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Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga þskj. 442 - 366. mál

1. Nokkrar almennar athugasemdir um frumvarpið

Sögulegt yfirlit um upplýsingarétt í greinargerð með frumvarpinu nær aðeins 
til síðustu ára og er að mestu bundið við Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Svo 
þröngt sjónarhorn í tíma og rúmi á upplýsingarétt er ófullnægjandi sé ætlunin 
að bygg'a upplýsingarétt á víðsýni og djúpum skilningi á eðli hans og 
sögulegum forsendum. Ljóst er af greinargerð og texta frumvarpsins að um er 
að ræða eftirlíkingu af erlendri löggjöf og á köflum bregst mönnum bogalistin 
vegna vanþekkingar. Farið er með staðlausa stafi í greinargerðinni og sumar 
fullyrðingarnar eru svo glannalegar, einkum í garð sveitarfélaga, að það kallar 
á nánari skýringar.

Þær stofnanir sem hafa yfirsýn yfir skjalavörslu- og upplýsingamál 
sveitarfélaga eru héraðsskjalasöfnin í landinu, ekki forsætisráðuneytið. Ekki 
er kunnugt um að ráðuneytið hafi leitað upplýsinga hjá héraðsskjalasöfnum 
um þessi mál.

Einnig er fjallað um gagnagrunna af nokkurri léttúð og einfeldni í þessu 
frumvarpi, í frumvarpið vantar skilgreiningu á hvað átt er við með orðinu 
gagnagrunnur því á köflum er eins og átt sé við einfalda lista.

Elstu lagafyrirmæli í Evrópu sem trygg'a almenningi aðgengi að 
upplýsingum eru sprottin úr pólitísku umróti í Svíþjóð um miðja 18. öld og 
pólitísku umróti í Frönsku byltingunni. Sænska prentfrelsistilskipunin 1766 
og franska yfirlýsingin um skjalaréttindi manna 1793 er það sem átt er við. 
Fyrsta þjóðskjalasafnið var stofnað með þeirri yfirlýsingu. 
Prentfrelsistilskipunin er nú hluti af stjórnlögum sænska ríkisins.

Það sem þá var í húfi, er það sama og á okkar tímum. Reynt var að koma í veg 
fyrir ofríki einstaklinga og hagsmunahópa sem notuðu sér leynilega
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upplýsingasöfnun, upplýsingaleynd og skömmtun upplýsinga við að 
undiroka fólk og klekkja á því. Forræðishyggja og yfirgangur einkenndi 
einveldi og aðalsveldi þessara tíma og borgararnir máttu sín lítils gagnvart 
því ofríki. Andi upplýsingalaga verður því að markast af eindreginni virðingu 
stjórnvalda fyrir almenningi og hafa almannahagsmuni í öndvegi.

Þetta lagafrumvarp er sérstaklega sniðið að hagsmunum stjórnvalda enda 
samið í ráðuneyti af hagsmunaaðilum í stjórnkerfinu. Hagsmunir almennings 
mæta afgangi þrátt fyrir fagurgala í markmiðsákvæðum. Almannahagsmunir 
eru settir í þriðja sæti á eftir þægindum stjórnvalda og fjárhags- og 
samkeppnishagsmunum fyrirtækja og braskara. Þetta er öfugsnúið. Fyrstir 
eiga hagsmunir almennings að koma, síðan fyrirtækja og braskara og síðast 
stjórnsýslunnar, því það er þjónustulið hinna - vert er að nefna að 
undirritaður telur sig til þessa þjónustuliðs.

Sameiginleg hagsmunagæsla stjórnsýslu og fyrirtækja hefur venjulega komið 
út í alræðisskipulagi (totalitarianism) þannig að þetta veit ekki á gott.

