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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga (þingskjal 442 - 366. mál)

Meö tölvubréfi dags. 8. febrúar sl. var óskað eftir umsögn Þjóðskjalasafns íslands um frumvarp til 
nýrra upplýsingalaga. Þjóðskjalasafn sendi umsögn við frumvarp til upplýsingalaga sem lagt var fram 
á síðasta þingi (þingskjal 502 - 381. mál) með bréfi dags. 16. mars 2011. Ein meginathugasemd 
Þjóðskjalasafns laut að gildissviði laganna þar sem gert var ráð fyrir því að það næði til fyrirtækja sem 
væru 75% eða meira í opinberri eigu. Lagði Þjóðskjalasafn til að miða skyldi við fyrirtæki í meira en 
50% eigu opinberra aðila. Með því frumvarpi sem nú hefur verið lagt fram hefur verið tekið tillit til 
þessara sjónarmiða og er því fagnað.

Þá er einnig mikilvægt að í nýju frumvarpi er hugað að stöðu upplýsinga í gagnagrunnum með því að 
forsætisráðherra setji reglugerð um birtingu upplýsinga í gagnagrunnum og skrám (13. gr.). Þetta er 
mikilvægt skref. Enn vantar þó reglur um aðgang að upplýsingum í gagnagrunnum og skrám 
stjórnvalda. Þjóðskjalasafn íslands vill benda á í þessu sambandi að samkvæmt reglum 
Þjóðskjalasafns íslands eru gagnagrunnar opinberra aðila hluti af skjalasafni þeirra og eru 
afhendingarskyldir eftir nánara mati Þjóðskjalasafns. Þeir eru skilgreindir sem skjöl í merkingu laga 
um Þjóðskjalasafn, og er það einnig gert í drögum til nýrra laga um Þjóðskjalasafn (opinber 
skjalasöfn).

Þjóðskjalasafn vill undirstrika, eins og fram kom í umsögn safnsins við fyrra frumvarp til 
upplýsingalaga á síðasta þingi, að mikil réttarbót sé af þeim breytingum sem ný upplýsingalög hafa í 
för með sér. Þá er það fagnaðarefni að endurskoðun upplýsingalaga og laga um Þjóðskjalasafn íslands 
skuli fara fram samtímis og þessir tveir lagabálkar séu samræmdir og myndi heildstætt kerfi um 
meðferð, aðgengi og varðveislu opinberra upplýsinga.

Þjóðskjalasafn vill þó koma eftirfarandi athugasemdum við frumvarpið á framfæri:
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36. gr. Breytingar á öðrum lögum.

ífrumvarpinu ergert ráð fyrir umfangsmiklum breytingum á lögum nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn 
íslands. í b-lið greinarinnar er mikilvægt ákvæði um að Þjóðskjalasafn íslands skuli setja reglur um 
hvernig skjalavörslu og skjalastjórn skuli háttað hjá afhendingarskyldum aðilum:

Þjóðskjalasafn íslands skal setja reglur um það hvernig skjalavörslu og skjalastjórn í 
stjórnsýslu skilaskyldra aðila skuli hagað, svo og skráningu, flokkun og frágangi skjala til 
afhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt skjalavistunarkerfa.

Skilaskyldum aðilum skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á 
kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglur 
skv. 1. mgr."

í frumvarpinu er því að finna mikilvæga reglu sem nú er í gildandi upplýsingalögum um skráningu 
mála hjá stjórnvöldum. Fyrirmælin um skráningu mála eru hér með fluttyfir í lög um Þjóðskjalasafn. 
Jafnframt er þess getið í 26. grein frumvarpsins að Þjóðskjalasafn skuli setja reglur um málaskráningu. 
Þjóðskjalasafn telur að þessar breytingar séu til bóta og styrki eftirlits- og stjórnsýsluhlutverk safnsins. 
Samkvæmt þessu hefur Þjóðskjalasafn eitt það hlutverk að setja reglur um skráningu mála og skjala 
hjá afhendingarskyldum aðilum. En það er lykilatriði að einn aðili hafi þetta hlutverk til þess að 
tryggja að upplýsingaforði stjórnvalda verði vistaður og skráður með samræmdum hætti í nútíð og 
framtíð. Það eflir stjórnsýsluna og eykur notkungildi opinberra upplýsinga í framtíðinni.

í framhaldi af því vill Þjóðskjalasafn vekja athygli á því að í 11. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð 
íslands er ákvæði um skráningu sem gæti tengst skráningu máls eða ætti að vera tengd slíkri 
skráningu. Þar segir: „Færa skal skrá um formleg samskipti og fundi milli ráðuneyta Stjórnarráðsins 
sem og við aðila utan þess. Forsætisráðherra setur reglur um skráninguna."

Þjóðskjalasafn íslands leggur áherslu á að þessi reglusetning megi ekki brjóta í bága við reglur sem 
safnið setur um skráningu mála og skjala og að slíkar reglur hafi ekki áhrif á starfsemi 
afhendingarskyldra aðila á þannig veg að þeir víki frá þeim reglum sem Þjóðskjalasafn setur um 
skjalavörslu hins opinbera. Því er spurt hvort eðlilegt geti verið að breyta 11. gr. laga nr. 115/2011 á 
þann veg að bætt verið við fyrsta málsgreinina og að hún ve rð i: „Forsætisráðherra setur reglur um 
skráninguna að teknu tilliti til reglna Þjóðskjalasafns um skráningu mála og skjala hjá 
afhendingarskyldum aðilum."

Virðingarfyllst,

f '
Eiríkur G. Guðmunasson, 
settur þjóðskjalavörður
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