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Umsögn borgarskjaiavaröar um frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 502.

Með rafbréfi binn 24. febrúar sl, sendi Allsherjarnefnd Alþingis borgarskjalaverði til 

umsagnar frumvarp til upplýsingalaga, 381. máK Gefinn var frestur til 16. mars til að skila inn 

umsögn um frumvarpið. Meðfylgjandi er umsögn um frumvarpið, þar sem fyrst er fjallað 

almennt um það og síðan um einstakar greinar þess.

Borgarskjalavörður hefur 23 ára reynslu af afgreiðslu beiðna um aðgang að opinberum 
upplýsingum, bæði fyrir og eftir að núverandi upplýsingalög voru sett. Upplýsingalögin nr. 

50/1996 voru mjög tii bóta og auðvelduðu alla afgreiðslu upplýsinga. Borgarskjalasafn tekur 

við skjalasöfnum frá öllum stofnunum borgarinnar, frá byggðarsamlögum í meirihlutaeigu 

Reykjavíkurborgar og einkaskjalasöfnum frá einstaklingum, félögum og fyrirtækjum. 

Fyrirspumír úr safnkostinum eru um 2.000 árlega. Skilaskyldum aðilum ber að skila skjölum 

þegar þau hafa náð 20 ára aldri en flestir óska eftir að skiía þeim fyrr. Algengt er að afhent 

séu skjöl um 10 ára gömul en þó geta þau verið mun yngri. Þegar skjölin eru komin á safnið, 

eru fyrirspurnír afgreiddar skv. VI kafla núgildandi upplýsingalaga. Lögin hafa virkað vel í 
framkvæmd og reynsla komin á notkun þeirra. Slakað hefur verið á kröfum um nákvæma 

tilgreiningu máls og kærur á síðustu árum hafa einkum beinst að aðgangi barna og 
barnabarna látinna að viðkvæmum upplýsingum um foreldra og afa og ömmu sem ekki varða 

fjárhagsleg réttindi lögerfingja.
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Almennt um frumvarpið:

Lög um aðgang að upplýsingum eru einn af hornsteinum lýðræðis í flestum ríkjum og hluti af 

meginreglunni um gegnsæi (e. transparency) stjórnsýslunnar. Borgarar ríkja þurfa að eiga 

möguleika á því að fylgjast með athöfnum stjórnvalda og fyrirtækja í eigu opinberra aðila, 

bæði þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar eða ekki teknar, hvernig ferill máls var og 

málsmeðferð. Mikilvægur þáttur í réttarríki er að íbúar eigi rétt á að fá að skoða þau mál er 
þá varða og hvernig fjallað hefur verið um mál þeirra hjá stjórnvöldum. Þá er frjáls aðgangur 

að upplýsingum opinberra aðila mikilvægurtil að fjölmiðlar geti veitt stjórnvöldum aðhald og 

kafað dýpra í mál en að birta eingöngu fréttatilkynningar.

Þrátt fyrir að uppiýsingaiögin nr. 50/1996 séu brátt 15 ára gömul hefur ekki komið fram nein 
sérstök óánægja með þau, hvorki frá þeim aðilum sem leita eftir upplýsingum né þeim 

opinberu aðilum sem afgreiða upplýsingar, bæði til almennings, fræðimanna og aðila máls. 

Kærur hafa ekki verið margar til úrskurðarnefndar um upplýsingamál, sem bendir til þess að 

lögin séu að þjóna tilgangi sínum og ekki mikið um ágreiningsmál um framkvæmd þeirra. 

Úrskurðir nefndarinnar hafa hins vegar gefið skýrar línur um framkvæmd laganna. Lögin 

kallast einnig á við stjórnsýslulög, svo sem varðandi leiðbeiningaskyldu.

Núgildandi frumvarp er skv. ræðu forsætisráðherra við framlagningu frumvarpsins, afrakstur 

af heildarendurskoðun gildandi laga. Megintilgangur frumvarpsins sé því sá að auka 

upplýsingarétt almennings, gera stjórnsýsluna opnari sem stuðli að auknu réttaröryggi, bæta 

lýðræðislega stjórnarhætti og auka aðhald um starfsemi stjórnvalda. í fyrstu grein 

frumvarpsins kemur einnig fram að markmið laganna sé að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og 

við meðferð opinberra hagsmuna. í ræðu forsætisráðherra kom m.a. fram að megináherslan 

verði lögð á að ná ásættanlegu jafnvægi milli þriggja mikilvægra þátta. í fyrsta lagi að með 
lögum séu settar almennar reglur sem hafi það markmið að tryggja opna og gegnsæja 

stjórnsýslu en slíkt er til þess fallið að auka aðhald með starfsemi stjórnvalda, auka 

réttaröryggi borgaranna og bæta möguleika þeirra til þátttöku í lýðræðissamfélagi. í öðru lagi 

hefur verið litið til þess að stjórnvöld fái i ýmsum störfum sínum upplýsingar sem teljast 

viðkvæmar bæði vegna hagsmuna almennings og hins opinbera og vegna einkahagsmuna. 

Með hlíðsjón af þessu hefur við samningu frumvarpsins verið leitast við að greina og lýsa 
þeim tilvikum þar sem slíkir hagsmunir teljast nægilega ríkir til að þeir réttlæti frávik frá 
meginreglu laganna um rétt almennings til aðgangs að gögnum. í þriðja lagi hefur verið horft 

til þess við samningu frumvarpsins að reglur um rétt almennings til aðgangs að gögnum séu 
settar fram með þeim hætti að framkvæmd þeirra geti orðið skilvirk og jafnframt að hún 

verði ekki úr hófi kostnaðarsöm eða íþyngjandi.
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í ræðu forsætisráðherra kemur ekki fram hver hafi verið þörfin fyrir heildarendurskoðun 

laganna og í hverju hinn aukni upplýsingaréttur almennings komi fram. Þvert á móti virðist 
frumvarpið beinlínis miða að því að takmarka aðgang almennings og málsaðila að 

upplýsingum frekar en að tryggja gegnsæi. Upplýsingalög eru mikilvæg lög sem eiga að 

tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og upplýsingarétt almennings. Þau þurfa að vera einföld, skýr og 

skiljanleg öllum. Það vantar á köflum í fyrirliggjandi frumvarp, Á margan hátt eru núgildandi 

lög skýrari fyrir ólögfróða varðandi upplýsingarétt og með færri óljósum túlkunaratriðum og 

geðþóttaákvörðunum um aðgang en það frumvarp sem hér er fjallað um.