Að fenginni reynslu má ætla að fjárhagslegir hagsmunir almennings kalli að 
einhverju leyti á að leynd sé aflétt af fjárhagsmálum einstaklinga og fyrirtækja 
sem hafa stefnt tilveru íslensku þjóðarinnar í voða með fjármálamisferli og 
umfangsmiklu svindli. Hversu mikil ástæða er til þess að vernda hagsmuni 
slíkra með leyndarákvæðum í upplýsingalögum? Þarf ekki að vera 
undanþága í upplýsingalögum frá þessari leynd vegna almannahagsmuna? 
Reynslan af efnahagshruninu ætti að endurspeglast í slíkum ákvæðum. Lög 
verður að setja á grundvelli reynslu, þótt auðvitað megi ekki vera um 
dægurflugur að ræða.

Umsagnaraðilar hér við frumvörp á þinginu eru ekki fulltrúar almennings, 
heldur sérhagsmunaaðilar úr stjórnkerfi og frá fyrirtækjum. Ég er sjálfur úr 
stjórnkerfinu, en reyndar þeim hluta þess sem hefur sem eitt af 
meginhlutverkum sínum að svara beinum fyrirspurnum og óskum 
almennings um upplýsingar. Yfir héraðsskjalaverði hellist óánægja 
almennings þegar misbrestur er á upplýsingum og skjölum. Upplýsingalög 
sem ekki þjóna almenningi sem skyldi bitna því beint á 
héraðsskjalasöfnunum. Héraðsskjalavörðum hefur verið umhugað um 
upplýsingarétt og bent skal á heimasíðu Félags héraðsskjalavarða 
(www.heradsskjalasafn.is) þar sem eru vísanir á heimasíður er varða 
upplýsingarétt sérstaklega sem kynnu að verða til gagns (sjá undir krækjur, 
kaflann Gagnsæi og upplýsingaaðgengi - vörn gegn spillingu).

Eins og áður segir ber frumvarpið þess merki að vera eftirlíking af erlendri 
löggjöf en samið án fullnægjandi skilnings og án fullnægjandi þekkingar á 
ástandi upplýsingamála í íslensku samfélagi og án fullnægjandi þekkingar á 
skjalavörslumálum, þetta sést m.a. af hugtakanotkun í íslensku um 
skjalavörslu sem er í greinargerð með frumvarpinu á köflum eins og hjá
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krakka, Dæmi er póstlisti (sem venjulega samsvarar address list á ensku) og er 
notað um bréfadagbók (journal, diarium)). Einnig gætir misskilnings og 
rangfærslna í greinargerðinni.

Við smíði þessara laga er mikilvægt að Alþingi sýni frumkvæði og láti 
fullvinna frumvarpstextann á sínum vegum af hæfu kunnáttufólki, á Alþingi 
eiga að sitja fulltrúar almennings, þeir sitja ekki í ráðuneytum. Sjá má að 
forsætisráðuneytið gengur gegn hugmyndum allsherjarnefndar í 
frumvarpinu og gerir það væntanlega á meintum forsendum sérfræði og 
kunnáttu. Á sérfræðinni og kunnáttunni sýnist mér vera misbrestur, meira ber 
á tilliti til hentugleika stjórnsýslunnar, og því mikilvægt að leitað sé annað en 
til forsætisráðuneytis um samningu þessa frumvarps og mætti við það ferli 
leita fyrirmynda hjá erlendum þjóðþingum. Þar er leitað beint, án milligöngu 
ráðuneyta, til færustu sérfræðinga sem völ er á innanlands og jafnvel erlendra 
sérfræðinga sem rita ítarlegar skýrslur um ástand heima og erlendis í því sem 
lög á að setja um og á því er svo byggt við samningu laga sem fer fram á 
vegum þjóðþinganna sem hafa á að skipa starfsfólki til slíkra verka, 
ráðuneytin hafa ekki úrslitavald eins og tíðkast hér þar sem þingið lítur út 
eins og stimpilstofnun á tilbúna ráðuneytislöggjöf.

Þegar frumvarp þetta var lagt fyrir í fyrra skiptið benti ég á að vert væri að 
líta til Svíþjóðar um góða fyrirmynd að upplýsingalögum. Hvernig 
forsætisráðuneytið hefur farið með þá ábendingu sést af eftirfarandi 
rangfærslu í greinargerðinni með frumvarpinu:

„Í Svíþjóð gilda engar reglur um að stjórnvöldum beri að útbúa svokallaða 
póstlista (dagbók um inn- og útsendan póst). Ef slíkur listi er hins vegar 
tekinn saman, sem er algengt, þá fellur hann undir upplýsingalög."

