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Með töivupósti nefndasvíðs Alþingis, dags. 24. febrúar sl. fékk Samband 
íslenskra sveitarfélaga ofangreintfrumvarp sent tii umsagnar.

Umsögnin fylgir hér á eftir en tekið skal fram að stjórn sambandsins hefur 
ekki fjallað um hana. Pá er bent á að sambandið gerði ýmsar athugasemdir á 
fyrra stigi vinnunnar (umsögn um frumvarpsdrög merkt 25. október, send 
forsætisráðuneytinu með bréfi þann 3. nóvember 2010). Eftir því sem best 
verður séð hefur einungis óverulegt tillit verið tekið til þessara athugasemda 
við iokafrágang áður en málið var lagt fyrir Alþingi. Jákvætt er þó að gerð er 
nokkur grein fyrir afgreiðslu þeirra í IX. kafla aimennra athugasemda við 
frumvarpið.

Almennt um frumvarpiÖ og helstu nýmæli þess

í greinargerð er tildrögum frumvarpsins lýst og þau stefnumið tilgreind sem 
gengið var út frá við endurskoðunina. Sambandið teiur að ágætiega hafi tekist 
til í þessari vinnu og að frumvarpið feii almennt í sér raunhæfa nálgun 
gagnvart þessum markmiðum. Athugasemdir eru hins vegar gerðar við inntak 
og orðalag nokkurra ákvæða eins og rakið er hér á eftir.

Sambandið bendir á að löggjöf um aðgang að opinberum upplýsingum byggir 
hvarvetna á þvf að í framkvæmd beri að vega saman, annars vegar sjónarmið 
um samfélagsiegt gildi aðgangsréttar og hins vegar sjónarmið um skilvirkni og 
hagkvæmni í opinberri stjórnsýslu.

Á þetta atriði reynir í frv. en meðal heistu nýmæla þess er tiilaga um að 
logfest verði sérstakt ákvæði þar sem fram komi iýsing á markmiðum 
upplýsingalaga. Þessi markmið eru tilgreind í fimm liðum í upphafsákvæði 
frv. og lúta öll að því að tryggja samfélagsiegt gildi aðgangsréítar. Gera verður 
hins vegar veruiega athugasemd við að sjónarmiða um skiivirkni og 
hagkvæmni er hér í engu getið.

Fyrirmyndin að þessari framsetningu er greinilega sótt í smiðju Norðmanna, 
sem hafa sambærilegt ákvæði í sínum upplýsingalögum (offentleglova). Þá 
gerir fyrirliggjandi tiilaga um heiidarendurskoðun á dönsku 
upplýsingaiögunum (lov om offentiighed i forvaltningen) ráð fyrir að siík 
markmiðsákvæði verði tekin upp þar í iandi.

Sambandið gerir í sjáifu sér ekki athugasemd við að ísiensk upplýsingalög 
fyigi þessum fyrirmyndum en bendir á að hér kann einnig að reyna á ólíkar 
laga- og skýringarhefðir milli landa, auk þess sem alltaf verður að hafa í hug 
að stjórnsýslan á öðrum Norðuriöndum er til muna mannfleiri og betur búin 
en hér á landi og þar með í annarri aðstöðu tii að svara væntingum
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almenrtings og fjölmiðia um uppiýsingaþjónustu. Þá er það einnig þannig, 
eins og réttiiega er bent á í VII. aimennra athugasemda með frumvarpinu, að 
þagnarskyldureglur eru útfærðar með öðrum og ítarlegri hætti í Danmörku og 
Noregi en er hér á landi. Þetta atriði hefur þýðingu þar sem að mörgu ieyti er 
þá óskýrara og matskenndara hér á landi hvernig leysa eigi úr samspiii 
aðgangsréttar og þagnarskyldu.

Augljóst er að það reynist oft tímafrekt og flókið fyrir starfsfólk í stjórnsýslu að 
leysa úr slíkum álitamálum og er það til þess falíið að draga úr skilvirkni og 
auka kostnað. Tekið er undir orð í athugasemdum með frumvarpinu þess 
efnis að ráðist verði í almenna umfjöllun og endurskoðun íslenskra reglna um 
þagnarskyldu þeirra sem starfa hjá stjórnvöidum eða taka að sér verkefni fyrir 
stjórnvöld.