í frumvarpið vantar almennar grundvallarreglur um upplýsingarétt almennings til að tryggja 

gegnsæi og aðhald með stjórnvöldum. Tilgangur frumvarpsins virðist fremur vera sá sem 

kemur fram í ræðu forsætisráðherra, að halda frá almenningi upplýsingum sem stjórnvöld 

meti að séu viðkvæmar vegna hagsmuna almennings, hins opinbera og vegna 

einkahagsmuna og ekki síður að framkvæmd iaganna verði ekki úr hófi kostnaðarsöm eða 

íþyngjandi. Aðrar þjóðir vinna að þvr að auka upplýsingarétt almennings á meðan íslensk 
stjórnvöld stefna að því að þrengja hann með víðari túíkun á hvað teljist til vinnuskjala sem 

undanþegin séu uppíýsingarrétti, þrengingu aðgangs aðila að eigin máium, að 
afhendingarskyldir aðilir geti útiíokað aðgang í 60 ár án rökstuðnings og að þjóðskjalavörður 

geti lokað skjölum í 110 ár ef þau hafi að hans mati að geyma upplýsingar um einkamálefni 

einstaklings sem enn er á lífi eða um almannahagsmuni sé að ræða, sem er orðalag sem 

hægt er að túlka í allar áttir.

í frumvarpinu eru margar breytingar sem taka til skjaiavörslu sveitarfélaga og starfsemi 
héraðsskjalasafna. Héraðskjalasöfn gegna sama hiutverki gagnvart sveitarfélögunum og 

Þjóðskjalasafn íslands gagnvart ríkisstofnunum. Það sætir því furðu að ekkert samráð hafi 

verið haft við héraðsskjalaverði landsins eða samtök þeirra (Félag héraðsskjalavarða á 

íslandi) við smíði frumvarpsdraganna. Vakin er athygli á því að veigamiklum breytingum á 

lögum um Þjóðskjalasafn fslands er laumað inn í frumvarp að upplýsingalögum og taka þau 
einnig til héraðsskjalasafna og starfsemi þeirra. Eðlilegra væri að þessar breytingar á lögum 

um Þjóðskjalasafn væru hluti af þeirri endurskoðun á lögum um Þjóðskjalasafn íslands sem 

nú fer fram og lögin væru til umfjöllunar á sama tíma á Alþingi enda kallast þau á margan 
hátt á. Vandséð er hvernig hægt er að fjalla um frumvarp að nýjum upplýsingalögum í 
núverandi mynd án þess að frumvarp að nýjum skjalaiögum sé til umfjöllunar á sama tíma.

Frumvarpið skortir einnig skilgreiningu á því hvað séu skjöl og að taka til allra skjalaflokka 
afhendingarskyldra aðila óháð formi. Mjög mikilvægt er að slík skilgreining sé í lögunum. Þá
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þarf að koma fram með skýrari hætti að lögin nái einnig til héraðsskjalasafna og þess 

aðgangs sem þau veita að skjölum.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

2. gr. Til hverro iögin taka
„íögin taka tii aiirar starfsemi stjórnvalda.,(

Þarf að vera ítarlegra og/eða skýrara, að lögin nái bæði til ríkis og sveitarfélaga og allra aðila 

sem undir þau heyra sbr. félög og stofnanir. Orðalagið er betra í núgildandi lögum.

Ófullnægjandi er að lögin taki einungis til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 75% hluta eða 

meira í eigu hins opinbera og'takmarkist enn frekar við að þeir lögaðilar hafi ekki sótt um eða 

séu skráðir í Kauphöll. Þar sem þetta er látið gilda um skilaskyldu skjala í niðurlagi 

frumvarpsins til breytinga á lögum um Þjóðskjalasafn ísland er vísað til athugasemda við það 
þessu til stuðnings. Engin haldbær rök eru fyrir því að miða við 75% eign opinberra aðila. 

Eðlilegt mætti telja að miða við helmingshlut eða ráðandi hlut eða jafnvel ef fyrirtæki er að 

einhverju leyti í eigu opinberra aðila. Mikilvægt er að breyta þessu ákvæði.

Með tilliti til þess að almannafé er látið í rekstur eða starfsemi og að lögaðili sé að hluta í 
eigu hins opinbera kallar á gagnsæi og aðgengi almennings að skjölum viðkomandi lögaðila. 

Skilaskylda lögaðila á opinbert skjalasafn á að vera skýlaus, hvort sem um er að ræða 

Þjóðskjalasafn íslands eða héraðsskjalasafn,,

Rétt er að fram komi skýrt í texta laganna að þau nái einnig til einkaaðila að því leyti sem 

þeim eru falin opinber verkefni samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða samningum, 

en það sé ekki eingöngu tilgreint í greinargerð með frumvarpinu. Það þarf að vera skýrt að 

þessir aðilar séu einnig skilakyldir til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafna og bundnir 

ákvæðum laga um skráningu mála og varðveisiu upplýsinga.

