á allt annað 
vinnulag varðandi skjalaskráningu innan fyrirtækjanna. Þannig má ætla að í mörgum
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tilvikum þutfí fyrirtækín að ráða íil sín tiitekinn starfsmann sem sjái um 
skjalaskráningu og þá umsýslu alla sem lögunum mun fylgja, Sem dæmi má nefna að 
dótíurfyrirtæki ísavia ohf. Tern ehf.* sem starfar á hugbúnaðarsviði og Fríhöínina 
ehf.sem rekur tollfrjálsa verslun í FÍugstöð Leifs Eiríkssonar hafa aldrei haldið slíkar 
málaskrár og hafa ekki haft skjalastýringu, en samkvæmt. athugasemdum með 2.mgr. 
2.gr. munu þessi fyrirtæki falla undir lögin. Ætla verður að svipuð staða se uppi í 
fleiri fyrirtækjum sem með frumvarpinu eru feíld undir upplýsingalög. Ljóst er að 
þetta þarf allt að byggja frá grunni með tilheyrandi kostnaði. Ekki kemur fram í 
fiúmváfpinu hvernig þessumaukna kostn;aði ^iÉtæíyanna verður mætt, en ljóst er að 
þau eru fæstijárhagslega í stakk bóin að bseta á sig þessum aukna kostnaði.

VI. í Ijósi ofangreinds telur Isavia að sá ráðstöfun að útvíkka upplýsingalög svo að þau 
taki til starfsemi allra opinherra hlutafélaga, sem og allra fyrirtækja sem ríkið á meira 
en 75% hlut t eða meira, gangi of langt. Ekki verður séð að slikt þjoni neinum tilgangi. 
Þvert á móti mun siík ráðstöfun setja rekstur og starfsemi fynrlækjanna í uppnám. 
Félagið bendir á að í athugasemdum með 3. gr. frumvarpsins er bent á leið sem væri 
fær og félagið telur vera mun eðlilegri íausft; í 3. gr. eru einkaaðiíar sem falið hefur 
verið að lögum eða með ákvörðun eða samningi sem byggður er á heimild í íögum, að 
taka stjórnvaldsákvörðun eða sinna þjónustu sem kveðið ser áumiíogum að s^órnvald 
skuli sinna eða telst að öðru leyti liður í opinberu hlutverkí stjórnvalds, felldir undir 
lögin. Isavia telur að þessi grein taki raunverulega á því hvort viðkomandi starfsemi 
eigi að falla undir lögin eða ekki, en það hlýtur að vera starfsemin sem slík sem á að 
ráða því hvort upplýsingalög gildi, ekki réttarstaða lögaðila. í athugasemdum með 3. 
gr. segir á bls. 38: „Önnur Ieið að sama marki hefði verið að leggja þá skyldu á 
stjómvöld, þegar þau gera samninga við einkaaðila um rækslu tiltekinna verkefna, að 
tryggja með samningi skyldur viðkomandi verktaka til að upplýsa viðkomandi 
stjómvöld um rækslu á viðkomandi verkefni, þar á meðal um samskipti sín við þá 
einstaklinga sem ^ftir atvikiim kunna að njóta þeirrar þjónustu sem um er að ræða. 
Aðgang áð uppiýsingunum heföi þá mátt tryggja með því að stjómvaldmu bærí að 
afhenda þær samkvæmt ákvæðum þessara laga“. Þama er sem sagt reifuð sú leið áð 
aðiíi sem sinnir verkefnum sem i eðli sínu teljast til stjórnvaldsverkefna sé 
upplýsingaskyldur gagnvarl láðuneyti sínu. Það er þá víðkomandi ráðuneyti, eða 
annað stjórnvald eftir atvikuin, sem félli undir upplýsingalögin og þyrfti að starfa 
samkvæmt þeim. Eins og áður segir verður að telja þetta mun eðlilegri leið og má 
m.a> benda á að með þessu móti myndu t.d. stjórnsýslulög og upplýsingalög vinna 
betur saman. Því er lagt til að eftírfarandi breyting verði gerð á frumvarpinu:

2. gr.
Giídissvið.

Lög þessi taka til allrar starfsemi stjómvalda. Lög þessMaka-ti^atirar storfeeiffi 
era-aé  35%-hhrta eda-fnekft-i e igu hiíis opinbera. Þau taka þó-ekki til lögÐðHar^eTn ^ótt-hafa 
a meða-f ^gi é -eptoberft-sk ^ iögtHtKUmka«|MiaíÍir-y og détturfélaga 
þeirra.-
Ef staifseim  lögaðfla-eem-fellurandir 2. mgr. er að ng r-olhi leyti í -samkeppni á”markaðl getur 
fbrsBetisráðhefri&r «ð-feHgimií4 iiIöga-víékofflanéi 'rádherfa-eða-5veitarstjQraar-ákveðtð-að-hafín
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ftkuli ekki fflHa4indíf4ög~þessi.ÁkvotðurrsfliT&vreffltþessari-máÍsgrein tekur gildi vié-bHtingtt 
hennar í B deild Stjórnartiðinda;

3.gr.
(A)ðí1ar sem falíð er ópinbert verkefni.

