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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga, 381. mál

Vísað er til bréfs allsherjamefndar Alþingis dags. 24, febrúar sl. þar sem óskað var umsagnar 
Ríkisútvarpsins ohf. (,,RÚV“) um frumvarp til upplýsingalaga, A f lestri frumvarpsins í heild 
sinni má ráða að það feli ekki í sér gagngerar breytingar á réttarstöðunni samkvæmt gildandi 
rétti.

í 3. tölul. 1. gr. fmmvarpsins segir að lögin hafí meðal annars þann tilgang að efla aðhald 
fjölmiðla og almennings með stjómvöldum. Almennt sé mikilvægt að almenningur geti fylgst 
með störfum stjómvalda og látið í Ijós skoðanir á upplýstum grundvelli um störf þeirra. I 4. 
töluL 1. gr. frumvarpsins, sem er nátengdur 3. tölul., kemur fram að tilgangur laganna sé 
meðal annars sá að efia möguleika fjölmiðla á að miðla upplýsingum um opinber málefni. Þar 
sem þessa sjónarmiðs sé sérstaklega getið í markmiðsákvæði laganna verði enn fremur að ætla 
að það geti fengið sérstaka þýðingu við túlkun og beitingu upplýsingalaga. StjómvÖldum beri 
þannig að stuðla að því við afgreiðslu beiðna frá §Ölmiðlum um aðgang að upplýsingum að 
þeir geti sinnt því mildlvæga hlutverki sínu að miðla réttum og fullnægjandi upplýsingum til 
almennings. Þetta markmið geti til að mynda haft ákveðna þýðingu við beitingu heimildar 
stjómvalda til að veita aðgang að gögnum umfram beina lagaskyldu, sbr. heimild í 11. gr. 
frumvarpsins. RÚV fagnar því að í markmiðsákvæði laganna sé vikið að mikilvægi fjölmiðla 
þegar kemur að því að miðla upplýsingum um opinber málefni og að þessi tilgangur laganna 
geti haft þýðingu við túlkun frumvarpsgreina eftir því sem við getur átt, sbr. einkum 11. gr. 
frumvarpsins þar sem segir að heimilt sé að veita aðgang að gögnum í ríkari mæli en skylt er 
samkvæmt lögunum standi aðrar lagareglur því ekki í vegi, þar á meðal ákvæði laga um 
þagnarskyldu og persónuvemd.

I frumvarpinu er meðal annars lögð til sú breyting á gildissviði upplýsingalaga að það verði 
víkkað út með þeim hætti að lögin taki til fleiri aðila en mælt er fyrir um í 1. gr. núgildandi 
upplýsingalaga nr. 50/1996. Samkvæmt núgildandi lögum taka þau einungis til stjórnsýslu 
ríkis og sveitarfélaga sem og einkaaðila, að því leyti sem einkaaðilum hefur verið falið vald til 
að taka stjómvaldsákvarðanir. Áfram er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að lögin taki til 
þessara aðila en í 2. mgr. 2. gr, þess er hins vegar jafnframt mælt fyi'ir um að lögin komi til 
með að gilda um alla starfsemi lögaðila sem eru að 75% hluta eða meira í eigu hins opinbera, 
Þá er aukinheldur gert ráð fyrir því í 3. gr, frumvarpsins að lögin komi til með að taka til 
einkaaðíla, að því leyti sem þeim hefur verið falið að veita opinbera þjónustu með lögum,
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stjómvaldsfyrirmælum eða samningum. Þar sem svo er fyrir mælt i 2. mgr. 12. gr. laga nr. 
6/2007 um Ríkisútvarpið ohf. að núgildandi upplýsingalög nr. 50/1996 gildi um starfsemi 
þess kemur fyrirhuguð breyting, verði hún að lögum, ekki til með að fela i sér efnisbreytingu 
að þessu leyti fyrir RÚV. í þessu sambandi vill RÚV þó taka undir þau ummæli sem fram 
koma í almennum athugasemdum við frumvarpið, er varða helstu nýmæli þess, að gæta verði 
vel að því að í breytingunni felist ekki sjálfkrafa að allar upplýsingar sem varða þá lögaðila 
sem nú er fyrirhugað að falli undir lögin verði aðgengilegar almenningi.

Samkvæmt 7. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir viðtækum upplýsingarétti um málefni 
starfsmanna sem starfa hjá aðilum sem lögin taka til. Þótt sjálfsagt sé að slík málefni séu hluti 
af upplýsingarétti þá verður á sama tíma að hafa í huga að víðtækur aðgangur að slíkum 
upplýsingum getur verið til þess fallinn að skerða samkeppnishæfni þeirra aðila sem undir 
lögin falla gagnvart einkaaðilum.

Loks telur RÚV það til bóta að nú sé skýrlega kveðið á um i 1. tölul. 3. mgr. 29. gr. 
frumvarpsins að RÚV falli ekki undir ákvæði VII. kafla laganna, um endumot opinberra 
upplýsinga, enda er sú lögfesting, eins og fram kemur í athugasemdum • við greinina, í 
samræmi við d-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar (EB) nr. 2003/98.

Að öðru leyti telur RÚV ekki tilefni til frekari athugasemda við einstakar greinar 
frumvarpsins,
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