4. gr. Giidissvið gagnvart öðrum iögum og þjóðréttarsamningum
4. málsgr. „Lög þessi giida um aðgang að gögnum í 30 ár. Er þá miðað við sfðustu innfærsiu 
eða síðasta bréf afgreidds máis. Frá þeim tímafer um aðgang að þeim samkvæmt Íögum um 

Þjóðskjaiasafn íslands."
Þessi grein er illskiljanleg og virðist hálfkláruð. Ekki er Ijóst hvað er átt við með að lögin gildi 

um aðgang að gögnum í 30 ár. Rætt er um að eftir 30 ár fari aðgangur eftir lögum um 

Þjóðskjalasafn íslands. Nú er það svo að skjöl verða sífellt yngri þegar þau eru afhent á
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skjalasafn. Algengt er að gögn séu afhent héraðsskjalasöfnum á bilinu 5-10 ára gömul og 

jafnvel yngri og veita söfnin aðgang að þeim frá þeim tíma. Varðandi aðgang að skjölum sem 

komin eru á opinbert skjalasafn, væri eðilegast að hafa sama orðalag og í núverandi lögum 

sem er:

VI. kafli. Aðgangur að gögnum hjá Þjóðskjalasafni fslands og öðrum oplnberum skjalasöfnum.
20. gr. Aðgangur að gögrtum eftir að þau hafa vertð afhent söfnum.
Þegar gögn þau sem tög þessi taka til hafa verið afhent Þjóðskjaiasafni fsiands eða öðru opinberu 
skjaíasafni skai hiutaðeigandi safn taka ákvörðun um hvort umbeðin gögn skuli sýnd eða hvort Ijósrit 
skuli veitt afskjölum eða afrít aföðrum gögnum sé þess kostur,
Ef vafi er um rétt til aðgangs að gögnum getur safnið aflað rökstuddrar umsagnar þess stjórnvalds sem 
afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.

Þetta orðalag er skýrt í núgildandi íögum og hefur reynst vel í allri framkvæmd. Skv. 

frumvarpinu er alls óljóst hvernig veita eigi aðgang að skjölum yngri en 30 ára sem eru komin 

á skjalasafn.

Eðlilegt er og skýrara að um aðgengi opinberra skjala sé fjallað í einum lögum, þ.e. 

upplýsingalögum heldur en að önnur lög taki við um aðgengi að skjölum er skjölin hafa náð 

30 ára aldri.

5. gr. Réttur aimennings tii aðgangs að gögnum
Þessi grein er ekki nógu skýr og þyrfti að vera afdráttarlausari í upphafi varðandi 

upplýsingarétt almennings, Orðalag og skilgreining á hvað telst vera „mál" er óljóst og miðast 

fremur við skjalavörslu ráðuneyta en undirstofnana. Aðeins hluti af skjölum eru mál og það 

þarf að vera Ijóst að lögin taki til aðgangs að öllum skjölum opinberra aðila. Ekki eru öll skjöl 

mál sem óskað er eftir aðgangi að. Til að mynda getur verið um að ræða eitt fylgiskjal, 
upplýsingar úr bókhaldi, gamalt spjaldskrárspjald, gagnagrunnur, skrár og svo framvegis. Ekki 

er heldur rétt að gera þá kröfu til almennings að tilgreina þurfi tiltekið mál. Aðgangur þarf að 

ná til allra gagna opinberra aðila, hvort sem það er tiltekið mál eða önnur gögn. Lykilatriði er 

að upplýsingalög nái til allra skjala opinberra aðila, óháð tegund þeirra eða formi.

Tekið er fram að „Ekki er þó skyit að útbúa ný skjöi eða önnur gögn í ríkari mæii en ieiðir af 3. 
mgr." Borgarskjalavörður er þessu ósammála, því það getur þurft að prenta út úr grunni eða 
taka skjöl úr afhentri vörsluútgáfu ákveði lögaðili/skjalamyndari að skila skjölum rafrænt, sbr. 
reglur Þjóðskjalasafns íslands um skil á opinberum rafrænum gögnum. Það er algengur 

misskilningur að hægt sé að nálgast rafræn skjöl, sem hafa verið afhent skjalavörslustofnun á 
sama formi og þau voru á þegar þau voru mynduð. Sú aðferð sem Þjóðskjalasafn Islands
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hyggst nota við varðveislu rafrænna skjala hefur í för með sér breytingu á formi skjala en skv. 
henni eru búnartil svokallaðar kerfisóháðar útgáfur af skjölum.

2. tl. 5.gr.
„dagbókarfærslna sem lúta að gögnum máls og lista yfir málsgögn " Þarna væri skýrara að 

hafa aðgang að skrám yfir mál og færslum um gögn máls.

6. gr. Gögn undanþegln upplýsingarétti
/fRéttur almennings tii aðgangs að gögnum tekur ekki til:"
Heppilegra er að mati borgarskjalavarðar að nota mildara orðalag og hefja málsgreinina á því 

að "Heimilt sé að undanskilja aðgang að ... Sköl þau sem um ræðir eru oft viðkvæm í 

ákveðin tíma meðan á málsmeðferð stendur en mætti opna að henni lokinni. Með 

viðkomandi orðalagi eins og það er í frumvarpinu er verið að loka á möguleika á aðgangi að 

viðkomandi skjölum í 30 ár.

í 1. tl. er fjallað um fundargerðir ríkisráðs og ríkisstjórnar, Vísað er til skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis sem fjallaði sérstaklega um breytingar sem þyrfti að gera á 

aðgangi að fundargerðum ríkisstjórnarfunda og ritun þeirra.

í 2. tl.
„gagna sem útbúin eru af sveitarféiögum, samtökum þeirra eða stofnunum og varða 

sameiginlegan undirbúning, tillögugerð eða viðræður þessara aðila við ríkið um fjárhagsieg 

málefni sveitarfélaga,"
Óljóst er hversu lengi slíkt gögn séu undanþegin upplýsingarétti og af hvaða ástæðu. Ótrúlegt 

má telja ef loka þarf slíkum skjölum í minnst 30 ár. Einnig er óljóst hvort bæði sé átt við slík 

skjöl hjá ríkisstofnunum og sveitarfélögunum sjálfum. Aftur skal ítrekað að mikilvægt er að 
upplýsingalög séu einföld og skýr þannig að ekki þurfti flóknar lagaskýringar og úrskurði síðar 

til að skýra þau.

6. t.l.

„vinnugagna, sbr. 8. g r“
Sjá athugasemdir við 8. gr. og hér í upphafi athugasemdir við 6. grein frumvarpsins.