Þetta er rangt.

Diarium er nafnið á bréfadagbók á sænsku og skýr ákvæði eru í 5. kafla 
Offentlighets- och sekretesslagen í Svíþjóð um færslu bréfadagbókar,1 sem vel 
að merkja heitir ekki póstlisti á íslenskri tungu. „Innkominn og útsendur 
póstur" fellur nefnilega að stærstum hluta undir það að skilgreinast "allmann 
handling" (sem frumvarpsritarar skrifa einhversstaðar "almen") í Svíþjóð og 
skylt er að skrá slíkt skv. þessum kafla laganna. Það er því sannarlega býsna 
algengt að þar sé færð bréfadagbók, það er grundvallarregla. Mikil nauðsyn 
er að þetta sé einnig skylda á Íslandi, enda frumforsenda þess að hægt sé að 
veita almenningi viðunandi aðgengi að skjölum.
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1 Í 1. grein kaflans stendur: „Allmanna handlingar ska registreras sá snart de har kommit in 
till eller upprattats hos en myndighet..." Í 2. grein kaflans, 2. tölulið er beinlínis talað um 
bréfadagbókarnúmer.
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Miðað við þetta má ætla að fleira sé misskilið og ranghermt í greinargerð 
frumvarpsins um ástand og tilhögun upplýsingaréttar erlendis og ljóst að fara 
þarf yfir þetta svo ekki séu sett upplýsingalög á grundvelli rangra upplýsinga.

2. Markmiðsákvæðin (1. grein).
Markmið laganna hlýtur að vera að tryggja (ekki aðeins styrkja) almennt 
aðgengi að traustum gögnum, skriflegum gjörningum og áreiðanlegum 
skjölum sem talað er um sem upplýsingar í lögunum. Orðið upplýsingar er 
óskilgreint og þokukennt, ber í sér innantóma sýndarmennsku og skrum sé 
það óskilgreint.

Erlendis t.d. í Brandenburg í Þýskalandi er ekki látið nægja að nota orðið 
upplýsingalög (Informationszugangsgesetz eða upplýsingaaðgengislög) heldur 
er notað hugtakið Akteneinsicht (lögin heita Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz). Á íslensku mætti kalla þetta skjalaaðgengi (aktar 
málsins er í gömlum textum notað um málsskjöl) eða e.t.v. skjalainnsýn.

Í 3. grein þessara laga sem er hugtaksskilgreining, fá vinnuskjöl, sem fjölyrt er 
um úr hófi í því lagafrumvarpi sem hér er fjallað um (8. gr.), afgreiðslu í eitt 
skipti fyrir öll:

§ 3
Begriffsbestimmung
Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich, elektronisch, 
optisch, akustisch oder auf andere Weise aufgezeichneten Unterlagen, 
soweit diese ausschliefilich amtlichen oder dienstlichen Zwecken 
dienen. Nicht hierunter fallen Vorentwurfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil des Vorgangs sind und spatestens nach dessen Abschlufi 
vernichtet werden.

§ 3
Hugtaksskilgreining
Skjöl í skilningi þessara laga eru allir skriflegir, rafrænir, sjónrænir, 
hljóðrænir eða á annan hátt skráðir gjörningar, að svo miklu leyti sem 
þeir þjóna embættislegum eða þjónustulegum markmiðum. Þar með 
er ekki átt við drög og minnisatriði, sem ekki eru hluti af málsmeðferð 
og er eytt í síðasta lagi við lok málsmeðferðar.

Nefna verður í markmiðsákvæðum að þeim skuli náð með því að leggja þær 
skyldur á stjórnvöld og aðra lögaðila sem fram koma í lögunum.

Í markmiðskaflann vantar ákvæði um að styrkja frjáls skoðanaskipti og 
almenna upplýsingu. Orðið upplýsing í eintölu er afar mikilvægt atriði, því 
upplýstir menn hafa haldbæra og örugga vitneskju byggða á traustum 
gögnum, skriflegum gjörningum og áreiðanlegum skjölum. Einnig er 
mikilsvert að skoðanaskipti fari fram, en ekki sé einvörðungu um að ræða 
tjáningarfrelsi þar sem mönnum gefst kostur á mikilli tjáningu án þess að á þá 
sé hlustað, eins og karlinn á kassanum.
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4. töluliður er ekki nægilega almennur þar sem fjölmiðlar eru sérstaklega 
tilteknir. Ekki má einskorða þennan möguleika við fjölmiðla, þarna þarf að 
hafa á sama hátt og í 3. tölulið „og almennings". Með þessu óbreyttu er 
fjölmiðlum sköpuð sérréttindi, meira upplýsingafrelsi en almenningi. Ekki 
gengur að binda það frelsi við fyrirtæki fremur en einstaklinga. Þungvægasta 
þjóðfélagsumræðan fer ekki lengur eingöngu fram í hefðbundnum 
fjölmiðlum, bæst hefur við vettvangur fyrir einstaklinga á internetinu. Þetta er 
dæmi um að frumvarpið er ekki í takt við það sem uppi er í nútímasamfélagi.

3. Alþingi og dómstólar - víðara gildissvið þarf (2. grein)
Hér er eindregið mælt með að gildissvið laganna nái einnig yfir dómstóla og 
Alþingi að hætti Svía. Dansk- norskur upplýsingaréttur er frumstæður og 
löggjöf um skjalasöfn í Danmörku er með afbrigðum óskilvirk og 
misheppnuð, hreinasta klastur. Upplýsingalög eru nýjung bæði í Danmörku 
og Noregi, hafa verið sett utan á löggjöfina eins og aukahlutur á síðustu 
áratugum. Sænsk stjórnsýsla hefur á hinn bóginn innbyggða, fágaða og 
þroskaða löggjöf í upplýsingarétti sem hefur slípast allar götur frá árinu 1766 
með skýrum og djúphugsuðum skilgreiningum.

Fyrst stendur til að bylta upplýsingalögum á annað borð hér á landi með 
tilheyrandi breytingum í stjórnsýslunni og kostnaði, öll stjórnvöld hljóta að 
þurfa að endurskipuleggja sig með tilliti til þessa, er skynsamlegast að leita 
þróaðrar fyrirmyndar hjá Svíum og gera þetta almennilega svo ekki sé verið 
að hræra í upplýsingalögum sem einhverju hálfkáki með nokkurra ára 
millibili. Eðli upplýsingalaga er slíkt að þau jafnast á við grunnlöggjöf og 
stjórnlög.

4. Almannahagsmunir og upplýsingar hjá einkaaðilum - þarf víðara 
gildissvið um það?
Ýmis skjöl, gagnagrunnar og upplýsingar varða almannahagsmuni þótt ekki 
sé það á vegum opinberra stjórnvalda. Þar má t.d. nefna upplýsingar um 
innihald, framleiðslu og uppruna matvæla og neysluvöru á almennum 
markaði og umfangsmiklar upplýsingar í höndum greiðslumiðlunar- 
fyrirtækja, símafyrirtækja, einkarekinnar heilbrigðistþjónustustarfsemi, banka 
og fjármálastofnana. Réttur einstaklingsins til upplýsinga er hann sjálfan 
varðar t.d. upplýsingar um ígrædda brjóstapúða eða mat sem hann hefur 
borðað og einkaaðili sett saman t.a. m. úr iðnaðarsalti eða afurðum 
erfðabreyttra lífvera, eða fjárhagsstöðu á bankareikningum fyrir 10 árum. 
Þetta er upplýsingaréttur sem þyrfti að tryggja í löggjöf.

