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Sklpun starfshóps:
í lok júní 2009 skipaði forsætisráðherra starfshóp sem falið var það hlutverk að endurskoða gildandi 
upplýsingalög. í starfshópnum áttu sæti Trausti Fannar Valsson, lektor við Háskóla íslands, formaður, 
Margrét Vala Kristjánsdóttir, lektor við Háskólann í Reykjavík, og Þórhailur Vilhjálmsson, 
skrifstofustjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, og síðar aðallögfræðingur Alþingis. Ritari 
starfshópsins var Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu.

Verklag og skil starfshóps:
í mars 2010 voru haldnir fundir með ráðuneytisstjórum, með lögfræðingum ráðuneytanna og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem frumniðurstöður starfshópsins voru kynntar.

Formaður starfshópsins skrifaði forsætisráðherra bréf, dags. 23. mars 2010, þar sem tillögum og 
frumniðurstöðum starfshópsins var lýst. Þær tillögur voru einnig birtar á vef forsætisráðuneytisins 
þannig að hver sem er gæti kynnt sér hvert stefndi varðandi endurskoðun laganna. Var bréfíð m.a. 
tekið til umfjöllunar á vettvangi Blaðamannafélags íslands sem sá ekki ástæðu til athugasemda á því 
stigi.

Með bréfi til forsætisráðherra, dags. 25. október 2010, skilaði starfshópurinn frumvarpsdrögum. Á 
það er lögð áhersla í bréfínu að hagsmunaraðilum og almenningi yrðu kynnt drögin áður en frumvarp 
yrði Iagt fyrir Alþingi enda um að ræða breytingar á einum mikilvægasta lagabálki sem gildir um 
störf stjórnsýslunnar.

Verklag forsætisráðuneytis eftir skil starfshóps:
Drög að frumvarpi til upplýsingalaga voru birt á vef forsætisráðuneytisins 26. október 2010. Oskað 
var eftir athugasemdum og frestur geflnn til 3. nóvember 2010. Athugasemdir bárust frá eftirfarandi 
aðilum:
Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
Samtökum atvinnulífsins,
Viðskiptaráði íslands,
Landsvirkjun,
Samorku,
Orkuveitu Reykjavíkur,
Félagi forstöðumanna ríkisstofnana,
Blaðamannafélagi íslands,
Þjóðskjalasafni íslands,
Björgvini Ragnarssyni hugbúnaðarverkfræðingi, 
skjalavörðum Reykjavíkurborgar, Árnesinga og Kópavogs, 
talsmönnum IMMI (International Modeni Media Inititative) og 
Friðriki Þór Guðmundssyni.
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Undirbúningur frumvarps til upplýsingalaga. —— ------------



í IX. kafla almennra athugasemda við frumvarpið eru raktar helstu athugasemdir þessara aðila og 
viðbrögð forsætisráðuneytisins við þeim.

Starfsmaður forsætisráðuneytisins hélt jafnframt fund með fulltrúum stjórnar Blaðamannafélags 
íslands og Félagi forstöðumanna ríkisstofnana þar sem frumvarpsdrögin voru kynnt. Einnig var 
frumvarpið rætt á vettvangi ráðuneytanna og komu fram ýmsar ábendingar í þeim samtölum.

Hvað undirbúning frumvarps til upplýsingalaga varðar vísast að öðru leyti til almennra athugasemda 
við frumvarp.