8. gr. Vinnugögn
Þessi grein er of opin og býður upp á að aðgangi sé hafnað þar sem um vinnugögn 

stjórnvalds sé að ræða. Of vtð skilgreining á vinnugögnum getur leitt til takmörkunar á 
upplýsingum. Áríðandi er að valdmörk séu virt milli stjórnvalda og skjöl flakki ekki óformlega
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og óskráð milli stjórnvalda, því þannig eru þau í raun töpuð og finnast ekki eftir ákveðinn 
tíma. Oft getur verið mjög mikilvægt fyrir fyrirspyrjendur að fá aðgang að skjölum um 
undirbúning ákvörðunar. Þau skjöl segja oft meira en ákvörðunin sjáif. Til dæmis er erfitt að 
skilja ástæðu þess að undanskilja algjörlega skjöl nefnda og starfshópa. Sérstaklega er 

mikilvægt að „vinnuskjör' séu skráð og varðveitt í máíasafni, því annars er ekki vitað um 

tilvist þeirra að nokkrum tíma liðnum. Eins og áður sagði eru þau skjöl sem um ræðir oft 
viðkvæm í ákveðinn tíma meðan á málsmeðferð stendur en mætti opna að henni lokinni. 

Óþarfi að loka í 30 ár.

11. gr. Aukinn aðgangur
Þessu ákvæði er fagnað og er það til bóta. Spurning hvort þarna eða annars staðar væri hægt 

að taka á aðgangi afkomenda, sem kemur oft til kasta skjaiasafnanna, t.d. þegar barnabarn

viil skoða fátækramál afa og ömmu frá 1940 og þau eru löngu látin.

í 2. mgr. vantar að tilgreina að hún taki einnigti! aðiia einkaréttarlegs eðlis.

11. og 13. gr. -  misræmi miili greina
Vakin er athygli á því að milli 11. og 13. gr. er misræmi þar sem í 11. gr. er rætt um ákvæði í

lögum um þagnarskyldu en í 13, gr. er rætt um reglur um þagnarskyldu.

12. gr. Brottfail takmarkana á upplýsingarétti
í síðustu málgrein kemur fram: „Um brottfali annarra takmarkana fer eftir ákvæðum laga um 

Þjóðskjalasafn fslands eftirað iiðin eru 30 ár, sbr. 4. mgr. 4. gr." Þessi málsgrein er óskiljanleg 

sbr. athugasemdir okkar við 4. gr., um 30 ár. Þarna vantar inn í grein sambærilega við 8. gr. 

núverandi laga um takmarkalausan upplýsingarétt að tilteknum tíma liðnum, Eðlilegt er að í 

upplýsingaiögum komi skýrt fram hvenær takmarkanir falla á brott en að ekki sé vísað í 

önnur íög.

13. gr. Opinber birting uppiýsinga
Eðlilegt er að þarna séu einnig fyrirmæli um birtingu úrskurða/ákvarðana sem hafa áhrif á 

réttindi og skyldur einstaklinga og lögaðila, t.d. ákvarðanir um rafræna varðveislu eða grisjun 

skjala, svo tekin séu dæmi úr skjalaheiminum.

14. gr. Upplýsingaréttur aðila
Þarna er aftur rætt um „tiltekið mál." Mjög algengt er að aðili sem óskar eftir upplýsingum 

um sjálfan sig geti ekki tilgreint „tiltekið mál", t.d. einstaklingur sem stjórnvöld höfðu afskipti 

af í barnæsku, og viðkomandi þekkir ekki söguna þ.e. hvað stjórnvald hét á tilteknum tíma
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eða hvort mál var til umfjöllunar hjá sálfræðideild, sérkennslufulltrúum, þjónustumiðstöð, 
skóla, barnavernd, félagsmálastofnun o.s.frv. Eðlilegra væri að beiðnin þyrfti að varða tiltekið 

málefni, t.d. barnaverndarmál o.s.frv.

Tryggja verður fullnægjandi skráningu stjórnvalda á skjölum, þannig að auðkenni eða heiti 

máls séu ekki eini leitarmöguleikinn í skjalasöfnum þeirra sbr. athugasemdir við 27. gr.

Varhugavert er að tilgreina að ákvæðið um aðgang aðila um hann sjálfan gildi ekki ef um er 

að ræða upplýsingar sem hafa að geyma upplýsingar um „mikilvæga almannahagsmuni sem 

leynt eiga að fara." Þetta er alltof opið ákvæði og getur auðveldlega skert borgaraleg réttindi 

borgara landsins og er mjög háð túlkunum. f lýðræðisríki hlýtur það að vera kappsmál 

stjórnvalda að tryggja almenningi aðgang að skjölum/gögnum í orðsins víðasta skiíningi. 

Fullur skilningur er á því að ioka þurfi tilteknum málum vegna rannsóknarhagsmuna en 
tímalengdin, 30 ár, er gagnrýnd þar sem um langt tímabil er að ræða, þar sem viðkomandi 

aðila er meinað að skoða gögn er varða hann sjálfan.

Varðandi ákvæði um að heimilt sé að takmarka aðgang ef gögn hafa að geyma upplýsingar 

um einkamálefni annarra, þá er í flestum tilfellum hægt að veita aðgang að hluta skjals eða 

afmá upplýsingar um aðra aðila.

Síðasta málsgrein 14. gr. er einnig of óljós þegar rætt er um „eftir því sem við getur átt." 

Þessu þarf að sleppa eða orða á skýrari hátt.

15. gr. Afmörkun á beiðni um aðgang að uppiýsingum
Umrædd grein er mjög til bóta í núgildandi upplýsingalögum, því oft er aðili ekki fær um að 

tilgreina nákvæmlega mál eða málefni og þarf að leiðbeina viðkomandi. Þetta á sérstaklega 

við um aðila sem óvanir eru upplýsingabeiðnum eða fatlaða eða seinfæra einstaklinga.

f 4. mgr. greinarinnar er að finna ákvæði um að beiðni megi hafna ef meðferð hennar taki of 

mikinn tima. Þama er aftur ákvæði sem getur kallað á synjun, því það er skilgreiningaratriði 

hvað er mikill tími eða mikil vinna. Á héraðsskjalasöfnum getur vinnsla umfangsmikilla 

fyrirspurna aðila máls tekið starfsmann 1-2 daga að afgreiða, en aðgangi er ekki hafnað þrátt 

fyrir það.

