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E£ni: Umsögn um fmmvatp til sveitatstjómarlaga

Persónuvemd vísar til tölvubréfs samgöngunefndar Alþingís frá 15, apríl 2011 þar sem óskað er 
umsagnar um frumvarp til nýrra sveitarstjómarlaga (þskj. 1250, 726. mál á 139. löggjafarþingi) 
sem koma í stað núgildandi laga um sama efni, nr. 145/1998, verði frumvarpið samþykkt

í  1. mgr. 28. gr. frumvarpsins er að finna svohljóðandi ákvæði;

„Vegna starfa stnna í sveitarstjóm á sérhver sveítarstjórnamxaður rétt á að kynna sér gögn og 
upplýsingar sem fyrir Íiggja í stjómsýslu sveitarfélags og vatða málefni sem komíð geta til umfjöllunar 
í sveitarstjóm.“

I athugasemdum við þetta ákvæði í greinargerð með frumvarpinu segir m.a.

„Samkvæmt 1. mgr. skal sérhver sveitarstjómarmaður, vegna starfa sinna í sveitarstjórn, eíga rétt á að 
kynna sér gÖgn og upplýsingar sem fyrír liggja í stjómsýslu sveitarfélags og varða málefni sem geta 
komið til umfjöllunar í sveitarstjórn. I þessu felst meginreglan um upplýsingarétt 
sveitarstjómarmanna. Hann er samkvæmt ákvæðinu takmarkaður við þau málefni sem geta komið til 
umfjöllunar í sveitarstjóm. Þar er þó um að ræða nær allar upplýsingar sem fyrír liggja í stjómsýslu 
sveitarfélags annað en það sem varðar málefni sem sérstakur trúnaður gætir um, svo sem ákveðnar 
upplýsingar frá félagsþjónustu sveitarfélags eða barnavemdamefnd.“

Eins og vikið er að í framangreindum athugasemdum verða í stjómsýslu sveitarfélaga til 
upplýsingar um viðkvæm einkalífsatriði, einkum við framkvæmd laga nr. 40/1991 um 
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og bamaverndarlaga nr. 80/2002, sem og við
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framkvæmd heilbrigðisþjónustu sem að noklcru leyti er rekin af sveitarfélögunum, sbr. m.a. 2. 
mgr. 30. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar.

í ljósi eðlis umræddra upplýsingar gilda um þær sérstakar þagnarskyldureglur, sbr. m.a. 60. gr. 
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 8. mgr. 4. gr. bamavemdarlaga og 15. gr. læknalaga nr. 
53/1988. Þá má. geta þess að samkvæmt 2. mgr. 13. gr. bamaverndarlaga er sveitarstjórnum 
óheimill aðgangur að gögnum og upplýsingum um einstök barnaverndarmál

Persónuvemd telur eðlilegt að sá fýrirvari við aðgangsrétt sveitarstjómarmanna, sem lýst er í 
Olvitnuðum frumvarpsathugasemdum, verði einnig orðaður í sjálfu ákvæðinu sem hér um ræðir. 
Það mætti gera með því að bæta við það svohljóðandi málslið:

„Þessi réttur nær ekki til upplýsinga um viðkvæm einkamálefni einstaldinga sem sérstakur trúnaður 
ríldr um samkvæmt ákvæðum um þagnarskyldu.“

Að öðru leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við frumvarpið.
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