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Efni: Umsögn um stjórnarfrumvarp til upplýsingalaga, 381. mál

Samtökum atvinnulífsins hafa borist til umsagnar frumvarp til nýrra upplýsingalaga. 

Um gildissvið frumvarpsins

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að gildissvið upplýsingalaga verði víkkað verulega.

Til viðbótar starfsemi stjómvalda slculu lögin ná til allrar starfsemi lögaðila sem eru 
að 75% hluta eða meiru í eigu hins opinbera annarra en þeirra sem skráðir eru í 
kauphöll. Engin viðhlítandi skýring er á því af hverju horfið var frá fyrirmælum í 
skipunarbréfí nefndarinnar um að miðað yrði við einkaaðila sem eru alfarið í eigu hins 
opinbera. Það er mat Samtaka atvinnulífsins að það fyrirkomulag sem hér er lagt til 
hvetji aðra aðila eklci til eignaraðildar í slíkum fyrirtækjum.

Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins er forsætisráðherra heimilt að tillögu 
viðkomandi ráðherra eða sveitastjómar að ákveða að starfsemi lögaðila sem er að nær 
öllu leyti í samkeppni á markaði falli elcki undir lögin. í skýringum er bankastofnun í 
eigu hins opinbera, sem einvörðungu eða nær einvörðungu sinnír hefðbundinni 
bankastarfsemi nefnd sem dæmi sem gæti fallið hér undir. Jafnframt er tekið fram að 
heimildinni beri að beita af mikilli varfæmi. SA leggja áherslu á að sömu reglur gildi 
um alla aðila á samkeppnismarkaði. Upplýsingalög eigi því ekki að taka til slíkra 
fyrirtækja. Aulc þess er afar óheppilegt að slík ákvörðun sé matskennd og háð 
pólitískri ákvörðun hverju sinni.

Þá er lagt til í 3. gr. að gildissvið laganna verði víkkað þannig að þau taki til 
einkaaðila, óháð eignaraðild að því leyti sem þeim hefur verið falið að taka 
stjómvaldsákvörðun eða sinna öðru verkefni sem kveðið er á um í lögum að 
stjómvald skuli sinna eða telst að öðru leyti liður í opinberu hlutverki stjómvalds. 
Upplýsingalögum er því auk stjórnsýsluákvarðana ætlað að taka til annarra 
stjómsýsluverkefna sem einkaaðilum er falið að rækja. Er þar fylgt reglu laga um 
upplýsingar um umhverfismál án þess að þörfin á því fyrirkomulagi sé rökstudd eða 
horft til þess að aðstæður eru alls ekki sambærilegar. Af þessu leiðir að öli starfsemi 
sem fer fram á vegum slíkra þjónustuaðila, m.a. starfsemi sem þeim er falið að sinna 
samkvæmt þjónustusamningi, fellur undir upplýsingalögin. Fjöldi slíkra samninga er í 
gildi við lítil og meðalstór fyrirtæki.
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Engin rök eru til að víkka gildissvið upplýsingalaga með þessum hætti. Þar að auki 
felur veiting upplýsinga samkvæmt lögunum og jafnvel krafna um rökstuðning í sér 
verulegar byrðar fyrir lítii þjónustufyrirtæki. SA leggur því til að ákvæðið verði 
óbreytt frá gildandi lögum.

Aðgangur að upplýsingum

Gögn er tengjast málefnum starfsmanna eru almennt undanþegin upplýsingarétti 
samkvæmt 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins Það ákvæði virðist þó elcki taka til þeirra 
fyrirtækja sem felld eru undir lögin samkvæmt 3. gr., þ.e. er einkaaðila sem falið hefur 
verið að taka stjórnavaldsákvarðanir er veita þjónustu sem stjórnvaldi ber að sinna.
SA telur engin rök fyrir þeirri mismunun og leggur til að 1. gr. 7. gr. frumvarpsins 
verði breytt þannig að í stað orðanna „ sbr. 2. gr.“ lcomi „sbr. 2 og 3. gr.“

Málsmeðferð

Þá er mikilvægt að gerð sé krafa um að framsetning beiðna um upplýsingar sé 
nægjanlega skýr og að viðkomandi fyrirtæki þurfi ekki að tína til verulegt magn 
gagna með tilheyrandi fyrirhöfn og kostnaði.

F.h. Samtalca atvinnulífsins

Hraftihildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur
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