Alls er óljóst hvað átt er við þegar rætt er um að hægt sé að hafna beiðni ef „sterkar 

vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi", sbr. 2. tl. 4. mgr. I 

greinargerð kemur fram að þetta eigi við ef "liggja fyrir haldbærar upplýsingar um að sá sem
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óskar aðgangs að upplýsingum leggi fram beiðni gagngert til þess að hafa framangreind 

áhrif á starfsemi þeirra aðila sem lögin taka til eða muni nota þær með ólögmætum hætti. " 

Þetta kalíar á ný á túlkun og að hægt sé að byggja synjun á grun um að fyrirspyrjandi hyggist 

nota upplýsingar til að hafa áhrif á starfsemi aðila sem lögin taka tih Þetta getur til dæmis átt 

við stjórnmálamenn í minnihluta og mótmælendur.

Eðlilegt væri að bæta þarna inn ákvæði um að fyrirspyrjandi þurfi ekki að gefa upp nafn 
þegar sótt er um aðgang að almennum skjölum stjórnvalds eða að gefa upp tilgang 

fyrirspurnar. í sænskri löggjöf er þetta orðað þannig:

Myndlghet fár inte pa grund av att nðgon begar attfa taga del av allman handling efterforska vem han 
ar eller vilket syfte han har med sin begaran I större utstrackning an som behövs för att myndigheten 
skall kunna pröva om hinderforelígger mot att handlingen lamnas ut. Lag (1982:939).

16. gr. Hvert beiðni skal beint
Þessa grein þarf að endurskrifa þar sem hún er of óljós. Fyrsti hluti hennar er skýr en hins 

vegar ekki þar sem kemur fram að „annars" eigi beiðni að berast til þess aðila sem hefur 

upplýsingar í vörslum sínum. Óljóst er hvað er átt við með „annars." Þarna þyrfti að taka 

fram að ef skjöl hafi verið afhent til Þjóðskjalasafns íslands eða héraðsskjalasafns eigi að 

beina beiðni þangað.

Enn á ný skal á það bent að eðlilegra er að héraðsskjalasöfn taki við mjög nýlegum skjölum 

frá stofnunum og afgreiði úr þeim frá sama tíma. Það er einungis Þjóðskjalasafn íslands sem 

tekur við skjölum sem eru 30 ára og eldri, en er reyndar heimilt að taka við yngri skjölum. 

Breyta þarf þessu ákvæði. Einnig þarf að bæta við að opinberu skjalasöfnin geti óskað eftir 

umsögn afhendingaraðila. ftreka að núgíídandi lagaákvæði eru vel orðuð og hafa virkað vel í 

14 ár. Eftirfarandi er orðalag núgildandi laga:

VI. kafli Aðgangur að gögnum hjá Þjóðskjalasafni íslands og öðrum opinberum skjalasöfnum.
20. gr. Aðgangur að gögnum eftir að þau hafa verið afhent söfnum.
Þegar gögn þau sem lög þessi taka til hafa verið afhent Þjóðskjalasafni fslands eða öðru opinberu 
skjalasafni skal hfutaðeigandi safn taka ákvörðun um hvort umbeðin gögn skuli sýnd eða hvort Ijósrit 
skuli veitt afskjölum eða afrit aföðrum gögnum sé þess kostur.
Ef vafi er um rétt tii aðgangs að gögnum getur safnið aflað rökstuddrar umsagnar þess stjórnvalds sem 
afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.

17. gr. Málshraði.
Óljóst er hvort átt sé við viku eða sjö virka daga. Eðlilegt er að skjalasöfn fái lengri tíma til 

afgreiðslu erinda, þar sem oft tekur lengri tíma að finna skjöl vegna brotalama í 

skjalaskráningu stjórnvalda, t.d. 14 daga eða 21 dag.
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18. gr. Afhending gagna og gjaldtaka
í 37. gr. stjórnsýslulaga nr.37/1993 er varða frumrit og afrit segir:

Þegar sett lög, olmenn stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að skjal skuli vera í  frumriti skulu gögn á 
rafrænu formi talin fullnægja þessum áskilnaði eftryggt er að gögnin séu óbreyttfrá upprunalegri gerð. 
Þetta á þó ekki við um viðskiptabréf eða Önnur bréf þar sem fjárhagsleg réttindi eru bundin við handhöfn 
bréfsins.

Sú aðferð sem Þjóðskjalasafn íslands hyggst nota til langtímavarðveisiu á rafrænum skjölum 

gerir stjórnvaldi ókleift að afhenda rafræn skjöl á sama formi og þau voru mynduð. Þá er 

óhætt að fullyrða að ekki verður mögulegt að varðveita rafræn skjöí bæði í sínu upprunalega 

formi og í kerfisóháðri útgáfu. Þá gætu komið upp lögfræðileg álitamál um hvaða skjöl væru 
frumrit og hvaða skjöl afrit Það Ijóst að opinberar skjalavörslustofnanir munu ekki geta 

framfylgt þessu ákvæði laganna sé tekið mið af þeim vörsluaðferðum sem nota á.

19. gr. Rökstuðningur, birting og leiðbeiningar.
Þá er einnig nauðsynlegt að hafa skýrari regiur í lögum eða regiugerð um afgreiðslumáta, þar 

á meðal að skýrt sé í afriti hvaða upplýsingar hafi verið afmáðar úr skjali, hvort sem synjað er 
um aðgang að skjali í heild stnni eða að hluta. Einnig er eðlilegt að fram komi fjöldi síðna sem 

synjað er um aðgang að. Ef mismunandi ástæður eru fyrir synjun á aðgengi hluta skjala þarf 

það að koma fram í svarbréfi.

Nauðsynlegt er að þess grein taki einnig til aðila einkaréttariegs eðlis.

20. gr. Kæruheimild:
Nauðsynlegt er að þess grein taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis.

22. gr. Málmeðferð:
Nauðsynlegt er að þess grein taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis.