Að teknu tilliti til þessa hvetur sambandið eindregið til þess að sjónarmið um 
skilvirki og hagkvæmni séu tilgreind í upphafsákvæði frv. til áréttingar á því 
að þau atriði séu einnig mikilvæg við túlkun og framkvæmd laganna. 
Sérstaklega er vísað til þess, sem fram kemur í mati á áhrifum frv. (IV. 
almennra athugasemda), að sennilega muni stjórnvöld í einhverjum mæli 
þurfa að breyta starfsháttum sínum verði frv. að lögum til þess að fylgja eftir 
rýmkun aðgangsréttar. Nauðsynlegt er að jafnvægi ríki í því þegar slíkar 
breytingar koma til framkvæmda.

Sambandið tekur undir þá niðurstöðu sem komist var að í 
endurskoðunarvinnunni að ekki sé tímabært að Jeggja þá skyldu með 
almennum hætti á stjórnvöld að opna aðgang að gagnagrunnum og öðrum 
skrám sem stjórnvöld hafa yfir að ráða. Að mati sambandsins þarf frekari 
þróun upplýsingatækni að eiga sér stað til þess að slíkt nýmæli geti orðið 
raunhæft hér á landi. Vert er hins vegar að benda á að ýmis sveitarfélög hafa 
verið í fararbroddi hvað þau mál varðar og lagt metnað í að veita slíka 
þjónustu. Er án efa farsælla að þróunin sé á þeim nótum frekar en með 
valdboði ráðherra, og sem eftir atvikum geti mælt fyrir um að listar yfir mál 
sem eru, eða hafa verið, til meðferðar hjá stjórnvoldum verði birtir 
opinberlega.

Hafa ber hér einnig í huga að þessi þróun er drifin áfram af fleiri sjónarmiðum 
en því einu að aðgangsréttur almennings og fjölmiðla eigi að veita 
stjórnvöldum málefnabundið aðhald. Af þeirri ástæðu er rétt að taka afstöðu 
til þess á öðrum vettvangi hvort til dæmis beri að styðja möguleika til 
nýsköpunar sem feíast f nýtingu opinberra gagnagrunna og skráa.

Um 2. gr. frv.

Meðal nýmæla í frumvarpinu er ráðagerð um að endurskoðuð upplýsingalög 
eigi að taka til ailrar starfsemi lögðiia sem eru að 75% hluta eða meira í eigu 
hins opinbera, þar á meðal sveitarfélaga. Hér er um útvíkkun á gildissviði 
laganna að ræða7 en þó þannig að gildissviðið nái ekki til lögaðila sem sótt 
hafa um eða fengið opinbera skráningu híutabréfa samkvæmt lögum um 
kauphalíir, og dótturfélaga þeirra.

Að áliti sambandsins er hér sett fram tillaga sem reynst getur veruiega flókin í 
framkvæmd og valdið ágreiningí af ýmsum toga. í því sambandi er bent á að
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mörg veitufyrirtæki eru starfrækt af sveitarféiögum eða rekin með umtaisverðri 
aðild þeirra. Sá hluti þessara fyrirtækja sem starfar á raforkumarkaði þarf að 
haga starfsemi sinni í samræmi við þá samkeppni sem þar ríkir.

Telja verður að hluti starfandi veitufyrirtækja verði ekki settur undir aðrar 
regiur en almennt gilda, nema það sé sérstaklega rökstutt. Að mati 
sambandsins er þennan rökstuðning enn ekki að finna með nægjanlega 
skýrum hætti í greinargerð með frv. eða öðrum gögnum, jafnvel þótt svar 
forsætisráðuneytislns undir IX. iið athugasemda farí ágætlega í gegnum máiið. 
í því svari er raunar nefnt að bregðast megi við framkomnum ábendingum 
með ýmsu móti, og nefnt í dæmaskyni að upplýsingalög taki ekki til fyrirtækja 
sem að nær öllu leyti eru í samkeppnisrekstri.

