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Efni: Frumvarp til upplýsingalaga. Lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011, 
þingskjal 502 - 381. mál.

Háskóli íslands fékk umrætt firumvarp sent til umsagnar með bréfi dags. 24. febrúar sl. Því 
miður láðist þá að fara yfir málið og veita umsögn um það. Væntanlega er nú heldur seint af 
stað farið með að koma á framfæri sjónarmiðum, þar sem allsherjamefnd hefur þegar fjallað 
um frumvarpið og farið yfir umsagnir og athugasemdir sem um það bárust, en eigi að síður er 
hér látið á það reyna. Óskað er eftir því við skrifstofustjóra Alþingis að þessu verði komið á 
framfæri.

Athugasemdir beinast að tveimur efnisatriðum frumvarpsins, svo sem hér verður nánar greint.

Heimild tii að takmarka aðgang að krossaprófum
í 10. gr. fnimvarpsins, sem er nánast samhljóða 6. gr. gildandi upplýsingalaga nr. 50/1996, 
eru ákvæði um takmarkanir á upplýsingarétti vegna almannahagsmuna. Þar er í 4. tölulið, sem 
er að efni samhljóða 4. tölulið 6. gr. gildandi laga, kveðið á um að heimilt sé að takmarka 
aðgang almennings að gögnum sem hafi að geyma upplýsingar um fyrirhugaðar ráðstafanir 
eða próf á vegum hins opinbera ef þau yrðu þýðingarlaus eða skiluðu ekki tilætluðum árangri 
væru þau á almannavitorði.

Óskað er eftir því að krossapróf/fjölvalspróf falli undir þessa heimild 4. töluliðar 10. gr. með 
skýrum hætti, þannig að ótvírætt sé heimilt að takmarka aðgang almennings að þeim.

Samkvæmt túlkun gildandi 6. gr. upplýsingalaga og 10. gr. frumvarpsins, verði sú grein 
óbreytt, er háskólanum skylt, sé þess óskað, að veita almenningi (stúdentum) aðgang að 
prófverkefiium efitir að þau hafa verið lögð fyrir. Þetta á við um öll skrifleg prófverkefni, 
þ.m.t. verkefni í krossaprófum. Um það efni er vísað til úrskurðar úrskurðamefndar um 
upplýsingamál frá 23. mars 1999 í máli nr. A-73/1999. Almennt er ekki er gerð athugasemd 
við aðgang að próverkefnum sem lögð hafa verið fyrir, einungis að takmörkun gildi um 
krossapróf/fjölvalspróf, ef kennari telur það nauðsynlegt. Engin leyndarhyggja býr þar að 
baki.
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Rökin fyrir því að heimilt verði að takmarka aðgang að krossaprófum eru tvenns konar. 
Annars vegar eru þær upplýsingar sem fram koma í hverju einstöku prófi hluti af 
upplýsingum sem eru til staðar í afmörkuðu námsefni til prófs sem öllum er aðgengilegt og í 
prófinu er ekki verið að leita efitir nýjum upplýsingum sem eru utan við námsefnið, eða 
einhverju sem leynt á að fara. Hins vegar liggur mikil vinna að baki samningu krossaprófa og 
einstakar spumingar eru notaðar aftur og aftur. Margar námsgreinar er þess eðlis að eftir tvö 
til þrjú ár af almennum prófum, sjúkraprófum og endurtökuprófum eru flestar prófspumingar 
í krossaprófum í reynd orðnar opinberar. Þá er nemandanum í lófa lagið að læra svör við 
prófspumingum frekar en að læra námsefnið og skilja það, sem er markmið námsins. Próf 
eru ein leið til að meta þekkingu nemanda og kanna að hve miklu leyti þeir hafa tileinkað sér 
námsefnið. Að einblína á prófverkefni frekar en námsefnið getur þannig snúist upp í 
andhverfu sína. Krossapróf eru þannig að miklu leyti þýðingarlaus og skila ekki tilætluðum 
árangri ef spumingamar sem þau geyma eru á almannavitorði.

í Háskóla íslands fer hver deild með með málefni kennslugreina sinna, ákveður námsefni og 
tilhögun kennslu og prófa og ákveður skiptingu kennslu milli einstakra kennara í deild. 
Kennarar standa fyrir námsmati og prófum, en hver deild ræður tilhögun prófa hjá sér í 
samræmi við lög og reglur háskólans. Þessum aðilum ætti að vera treyst til þess að ákveða 
hvemig aðgengi að eldri prófum skuli háttað.

Takmörkun aðgangs, sem bundin er við tiltekna gerð prófa, er á engan hátt í andstöðu við 
meginmarkmið frumvarpsins (og gildandi laga) um að tryggja gagnsæi í stjómsýslunni við 
meðferð opinberra hagsmuna m.a. í þeim tilgangi, eins og tíundað er í 1. gr. frumvarpsins, að 
styrkja upplýsingarétt og tjáningarfrelsi, möguleika almennings til þátttöku í 
lýðræðissamfélagi, aðhald íjölmiðla og almennings að stjómvöldum, möguleika ijölmiðla til 
að miðla upplýsingum um opinber málefni og traust almennings á stjómsýslunni.

Heimild til að takmarka aðgang að upplýsingum um nöfn umsagnaraðila
Við undirbúning ákvörðunar um úthlutun úr opinberum rannsóknasjóðum er mjög notast við 
jafningjamat við meðferð umsókna. Það felur í sér að sérfræðingar, á sviði þess verkefnis sem 
sótt er um stuðning við, veita fagráði eða eftir atvikum stjóm viðkomandi rannsóknasjóðs, 
umsögn um vísindalegt gildi verkefnis, t.d. um stöðu þekkingar á viðkomandi sviði og hversu 
líklegt er talið að tiltekið verkefni leiði til nýrrar þekkingar. Þessar umsagnir eru nauðsynlegur 
liður í undirbúningi ákvörðunar um hvort og þá hve háan styrk viðkomandi verkefni hlýtur.

Með vaxandi sérhæfmgu í vísindum þrengist sífellt hópur svokallaðra jafningja, þ.e. 
viðurkenndra sérfræðinga á viðkomandi fræðasviði. í vísindasamfélaginu þykir afar brýnt að 
halda nafni umsagnaraðila leyndu til að tryggja faglega umfjöllun og til að koma í veg fyrir að 
umsagnaraðilar, sem í flestum tilvikum veita umsagnir í sjálfboðavinnu, verði fyrir 
óþægindum. Öll helstu vísindatímarit heimsins byggja á þessum forsendum. Tímaritsgreinar 
eru ritrýndar áður en til birtingar getur komið, þar sem sérfræðingar meta fyrir ritstjóm hvort 
um nýja þekkingu er að ræða eða ekki og efni sem ekki felur í sér nýja þekkingu á 
viðkomandi fræðasviði fæst ekki birt. Höfundar greina fá ekki upplýsingar um nöfn þeirra 
sem ritrýna.
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Nafiileynd þykir í þessu samhengi leiða til vandaðri ákvarðanatöku. Án nafiileyndar getur 
þurft að leita út fyrir hinn þrönga hóp jafiiingja til umsagnaraðila sem þekkja viðkomandi 
rannsóknasvið síður. Þá er það þekkt að umsagnaraðilar í litlu samfélagi geta síður tjáð 
opinskáa gagnrýni ef þeir njóta ekki nafnleyndar. Að sjálfsögðu verða fagráð og stjómir 
rannsóknasjóða að gæta þess vandlega að gagnrýni sem sett er fram undir nafnleynd sé fagleg 
og uppbyggileg og tryggja að umsækjandi hafi áfram aðgang að sjálfri umsögninni og geti 
ávallt komið á framfæri athugasemdum við efni hennar.

Með þessar forsendur í huga er farið fram á að ákvæði verði sett í frumvarpið sem heimili að 
aðgangur að upplýsingum um nöfii umsagnaraðila um vísindagildi verka sem tengjast 
umsóknum í opinbera rannsóknasjóði verði takmarkaður. Slíkt ákvæði gæti til dæmis komið 
inn sem nýr töluliður (6) í 10. gr. frumvarpsins og orðast þannig: "nafii umsagnaraðila um 
umsóknir til opinbera rannsóknasjóða."

Þess er farið á leit við Alþingi að tekið verði tillit til fiamangreindra sjónarmiða við afgreiðslu 
frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

Jón ̂ t l i  Benediktsson, aðstoðarrektor Háskóla íslands 

Þórður Kristfasson, sviðsstjóri kennslusviðs Háskóla íslands

Halldór Jónsson, sviðsstíóri vísindasviðs Háskóla íslands
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