26. gr. Skráning máia og 27. gr. Skráning uppiýsinga um máisatvik og meðferð mála 
í gr. 26 og 27. er fjaliað um reglur varðandi skráningu mála, ritun fundargerða o.fl. Þessi 
grein mætti að ósekju vera miklu skýrari, t.d. taka fram að stjómvaldi beri að skrá má! og 

málinu beri að fylgja gögn málsins, auk annara gagna, sem hafi þýðtngu fyrir afgreiðsiu 

málsins, en séu ekki að finna t öðrum gögnum þess. Setningin, að stjórnvöid skulu skrá 
fundargerðir „eftir þvt sem við á" getur valdið misskilningi. Þetta er reyndar furðulegt í Ijósi
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skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis þar sem átalið var að fundargerðir væru aðeins tii í 
drögum. Reglan er sú að færa eigi fundargerðir á fundum og einkennilegt að draga úr því í 

sjálfum upplýsingalögunum. Jafnframt væri æskilegt að vísa í reglur um með hvaða hætti 
skrá á fundargerðir, útprentun og undirritun þeirra o.s.frv. Sérstaklega á þetta víð um nefndir 

og ráð sem taka stjórnsýslulegar ákvarðanir sem varða iíf fólks, réttindi og skyldur en dæmi 

um það er barnaverndarnefnd og skipulags- og byggingarnefnd. Mikilvægt er að skýr lagaleg 

ákvæði gildi um fundargerðir og skráningu skjala sííkra aðila.

Nauðsynlegt er að þess grein taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis en ekki eingöngu til 

stjórnvalda.

Nauðsynlegt er að í lögunum séu lagaákvæði sambærileg við 22. gr. núgiidandi laga sem er 

mjög skýr, en þar sem kemur fram:

Stjórnvöldum er skylt að skrá mál, sem koma til meðferðor hjá þeim,á kerfisbundinn hátt og varðveito 
málsskjöl þannig að þau séu aðgengileg,

Síðan getur Þjóðskjalasafn íslands gefið út reglugerðir um skjalastjórn eins og það hefur gert 

en það er mjög mikilvægt að hafa þessa lagaskyidu inni í upplýsingalögum, þar sem fleiri 

þekkja til upplýsingalaga og kynna sér þau en íaga um Þjóðskjalasafn.

í greininni er rætt um að skrá upplýsingar „ef þær hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins." Oft er 
það það þannig að það er ekki Ijóst þegar upplýsingar berast eða eru gefnar hvort þær muni 
hafa þýðingu. Sömuleiðis er óljóst að ræða um að „mikilvægum upplýsingum" eigi að halda 
til haga, þar sem það er túlkunaratriði. Einnig er dæmið „s.s. skráningu fundargerða" óljóst, 

hvort átt sé við ritun fundagerða eða skráningu þeirra í skjalavistunarkerfi.

Ljóst er að stjórnvöld mynda skjöl ekki að óþörfu og af málefnalegum ástæðum, því ber að 

skrá hvert einasta skjal þannig að það megi finna. Það verður að tryggja með 

upplýsingalögum. Ekki er nægilegt að skrá mál einvörðungu, heldur verður að skrá hvert 

einasta málsskjal innan hvers máls þ.e. færa bréfadagbækur og aðrar sambæriiegar skrár.

33. gr. Aðgangur að gögnum sem undanþegln eru upplýsingarétti.
Umrætt ákvæði er til bóta en það fjallar um aðgang fræðimanna. Hins vegar eru fræðimenn 
hvergi nefndir á nafn, óljóst er hverjir geti sótt um þennan aðgang og í heild mætti endurrita 

þessa grein og gera hana skýrari. Einnig er óljóst hver eigi að veita umræddan aðgang en í
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dag er það þjóðskjalavörður fyrir þau skjöl sem varðveitt eru í Þjóðskjaiasafni og 
héraðsskjalaverðir fyrir skjöl í héraðsskjalasöfnunum.

Nauðsynlegt er að þess grein taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis.

36. gr. Breytingar á öðrum lögum
1) Stjórnsýsiulög, nr. 37/1993, með síðari breytingum.
Það er mikiívægt að í gjaldskrá verði einnig tekið hóflegt gjald fyrir afritun á rafrænum 

skjölum eða afhendingu gagna á rafrænu formi. Tæknin má ekki verða aðgangshindrun fyrlr 

almenning, þannig að hann hafi ekki möguleika á að fá afhent rafræn gögn vegna kostnaðar 

en Ijóst er að mun meiri kostnaðurfylgir rafrænu afriti en Ijósritun pappírsskjala.

2) Breytingar á iögum um Þjóðskjaiasafn fsiands nr. 66/1985
Eðlilegt væri að bæta inn í lög um Þjóðskjalasafn ákvæðum um að birta eigi opinberíega 
samþykktar skjalavistunaráætlanir og samþykktir um eyðingu skjala.

a. 3. mgr. 5. gr. verður svohljóðandi: "Skíiaskyida tekur einnig tii lögaðiia sem eru að 75% 

hiuta eða meira í eigu hins opinbera. Þá tekur skiiaskylda einnig tii einkaréttarlegra lögaðila 

að því er varðar gögn sem til hafa orðið í starfsemi sem hann hefur tekið að sér að sinna á 

grundvelli 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins, eða annarrar sambærilegrar lagaheimildar. 
Þjóðskjalasafn fslands tekur ákvörðun um hvort viðkomandi aðiiar beri skilaskyldu gagnvart 

héraðsskjalasafni." Ákvæði 3. mgr. verður 4. mgr.

Borgarskjalavörður gerir athugasemdir við að þessi grein taki einvörðungu afstöðu til lögaðila 

sem eru að 75% hiuta eða meira í eigu hins opinbera. Að mati borgarskjalavarðar er 

nærtækara að frumvarpið taki til iögaðila sem eru í meirihlutaeigu opinberra aðila. Óeðlilegt 

hlýtur að teljast að hið opinbera eigi hlut í starfsemi sem á einhvern hátt er leynileg á öðrum 
forsendum en greinir í takmörkunum upplýsingalaga um hið opinbera að öðru leyti.