Lög þessi taka/tií.ifaf fSHltlíilt
og einkaaÖila, hvort sem þeir eru í qpinberri eigu eða ekki, að því leyti sem þeim hefur með 
lögum eða með ákvörðun eða samningi sem byggist á heimild í lögum vertð falið að taka 
stjómvaldsákvörðun eða sihna þjónustu sem kveðið er á um í lögum að stjórnvald skuli sínna 
eðatelstað öðru leytíiíðurfopínberuhlutverki stjórnvalds.
Lðglp f t te  þé fkfci tíl Jögaðila  ̂ sem ;séti h«fa um eða fengié. opinbera skráiiingií kltítabréfá 
SBH'ikvæmt logmt?, um kauptsallrr, og dötlórféfaga fmimi,
Aðili gérir samning- sk.v, I.-, mgr, viÖ- stjórav&M-.&f skyldnr tð  apfylýsa silórííYaÍclíð mn 
rípfcslu.verkefhanna* Sijómváldl bfer að afhettda uijqplýsihgaritar sity, ák-vádtim J3é.ss«m laga.

Athueasemdir við elnstakar greínar:

I 2. gr. frumvarpsins er fjallað um gildissvið iaganna. Ekki verður séð að sú ákvörðun að 
fella opinber hiutafélög undir lögin falli að markmiðum laganna skv. 1. gr*, né heldnr má ráða 
af athugasemdum með lagafrumvarpinu hvaða rök standi að baki þessari leið, sbr. 2. mgr. 2. 
gi% í athugasemdúm með 2. mgr. 2. gr. segir hins vegar að í grundvallaratríðum sé þessi 
nálgun valin til einföldunar á afmökun á gildissviði iaganna. Isavia telur að þessi leið sé 
engan veginn til eínföidunar fyrir þau félög sem með frumvarpinu eru felld undir 
uppíýsingalög. Þvert á móti fylgir þessu mikið og flókiö ínnleiðingarferli fyrlr fyrirtækin, 
fyrir utan þann mikla kostnað sem þessu mun fylgja, sbr. það sem áður segir.

í 3. mgr. 2.gr, segir að ef starfsemi lögaðila sem fellur undir 2. mgr. er að nær öllu leyti í 
samkeppni á markaði getí forsætisráðherra að fenginni tillögu frá viðkomandi ráðherra eða 
sveitarstjórn ákveðið að aðili falli ekki undir lögin. Isavia telur óeðliiegt að það sé háð 
pólitísku mati hvort viðkomandi falli undír lögin eða ekki, en Ijóst er að slíkt mat getur breyst 
eflir þvf hvaða pólitísku viðhorf gilda hverju sinní. Eins og áður segir verður að telja slíkt 
fyrirkomulag óeðlilegt og Ijóst að það mun skapa mikla óvissu fyrir fyrirtæki í þessari stöðu 
sem og viðsemjendur þeirra.

f síðasta málslið 1. mgr. 5. gr. er orðið „ekki44 tvitekið.

í 7. gr. er fjallað um upplýsíngar um málefni starfsmanna sem faíla undir upplýsingarétt í 
athugasemdum með greininni er ítarlega skýrt hverjir séu stjómencíur ríkísstofnanna, 
stjórnsýsíunnar og sveitarfélaga. Hins vegar kemur éfcki íram hverjir teljist til æðstu 
stjórnenda fyrírtækja í eigu ríkisins. Skv. ákvæðinu er réttur aímennings tíl aðgangs áð
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gögnum um málefní starfsmanna sem faíla undir iögin, rýmkaður veruiega, sérstaklega hvað 
varðar æðstu stjórnendur fyrirtækjanna. Isavia telur Ijóst að umrædd breyting getí fæit frá 
umsækjendur um störf hjá viðkomandi fyrirtækjum en siíkur aðgangur að uppiýsingum um 
starfsmenn er ekki á aimemium markaði,

í 8. gr. er fjaliað um aðgang að gögnum sem stjórnvöid eða iögaðíiar skv. 2, og 3. gr. hafa 
ritað eða “útbúið tií eigin nota við undirbúníng ákvörðunar eða annarra lykta máls“. 
Miidlvaegt að svigrúm sé til að takmarka aðgang að viðkvæmum gögnum Öðrum en þeim 
sem teijast varða miktivæga flárhags- eða viðskiptahagsmuni. Þannig getur verið um að ræða 
gögn er varða afstöðu tii einstakra þátta starfsemi sem ekki séu af þessum toga en óheppiiegt 
væri að gerð yrðu opinber. Sem dæmi um þetta mætti nefna afstöðu fyrirtækis til einStakra 
þátta víð útboð eða viðskiptatengda ákvarðanatöku eða tiltekinn Íið í stefnumótun fyrirtækis. 
Þessi atriði tekbst ékk* ‘‘mikiivæg^ i skiiningi flárhags- eða viðskiptaliagsmuna en aðgangur 
að þeim upplýsingum gæti sett féiag í lakari stöðu í samningum við þriðja aðiia og því er 
saringjarrit og eðiilegt að Íeynt fari. Því íagt til að aftan við undanþáguákvæði 9. gr. komi 
textinn ueða sem eðíilegt og sanngjarnt er aö ieynt fari.”