Þá vekur það athygli að ákvæði frv. skuli ekki taka afstöðu til þess hvernig 
fara eigi með lögaðila sem falla undir 75% markið og eru með útgefin 
verðbréf, önnur en hiutabréf, skráð í kauphöll. Bent er á að svipaðar 
efnisreglur um birtingu og meðferð upplýsinga gilda um slíka útgáfu hvort 
sem um er að ræða skuldabréf og hlutabréf. Verði þessir aðilar (m.a. 
Orkuveita Reykjavíkur) felldir undir giIdissvið upplýsingalaga munu því sömu 
álitaefni vakna þegar veittur er aðgangur að upplýsingum á grundvelli þeirra 
laga, þ.e. hvort viðkomandi upplýsingar beri einnig að gera opinberar fyrir 
viðskiptaaðila á markaði fyrir hin skráðu skuldabréf vegna hugsanlegra áhrifa 
þeirra á verðmyndun f kauphöll.

Á þetta atriði getur hæglega reynt, t.d. ef slíkt fyrirtæki fær beiðni á grundvelli 
upplýsingalaga um fjárhagsupplýsingar sem tengjast beint gerð ársreiknings, 
en áður en það tímamark er komið sem áskilið er um opinbera birtingu 
reikningsins. Blasir við að það getur reynst afar snúið fyrir stjórnendur f 
viðkomandi fyrirtæki að ráða fram úr því hvort og þá hvernig eigi að birta 
upplýsingarnar. Er allsherjarnefnd hvött tii þess að huga sérstaklega að þessu 
atriði og taka afstöðu til þess hvort útvíkkun á gildissviði laganna sé 
skynsamleg.

Þá áréttar sambandið að sú ráðagerð, að forsætisráðherra geti ákveðið að 
tiltekinn lögaðili skuli ekki falla undir íögin, kunni að orka tvímælis með tilliti 
til lögmætisreglu íslensks réttar. Hafa ber þar í huga að í þessum máium 
reynir á samspii ólíkra heimildarlaga, en eins og forsætisráðuneytið bendir á f 
svari sínu (liður IX f almennum athugasemdum) verður að telja að ákvæði í 
séríögum um aðgang að upplýsingum verði áfram við lýði þótt þessi ráðagerð 
frumvarpsins nái fram að ganga.

Af þessum ástæðum er lagt til að f það minnsta verði horfið frá ráðagerð um 
að fella starfandi veitufyrirtæki undir upplýsingalög og að mat f þessu efni 
verði áfram f höndum Söggjafans. Er það einnig eðlilegt þegar haft er f huga 
að veitufyrirtækin sem sérstaklega eru nefnd til sögunnar, þ.e. Landsvirkjun, 
Orkuveita Reykjavfkur og RARIK ohf. starfa ölí með stoð f sérlögum. Tekið er 
að þessu leyti undir athugasemdir sem Samorka og Samtök atvinnulffsins hafa 
gert af þessu tilefni.

Að áliti sambandsins er 2. gr. frv. að öðru leyti f góðu horfi og fengur að þvf 
að fá nánari skýringar f lögskýringargögn um það hvenær sjálfseignarstofnanir
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geti taiist til stjórnvalda. Skýringar af því tagi eru m.a. uppiýsandi við 
verkefnaflutning frá ríki til sveitarfélaga.

Um 6. gr. frv.

Eins og fram kemur í IX. iið almennra athugasemda teiur sambandið jákvætt 
að sameiginiegir hagsmunir sveitarféiaga af viðræðum við rikisaðila um 
fjárhagsleg máiefni séu meðai tilvika sem felld eru undir upptalningu á 
undantekningum frá upplýsingarétti. Tiilaga um þetta er studd málefnalegum 
rökum sem rakin eru f skýringum við ákvæðið.

Um 15. gr. frv.

í þessari grein frumvarpsins kemur fram hin svonefnda tiigreiningarregla, sem 
er tii staðar og hefur afmarkað efni skv. framkvæmd á gildandi iögum. Lagt er 
til f frv. að dregið verði umtalsvert úr vægi umræddrar reglu.

Þrátt fyrir mjög ákveðna fyrirvara í fjöida umsagna á fyrri stigum, er 
rökstuðningur fyrir breytingunni ennþá rýr í greinargerðinni og raunar 
allsendis ófuilnægjandi að mati sambandsins. ítrekuð er sú ábending að 
breyting á reglunni hijóti að styðjast við almenna úttekt á því hvernig reglan 
hefur virkað f framkvæmd fremur en að látið sé undan Iftt fgrunduðum 
kröfum um að reglunni verði f raun kippt úr sambandi. Er mjög miður að sjá 
að f fyrirliggjandi frv. að gengið er tengra f þessa átt en á undirbúningsstigi 
með þvf að skylda er lögð á stjórnvald að afhenda máisaðila lista yfir mál 
„sem æt)a má að beiðni hans geti beinst að f þeim tilgangi að hann geti 
tilgreint það mái þar sem hann óskar eftir aðgangi að gögnum".