Borgarskjalavörður bendir á að töluverð aukning hefur orðið á því að einkaaðilar taki að sér, 

að einhverju eða Öllu leyti, verkefni sem sveitarfélög hafa sinnt. Eru dæmi þess efnis að 

Borgarskjalasafn hafi ekki fengið afhentar upplýsingar frá einkaaðila þar sem löggjöfin hefur 

ekki gert ráð fyrir skilaskyldu. í þessu sambandi fer borgarskjalavörður fram á að orðalagi 
ákvæðisins verði breytt þannig að ótvírætt verði að það taki til allra félaga og lögaðila í eigu 
sveitarfélaga og einkaaðila sem vinna á sviði opinberra málaflokka. Dæmi um slík félög eru 
vistheimili, einkareknir leik- og grunnskólar, einkarekin elliheimili o.s.frv. Ætti ákvæðið 
jafnframt að taka til skílaskyídu til héraðsskjalasafna, þar sem kveðið væri á um skifaskyldu 
sveitarfélaga, stofnanna þeirra og fyrirtækja. Orðalag frumvarpsins „Þá tekur skilaskylda
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einnig tif einkaréttariegra iögaðiia að þvf er varðar gögn sem tii hafa orðið f starfsemi sem 

hann hefur tekið að sér að sinna á grundveili 30. gr. iaga um fjárreiður ríkisins, eða annarrar 

sambærilegrar lagaheimildar/' virðist eiga við um aðila sem sinna verkefnum á vegum 
ríkinsins en taki ekki ti! starfsemi )ögaðila sem vinna verkefnum á vegum sveitarféiaga. Hvað 
með sveitarfélögin og aðila sem sinna verkefnum á sviði þeirra og ættu að vera skilaskyídir á 
héraðsskjalasöfn. Þessu ákvæði þarf að breyta þannig að það nái einnig til sveitarfélaga.

Óeðilegt er að ákvörðunarvald sé í höndum Þjóðskjalasafns þegar um er að ræða lögaðiia 

eða einkaréttarlega lögaðila í meirihiutaeigu sveitarfélag

Borgarskjaiavörður teiur að óeðlilegt sé að Þjóðskjaíasafnið taki ákvörðun um skilaskyldu til 

héraðsskjaiasafna, frá aðilum sem eru í meirihlutaeigu sveitarfélaga eða sinna verkefnum á 

vegum þeirra. í frumvarpinu ætti að koma fram með afgerðandi hætti að slíkir aðiiir séu 

skilaskyldir til héraðsskjalasafna. Eðiilegt er að sömu iagaskilyrði gildi gagnvart 

héraðsskjalasöfnum og skjölum sveitarfélaga og um Þjóðskjalasafn og skjöl ríkisins að þessu 

leyti. Það er ekki Þjóðskjalasafn sem á t.d. að ákveða hvort Bílastæðasjóður, Faxaflóahafnir 
eða Orkuveita afhendi skjöl á héraðsskjalasafn, heldur eru þessir aðilar í meirihlutaeigu 

Reykjavíkurborgar og það er eigandanna að ákveða á hvaða safn skjölin fari. Það er ekki 
Þjóðskjalasafn sem á að geta ákveðið að Orkuveita sem er 95% í eigu Reykjavíkurborgar eigi 

ekki að skila skjöium á Borgarskjalasafn. Það er eins og héraðsskjalasöfnin og hlutverk þeirra 

hafi hreinlega gleymst í frumvarpinu, þar á meðal skilaskylda til þeirra frá ofangreindum 

aðilum.

Ofangreind atriði skipta miklu máli í framkvæmd. Borgarskjalavörður er tílbúinn að reifa 

þetta mál frekar á fundi með nefndinni og óskar eftir að fá að sjá sig um þetta við 

nefndina.

í 5. grein iaga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn er tiltekið að þeir aðilar séu skyldir að afhenda 

skjöl sín sem fá meirihluta rekstrarfjár síns með framlagi á fjárlögum og sem njóta verulega 
styrks af opinberu fé. Óeðiilegt er annað en að hliðsjón sé höfð af þessu hvað skiiaskyldu 

skjala lögaðila í eigu hins opinbera (t.d. hlutafélög) varðar.

b. Við lögin bætist ný grein sem verður 5. gr. b, svohljóðandi:
„Þjóðskjaiasafn íslands skal setja reglur um það hvernig skjalavörslu og skjalastjórn f 
stjórnsýslu skilaskyidra aðila skuli hagað, svo og skráningu, flokkun og frágangi skjala til 
afhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt skjalavistunarkerfa. Skilaskyldum aðilum
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skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma tll meðferðar hjá þelm á kerflsbundlnn hátt og 
varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengiieg í samræmi við regiur skv. 1. mgr."

\ b lið er gert ráð fyrir grein um að „Skilaskyldum aðilum skv. 5. gr. er skylt að skrá mál 

Það er þarft að hafa þetta, en mætti einnig hafa sama orðalag í Upplýsingalögum, þar sem 

það eru lög sem fleirí skoða og þekkja til.

Vakin er athyglí á því að 5. gr. laga um Þjóðskjalasafn íslands nær eingöngu til aðila sem eru 

skilaskyldir til Þjóðskjalasafns en ekki aðila sem eru skilaskyldir til héraðsskjalasafna. Þetta 
eru mistök í frumvarpsgerðinni sem þarf að lagfæra, þannig að sveitarfélög og lögaðilar sem 

eiga aðild að héraðsskjalasafni sé einnig skylt að skrá og varðveíta málsgögn.

Rætt er um reglur en eðiilegra væri að ræða um reglugerð.

Hugtakið „mál" er óskýrt í lögunum og greinargerð.

„í samræmi við reglur skv. 1. mgr." þýðir að varðveisla og aðgengileiki málsgagna verður háð 

reglum Þjóðskjalasafnsins. Eðlilegra er að sleppa þessu og kveða á um að þau verði 

aðgengileg skv. lögum.

Fyrirhuguð 9. grein laga um Þjóðskjalasafns íslands er um margt óljós: "Þjóðskjalasafni 
íslands er skyit, sé þess óskað að veita almenningi aðgang að skjötum þegar liðin eru 30 ár 

frá þvíþau urðu til enda gildi ekkiþær takmarkanir sem fram koma í 9. gr. 1 -9 .  gr. c."
Bendir borgarskjalavörður í fyrsta lagi á að orðalag ákvæðisins ætti að taka til allra opinberra 

skjalasafna en ekki einungis Þjóðskjalasafns ísiands. Þarna ætti einnig að tilgreina 

héraðsskjalasöfn. í öðru lagi mætti skilja að ekki sé aðgangur að skjölum í 30 ár eftir að þau 

urðu til. Þetta orðlag þarf að lagfæra.

Eðlilegast er að Þjóðskjalasafni og héraðsskjalasöfnum verði skylt að veita almenningi aðgang 

að opinberum skjölum sem afhent hafa verið þeim, sé þess óskað og með þeim 

aðgangstakmörkunum sem koma fram í öðrum ákvæðum, eins og núgildandi upplýsingalög 

kveða á um. Eins og áður hefur komið fram þá fær Þjóðskjalasafnið og héraðsskjalasöfnin 

ósjaldan afhent skjöl sem eru yngri en 30 ára bæði vegna þess að lögin eru sveigjanleg að því 
leyti og stjórnvöld sem hætta starfsemi skila skjölum sínum þá þegar. Ástæða þess að þarna 
kemur fram 30 ára viðmiðunin er sú að það er tíminn sem Þjóðskjalasafn miðar við varðandi 

afhendingu skjalasafna, en hins vegar fá héraðsskjalasöfnin gjarnan skjöl sem eru 5-10 ára 

gömu! og jafnvel yngri. Þegar skjalaskrár Þjóðskjalasafns eru skoðaðar kemur í Ijós að einnig
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er töluvert um að það taki við yngri skjölum. Ails óljóst er skv. lögunum hver eða hvernig eigi 
að veita aðgang að skjölum yngri en 30 ára sem komin eru á opinberu skjalasöfnin.

e. Óheimilt er að veita aðgang að skjölum sem hafa að geyma upplýsingar sem snerta virka 

og mikilvæga hagsmuni einstaklings eða fyrirtækis um atvinnu-, framleiðslu- eða 

viðskiptaieyndarmái.
Þetta er óljóst ákvæði og ekki kemur fram í öðrum lagagreinum tímalengd lokunar.

f. Stjórnvald geti ákveðið við afhendingu skjala að skjal verðifyrst aðgengilegt þegar liðin eru 

60 árfrá því það varð tÍL.
í nýrri grein 9. c er að finna ákvæði um heimild stjórnvalds tii að ákveða að skjal sem 

inniheldur almannahagsmuni, sbr. a-d. tl., verði fyrst aðgengilegt þegar liðin eru 60 ár frá því 

að skjalið varð til. Er hér um að ræða mjög óljóst og teygjanlegt ákvæði sem getur orðið til 
þess að það sé geðþóttaákvörðun stjórnvalds að loka skjölum í 60 ár. Þetta er ekki í samræmi 

við gegnsæi eða opið þjóðfélag. Einkennilegt er skjöl geti varðað þjóðaröryggi í meira en 30 

ár; en það er sá árafjöldi sem miðað er við í núgíidandí lögum nr. 66/1985. Líklegra er að með 

þessu ákvæði hefðu stjórnvold möguleika á að fela ákvarðanir sem teknar hefðu verið 

varðandi öryggi ríkisins, varnarmál eða samskipti við önnur ríki. Einnig er óljóst hvað við er 

átt með „virka almannahagsmuni

Borgarskjalavörður bendir á að í greinina vantar að þetta ákvæði eigi einnig við um 

héraðsskjalasöfn.

Þá bendir borgarskjalavörður á að ekki eru ákvæði í lögunum varðandi að rökstuðningur 

stjórnvalds fylgi afhendingu skjala þegar skjölum er lokað í tvöfaldan þann tíma sem almennt 
er gert ráð fyrir í upplýsingalögum. Þá kemur ekki fram hvort hægt sé að áfrýja þessum 

afhendingarskilmálum og hvort stjórnvald geti einhliða sett þá fram.

í g. lið segir: „Þegar sérstaklega stendur á getur þjóðskjalavörður ákveðið að synja um 

aðgang að skjaii sem er yngra en 110 ára; svo sem þegar það hefur að geyma upplýsingar 
um einkamálefni einstaklings sem enn er á lífi eða um almannahagsmuni er að ræða. " 

Samkvæmt g. lið 9. gr. frumvarpsins getur þjóðskjalavörður ákveðið að synja um aðgang að 
yngri skjölum en 110 ára vegna einka- eða almannahagsmuna. Þetta ákvæði er með 
ólíkindum og ótrúlegt að gera það að geðþóttaákvörðun að loka ákveðnum skjölum í 110 ár. 

Einnig er með öllu óljóst hvaða einkamálefni eða almannahagsmunir séu svo viðkvæm að 

þjóðskjalavörður geti lokað skjölunum svo lengi. Aftur býður þetta upp á túlkun og 
geðþóttaákvarðanir sem ekki er rétt í gegnsæu nútímasamfélagi. Óæskilegt er að
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þjóðskjalaverði einurri; en ekki fjölskipuðu stjórnvaldi sé fært það gríðarlega vald. Slíkar 

ákvarðanir um aðgengi ættu ekki að vera í höndum eins aðila.

Engin ákvæði eru um rökstuðning ákvörðunar eða kæruleið.

Jafnframt vantar að tilgreina í g. lið frumvarpsins að héraðsskjalaverðir geti ákveðið að synja 

um aðgang að skjölum yngri en 110 ára, ef ákveðið verður að hægt sé að takmarka aðgengí 

að upplýsingum svo lengi.

Borgarskjalavörður er á þeirri skoðun umrætt frumvarp sé flókið og vandasamt í framkvæmd 

og þrengi upplýsingarétt frá núgildandi lögum.

Borgarskjalavörður er tilbúin að koma á fund Allsherjarnefndar og skýra betur út helstu atriði 

í umsögn þessari.
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