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IMMI, alþjóðleg stofnun um tjáningar- og upplýsingafrelsi, hefur fengið til um- 
sagnar frumvarp til upplýsíngalaga (381. mál 139. löggjafarþings). IMMI gerir 
við frumvarpið bæði efnislegar athugasemdir við einstakar greinar frumvarps- 
ins og athugasemdir varðandi heildræna náigun fhimvarpsins við upplýsingaað- 
gengi almenníngs. IMMI fagnar markmiðum frumvarpsins og þeirri viðleitni sem 
stjórnvöld hafa sýnt með gerð þess, en telur að frumvarpið sjálft nái þeim ekki 
með nokkru móti og er úrelt með tilliti til þeirrar þróunar í upplýsingalögg)öf 
sem hefur átt sér stað á alþjóðavettvangi á undangengnum áratug. Þó vissulega 
séu umtalsverðar úrbætur í frumvarpinu í samanburði við gildandi upplýsingalög 
nr. 50/1996, þá stenst frumvarpið ekki alþjóðlegan samanburð.

Alþingi samþykkti á 138. löggjafarþingi þingsályktun um að ísland skapi sér afger- 
andi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis (Þál. 23/138) 
í greinargerð fylgjandi þeirri þingsályktun kom fram að engin miðlæg skrá er til 
yfir skjöl í vörslu ríkisstofnana og ekki eru til staðlaðar beiðnir um upplýsingar frá 
ríkisstofnunum. Þá töldu fíutníngsmenn tíllögunar að auka mætti gagnsæi með 
því að halda miðlæga skrá yfir öll gögn í vörslu ríkisstofhana, svo sem málaskrár 
og aðrar skrár yfir þau gögn og gagnasöfn sem þær ráða yfir, og veita aðgang að 
henni á netinu. Tillaga þessa efnis var jafnframt lagt fram á 138. löggjafarþingi, 
þskj. 188,169. mál. MÖgulegt á að vera að óska eftir aðgengi að upplýsingum um 
tiltekið efhi og því er nauðsynlegt að fyrirspyrjandi hafi aðgang að miðlægri skrá 
svo að hann geti vitað af tilvist skjals fyrir fram.

Allt þetta er í samræmi við þá þróun sem hefur verið að eiga sér stað í upplýsinga- 
löggjöf víða um heim. Til dæmis hafa samtökin Article 19 hafa lagt fram ákveðn- 
ar grundvallarreglur um eiginleika sem góð upplýsingalöggjöf ætti að hafa1: há- 
marks upplýsingaútgáfa að hálfu stjómvalda, birtingarskylda, hvatning til op- 
innar stjórnsýslu, takmarkað gildissvið undantekninga, skýr verkferli sem auð- 
velda aðgang að upplýsingum, íágmörkun kostnaðar, opið fundarhald, að útgáfu- 
skylda fái forgangyfir önnur atriði, og að afhjúpendur séu verndaðir innan upp-
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lýsingaíaga.

IMMI telur að þessum markmiðum megi ná fram með því að tryggja að eftírtalín 
atriði séu vel skilgreind í upplýsingalögum:

• Heildstæður listi af gögnum í vörslu aðila sem bera upplýsingaskyldu sé 
gerður aðgengilegur, bæði á neti og ígegnum þjóðskjalasafn, landsbókasafn 
eða aðra upplýsingastofhun. í listanum komi jafnframt fram hvar gögnin 
voru búin til, af hverjum, hvenær, og svo framvegis, f það minnsta í sam- 
ræmi við Dublin Core lýsigagnastaðaíinn2.

• Öll gögn sem eru tíl í tölvutæku formi höfð aðgengileg á netinu nema að 
gögnin heyri undir undantekningarákvæði, Eðlilegt er að gögn á tölvutæku 
formi notist við opna staðla svo að aðgengi að gögnunum sé ekki háð hug- 
búnaði tilteknum hugbúnaðarframleiðanda3, og séu bæði til á mannlæsi- 
legum sniðum svo sem OÐF eða PDF, og svo tölvulæsilegum sniðum á borð 
viðJSON eða XMlA

• Skýring fyigi í þeim tiifellum sem gögn eru ekki aðgengileg á tölvutæku 
formi á netinu, svo leitanda sé ljóst hvar gögnin liggja og hvers vegna þau 
eru óaðgengileg.

• í þeim tilfellum sem gögn eru metin sem svo að þau séu undanskilin birting- 
arákvæðum eiga þau samt að koma fram í lista með réttu m titli og lýsigögn- 
um. Þar komi einnig fram að aðgangur að skjalinu er takmarkaður, skýring 
á þvf hvers vegna, og útlistun á þeim einstaklingum sem tóku þá ákvörðun 
og á vegum hvaða nefndar eða embættis ákvörðunin var tekin.

• Þegar gögn eru óaðgengileg vegna undantekningarákvæða, þá komi það 
skýrt fram á hvaða dagsetningu gögnin verði ekki lengur óaðgengileg vegna 
þeirrar undantekningar.

• í öllum tilfellum þar sem gögn eru óaðgengileg skal vera til staðlað form, 
bæði skriflegt og tölvutækt, þar sem fólki er gert kieift að fara fram á að 
gögnin séu gerð aðgengileg,

• Upplýsingabeiðnir geti verið nafnlausar. í þeim tilfellum sem þær eru það 
ekki er svar sent á beiðanda, með niðurstöðu nefndar ásamt gögnum ef við
ra.

• Fyrirspurnin sjálf skal hreinsuð af persónuauðkennandi upplýsingum og 
gerð aðgengileg í gagnaskránni, ásamt niðurstöðu nefndarinnar.

• Sé niðurstaða nefndarinnar neikvæð skal vera hægt að vísa niðurstöðunni

2Sjá http://dub!íncore.org/
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til sjáífstæðrar endurskoðunar, til dæmis hjá Umboðsmanni Alþingis eða 
dómstóla.

Þótt ganga megi mun lengra, þá eru þessar tillögur í samræmi við þau atriði úr 
upplýsingalöggjofEistlands, Skotlands, Bretlands ogNoregs, ásamtviðmiðumÁrós- 
arsamníngsins um aðgengi að upplýsingum, sem hafa verið talin ákjósanleg. Article 
19 hefur gefið út tiilögur að upplýsingalöggjöf sem ganga Íengra í sumum þátt- 
um5.

Þegar tekið er míð af öllum undantöldum atriðum, ásamt því að Alþingi samþykkti 
Þál. 23/138 mörgum mánuðum áður en fyrstu drög að nýjum upplýsingalögum 
komu fram á vefsíðu Forsætisráðuneytis, þá verður að teljast undarlegt að frum- 
varpið hafi ekki verið unnið með þessi sjónarmið að leiðarljósi.

IMMI vill hrósa sérstaklega 3, grein frumvarpsins, enda bætir þar úr gagnsæis- 
skorti varðandi starfsemi einkaaðila sem vinna verkefni fyrir opinbert fé. Það 
mætti þó athuga hvort ekki væri rétt að styrkþegar úr sjóðum hins opinbera eigi 
ekki að bera svipaða skyldu.

Þá þykja undantekningar sem taldar eru upp í 6. gr. helst til víðtækar. Til dæmis 
væri ef til vill eðlilegt að gögn sem ráðherra aflar frá sérfróðum aðilum vegna und- 
irbúnings lagafrumvarpa væruaðgengileg almenningi meðan þau stangast ekki á 
við þjóðaröryggissjónarmíð, þjóðréttarsamninga eða önnur atriði sem talin eru til 
undantekningar f 4, gr. og 10. gr. eða þar sem önnur persónuverndarsjónarmið 
gilda.

Skilgreiningin á vinnugögnum skv. 8. gr. eru einnig helst til of víðtæk. Þannig 
ættu gögn sem unnin eru af nefndum eða starfshópum sem stjómvöld hafa sett 
á fót með formíegri ákvörðun og fastmótuðu hlutverki að vera gerð opinber um 
leið og hlutverki þeirra er lokið, og mögulega fyrr ef að þau gögn gætu gagnast 
almenningi. Vinnugögn ættu þó að vera skráð í miðlægan gagnagrunn eins og 
Önnur gögn til að hægt sé að biðja um þau eftir eðlilegu ferli.

Þetta kann allt að virðast miðað að aukinni skriffinsku, flækju og kostnað við 
stjórnsýslu, en við teljum að svo þurfi ekki að vera. Með skynsamrí notkun á 
gagnagrunnskerfum, opnum stöðlum og viðeigandi tækni þá er vel mögulegt að 
þetta geti leitt til minnkunar á kostnaði, enda er það vel þekkt hve mikill tími og 
fjármunir fara í að endurheimta glötuð gögn eða hafa uppi á illa merktum gögnum 
sem hafa horfið í fjöldann.

Að öðru leyti en því sem hér á undan er átalið telur IMMI ekki ástæðu til frek- 
ari athugasemda að svo stöddu. Það er þó von okkar að mikill skilningur ríkji á 
nauðsyn úrbóta á upplýsingaaðgengi almennings, enda hefur skortur á réttum, 
greinargóðum og tímabærum upplýsingum umfram allt annað orsakað mikið af
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þeim hremmingum sem íslenska þjóðin hefur gengið í gegnum síðustu árin. 

f.h. IMMI

Smári McCarthy 
smarí@immi.is
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