Sambandið fer fram á að 15. gr. frv. verði tekin til sérstakrar skoðunar af hálfu 
þingnefndar með það að leiðarljósi að tilgreiningarreglan sé nauðsynleg til 
þess að koma f veg fyrir að einstaka fbúar geti lagt á stjórnsýsiu sveitarfélaga 
og annarra stjórnvalda álag og erfiði með óhóflega vfðtækum 
upplýsingabeiðnum. ítrekað er að þess eru þvf miður allmörg dæmi að sifkar 
beiðnir séu settar fram án málefnaiegs tilefnis eða afmörkunar. Séu þau dæmi 
heimfærð undir undantekningarreglu 4. mgr. 15. gr. frv. má Ijóst vera að sú 
regla veitir stjórnvöidum nánast enga vörn f reynd þegar um er að ræða mál 
þar sem aðili hefur einbeittan vilja tii þess að vaida röskun og áiagi. Á það 
sérstaklega við um fámenn sveitarfélög sem ekki hafa tileinkað sér þær 
tækniframfarir, sem notaðar eru sem rök fyrir þvf að tilgreiningarreglan eigi 
sfður við nu en áður.

Tillaga sambandsins er sú að 4. mgr. 15. gr. frv. orðist svo:

Þó beiðni verði ekki vfsað frá skv. 2. mgr. getur stjórnvald ákveðið að 
hafna beiðni, enda myndi meðferð hennar taka það mikinn tfma eða 
krefjast svo mikiiiar vinnu að ekki sé forsvaraniegt að verða við henni 
með tiíiiti til aðstæðna. í undantekningartilvikum má einnig hafna 
beiðni ef sterkar vfsbendingar eru um að hún sé sett fram f 
ólögmætum tilgangi.
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Um 18. gr. frv.

Á vettvangi sambandsins stendur nú yfir vinna sem miðar að samræmingu 
gjaldskráa sveitarfélaga fyrir ýmsa þjónustu, m.a. útgáfu vottorða og 
upplýsingagjöf skv. skipulagsíögum og mannvirkjalögum. Eðlilegt er að þessi 
samræming nái aímennt til Ijósrita og annarra afrita sem stjórnsýsla 
sveitarfélaganna gefur út. Til þess að það sé mögulegt er nauðsynlegt að 18. 
gr. bafi að geyrna ákvæði sem vísar til gjaldskráa sveitarfélaga.

Sambandið leggur til að 3. mgr. 18. gr. taki til ijósrita og afrita sem ríkisaðilar 
afhenda. Til viðbótar komí ný málsgrein (4. mgr.) sem híjóði svo:

Sveitarfélögum er heimilt að ákveða með gjaldskrá hvaða 
þjónustugjald skuli greiða fyrir Ijósrit og afrit gagna sem afhent eru 
samkvæmt lögum þessum. Gjaldskrána skal birta í B-deiId 
Stjórnartfðinda auk þess sem hún skal vera aðgengileg á heimasfðu 
sveitarfélagsins. Hafi sveitarféiag ekki sett sér og birt gjaidskrá er þvf 
óheimiít að taka hærra gjald en skv. gjaldskrá rfkisaðila, sbr. 3. mgr.

Þar sem skýrlega er um þjónustugjald að ræða, fer ekki á milíi mála að 
gjaldskrá hverju sinni skuli samrýmast meginreglum um toku þjónustugjalda. 
Ljóst er þannig að sveitarfélög getur einungis innheimt gjöid að því marki sem 
það kostar að svara gagnabeiðninni hverju sinni. Ákvæðið gefur hins vegar 
færi á þvf að gjaldtakan geti verið háð aðstæðum innan sveitarfélags, þar á 
meðal um það hvaða tæknibúnaður er tií staðar.

Virðingarfyilst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEiTARFÉLAGA

M  Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs


