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Umsögn Blaðamannafélags íslands um:

Frumvarp til upplýsingalaga.
Þingskjal 442 — 366. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.)

Blaðamannafélag íslands fagnar sem áður endurskoðun upplýsingalaga og hvetur til þess að 
það sé gert með það að markmiði að auka gegnsæi og aðgang fjölmiðla að upplýsingum og 
gögnum er varðar stjórnsýsluákvarðanir. Til þess að gera það þurfa undanþágur að vera fáar og 
vel afmarkaðar.

Nú liggja fyrir ný drög að upplýsingalögum. Um leið og Blaðamannafélag íslands áréttarfyrri 
athugasemdir við frumvarp, dags 16. nóvember 2011 og dags. 16. mars 2011, vill það koma 
með nokkrar athugasemdir við þau sem drög sem nú liggja fyrir.

Félagið fagnar því að miðað sé 51% eignarhlut eins og birtist í 2. grein frumvarpsins þó áréttað 
sé að það væri meiri samkvæmni hjá löggjafanum ef miðað er við yfirtökuskyldu eða 33% 
eignarhlut.

Þá vill félagið gera athugasemdir við ný skilyrði sem finna má í 10. gr. frumvarpsdraganna en 
þar er í 3. lið komin ný takmörkun á upplýsingarétt með vísun í almannahagsmuni. Ekki verður 
séð að það sé afmörkun eða skilgreining sem réttlætir það að miða takmarkanir upplýsingaréttar 
við svo almenn skilyrði eins og efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins, Þarna er 
stjórnsýslunni gefið allt of mikið rými til matskennds álits á aðgengi að gögnum. Verður ekki séð 
annað en að slíkt ákvæði geti nánast lokað á allar upplýsingar um fjárhagsleg málefni, kjósi 
menn svo.

Þegar greinin var kynnt í haust var hún þannig:

„fjárm ál hins opinbera og birting þeirra gæti ógnað fjármálastöðugleika,” 

í dag er hun eftirfarandi:

„ efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins,”
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Fyrri athugasemdir hafa verið teknar tii greina aö því leyti aö þrengingin nær nú til víðara sviðs 
enda má skiija útskýringar þannig að þarna sé farið að tilmæium Seðiabanka íslands og 
Fjármáiaeftiriitsins. Það er skoðun Blaðamannaféiags íslands að þarna sé of langt gengið. í 1. 
grein er vikið að öryggi ríkisins og ætti það að duga sem þrenging á upplýsingaskyldu að þessu 
leyti. Því telur félagið að 3. liður sé óþörf og þrengjandi árétting.

í 12. grein hefur verið lengdur tímarammi um brottfalla takmarkanna, úr fimm í fimmtán ár. Allt 
ber það að sama brunni, meiri og lengri takmörkun. Blaðamannaféiag ísiands hiýtur að gera 
athugasemd við þetta þar sem afgreiðsluhraði skiptir miklu fyrir blaðamenn. Það er óþarfi að 
setja upp einhverja 15 ára reglu þegar hægt er að styðjast við meginreglu um brottfall 
takmarkana eins og hún birtist birtist síðan í 2. mgr, ákvæðisins.

Blaðamannafélagið fagnar þeim breytingum sem felast í 13. grein frumvarpsins þó vissulega 
megi hafa efasemdir um hvort hægt sé að treysta á frumkvæði stjórnvalda í þessum efnum.

í 17. grein, sem lýtur að málshraða, hefur frestur til að afgreiða beiðni verið lengdur úr 15 dögum 
i 20. Það er ekki til að auðvelda blaðamönnum störf sín og verður að gera athugasemd við það 
eins og Blaðamannafélagið hefur gert á fyrri stigum.

í 33. grein hefur verði víkkað út mat á persónugreinanlegum gögnum sem er ekki til bóta fyrir 
upplýsingarétt og skiiur eftir tækifæri til lokunar á upplýsingar, umfram það sem er nauðsynlegt.

Blaðamannafélag íslands áréttar fyrri óskir um að tryggt sé að kostnaði við að fá gögn afhent sé 
haldið í lágmarki. Því eigi sá er óskar eftir upplýsingum alltaf að eiga þess kost að fá þau afhent 
með rafrænum hætti.

Blaðamannafélagið hefur áður sent inn athugasemdir við lagasmíð þessa þann 16. nóvember 
2011. Einnig skilaði félagið inn umsögn 16. mars 2011 um málið á fyrri stigum.

Féíagið áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir á seinni stigum málsins.

Félagið óskar jafnframt eftir því að fulltrúar þess fái að koma fyrir allsherjarnefnd og gera grein 
fyrir sjónarmiðum félagsins við frekari meðferð málsins í nefndinni.

Virðingarfyllst, 
f.h BÍ
Hjálmar Jónsson formaður BÍ

Union of lceiandic Journalists - Síðumúla 23, 108 Reykjavík. Tel. +354 553 9155, Telefax +354 553 9177 
E-mait: bi@press.is - Internet: http://www.press.is 

Member of International Federation of Journalists - Medlem af Nordiska Journalistförbundet

mailto:bi@press.is
http://www.press.is