f 10. gr. er íjaJlað um takmarkanir á upþi|sin|aréttt yepía mMyægra ̂ m ^i^aism uriá, í
3. tl. er tjailað um að heimiltséað íakmarka aðgangalmenniiigsað gögnum þegar þau hafí að 
geyma upplýsingar um viðskiptífyrirtækjaíéigu rlkistris að þvi ieití sem þau eru í samkeppni 
við aðra. í tilfelii lsavia er félagið að mestu ieiti í samkeppni við erlenda aðila, þ.e.a.s. víð 
aðila eriendis sém veita flugl eiðsöguþjóriústu, sem og þá sem reka flugvelli ogfríhafriir,
Isavia viii veija athýgíi á þessu, þarsem menn verða að hafa í huga að samkeppni þarf ekki 
eingongu að vera á innanlandsmarkaði. Þetta þyrfíi að taka skýrar fram í frumvarpimi.

í 14. gr. er Qállað um skyídú tií að veita aðilasjálfumaðgang að gögnum semvarða tiltekið 
mái ef þau hafa að geyma upplýsingar um hann sjáifan. Isavia vísar í það sem áður er sagt í 
almennum aíhugapmdumI gr. ÍV< varðandi samningsaðila félagsins og ítrekar að þessi grein 
geti skert samningsstöðu fyrirtækja veruiega.

f 15. gr. er fjailað um svokallaða „tiigreiningarreglu^ sem gildir skv. núgiidandi 
upplýsingalögum og felst í  því að aðili sem óskar eftir aðgangi að gögnum þarf að geta 
tiigréint þau gögn máls sem hann óskar eftir að kynnasér.EirintgM  únrit^ð ósk^éftir aðgangi 
að öilum gögnum um tiitekið mál, án þess að þurfa að tiigreina skjöliri sérstaklega, Með 
frumvarpínu eru skilyrði tiigreiningarreglunnar rýmkuð veruiega. Þannig verður nægílegt fyrir 
aðila sem óskar eftir aðgangi að gögnum að óska eftir aðgangi að ákveðinni tegund mála sem 
höfð er til meðferðar. Isaviá telur að gera verði þá lágmarkskröfu tii þess sem óskar eftir 
aðgangi að gögnum að hann viti um hvað hann er að biðja. Annað er afar ómarkvisst og 
óskiivirkt. í athugasemdum með greinínni segír að þetía sé hægt þar sem hægt sé að leita eftir 
tiiteknum leitarorðum í málaskrám stjómvaida. Isavia bendir enn og aftur á að t dag hvíiir



isavia

engin skylda á opinberum hlutaíelögum eða fyrirtækjum í eigu ríkisíns að halda málaskrár. í 
athugasemdum segir emifremur að leiðbeiningarskylda og rannsóknarskylda hvíli á 
stjómvöldum sem komi þessari reglu til fyllingar. En eins og áður segir falla ofangreindir 
aðilar ekki undir stjómsýslulögin og þvi hvíla ofangreindar skyldur ekki á þessum aðílum.

I  athugasemdum með 19. gr. segir orðrétt í niðurlagi athugasemdanna: „Sem fyrr segir er 
gengið út frá því að ákvarðanir um aðgang að upplýsingum séu stjómváídsákvarðianir þannig 
að í hvert sinn sem beiðni um upplýsingar kemur fram hefst sjálfsætt stjórrisýslumál og taka 
ákvæði stjórnsýslulaga tií meðferðar þess. Áréttað skal að það á einnig við um þá 
einkaréttarlegu lögaðila sem lögin taka tir. Eins og áður segir fallá hinir einkaréttarlegu 
lögaðilar ekkt undir stjómsýsluíög.

í 29. gr. er Qallað um skilgreimngu á opinberum aðilum sem falla undir ákvæði VII. kafla 
um endumot opinberra upplýsinga. f 3. mgr. er íjallað um þá aðíla sem falla ekki undir 
kaflann og tilgreint áð skÓlástofeanir falli ekki undir hann. Isavia vekur athygli á því að hjá 
fyrirtækinu er rekinn skóli þar sem llugumferðarstjórar og aðrir aðilar sem sinna 
flugleiðsöguþjónustu sem óg adrir starfs^ eru þjálfaðir. Mikið kennsluefni
hefur verið útbúið vegna þessarar þjálfunar og töluverð vinna verið lögð í gerð og 
framsetningu þess. Eiris og áður segir er Jsavia í erlendri samkeppni, en svipaðir skólar eru 
reknir af aðilum í samskonar starfsemi erlendis. lsavia er því í svipaðri stöðu hvað þetta 
varðar og aðrar skólastofnanir. Félagið telur því að skýrar þurfi að koma fram í frumvarpinu 
að skólar og þjálfunarstöðvar innan fyrirtækjanna séu undanþegnir VIL kafla frumvarpsins.
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