Það er ekki sjálfsagt að bankar sem keppast við að hafa yfirlit og reikninga 
fólks á rafrænu formi hjá sér fremur en að póstsenda þetta á pappír, hafi þar 
með forræði og ráð fólks í hendi sér með því að taka einkaskjöl þess í sína 
vörslu og gera svo þessi skjöl óaðgengileg að ákveðnum tíma liðnum eins og 
nú tíðkast (eftir 7 ár).
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Hér verður að gæta þess að e.t.v. þykir fara betur á að ákvæði er þetta varða 
séu í neytendalöggjöf, fjarskiptalögum og löggjöf um fjármálastofnanir, en 
hafa ber hugfast þau rök sem tíunduð eru hér í upphafi um sögulegan 
grundvöll upplýsingaréttar og réttarins til skjala.

Tryggja verður upplýsingarétt almennings gagnvart fyrirtækjum, félagasam- 
tökum og öðrum lögaðilum um einkahagsmuni sína. Slík ákvæði ættu e.t.v. 
heima í upplýsingalögum. Myndun nýtískulegra leyndarskjalasafna lénsherra 
er eitthvað sem verður að stöðva. Annars verða íslendingar þegnar fyrirtækja 
í stað frjálsra borgara.

5. Gagnagrunnar - ekki endilega til opinberrar birtingar (13. grein)
Gagnavinnslutækni er orðin svo skilvirk að hún er ekki hættulaus, bæði eru 
gögn býsna berskjölduð á nettengdum tölvum og einnig er samkeyrsla þeirra 
ekki einfalt mál siðferðislega og í sögulegu ljósi.
Spjaldskráin sem gagnatækni hefur verið rakin til sænska grasafræðingsins 
Carls von Linné á 18. öld og er sem kunnugt er gífurlega skilvirk aðferð við 
röðun og vinnslu gagna. Vélvæðing spjaldskrár hefst með gataspjaldatækni 
bandaríska tölfræðingsins Hermans Holleriths í lok 19. aldar. Sú tækni var 
síðar notuð til að útrýma fólki í Þriðja ríkinu og reka birgðaflutninga 
stríðsvélarinnar þar, það voru gataspjaldavélar frá IBM. Er hægt að lesa um 
það í ritinu IBM and the Holocaust eftir Edwin Black. Nútíma einkatölva er 
skilvirkari en þessi tæki, til góðs og ills.

13. grein lagafrumvarpsins ber vott um glámskyggni á þær hættur sem felast í 
því að leggja skyldur á stjórnvöld um birtingu á gagnagrunnum með 
rafrænum hætti. Birtingin sjálf sem "skal gætt...að gangi ekki gegn einka eða 
almannahagsmunum" er e.t.v. í sjálfu sér saklaus, spurningin er hvað aðrir 
koma til með að geta notað slík gögn til á birtu rafrænu formi. Þarna verða 
menn að gæta sín, því þetta er ekki eins saklaust og frumvarpssmiðirnir 
virðast ætla. Hægt er að tengja saman birta gagnagrunna frá ýmsum 
stjórnvöldum, ekkert stoppar það, jafnvel með alvarlegum afleiðingum fyrir 
grandalausa borgara. Sjálf birtingin gengur ekki gegn einka- eða 
almannahagsmunum, en samkeyrslan, sem stjórnvöld munu að sjálfsögðu 
telja sig enga ábyrgð bera á og munu að hætti stjórnvalda þvo hendur sínar af, 
kann að gera það.

Að taka saman gagnagrunna á ekki að vera léttvægt afgreiðslumál 
stjórnvalda. Sama gildir um það að láta einkaaðila sjá um slíkt fyrir hönd 
stjórnvalda. Hvað þá að birta þá rafrænt á opinberum vettvangi.

6. Málaskrá - aðgengi eða birting eða hvorttveggja? (13. grein)

Í 13. grein segir
„Stjórnvöld skulu leitast við að gera skrár yfir mál, lista yfir málsgögn og 
gögnin sjálf aðgengileg með rafrænum hætti."
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Það sem upp úr stendur í þessu samhengi er, að miðað við 5. grein 
frumvarpsins eru færslur úr málaskránni skammtaðar eins og skítur úr hnefa 
og málaskráin ekki almennt aðgengileg. Þannig að í 13. greininni er verið að 
mælast til þess að gera skjöl sem ekki er kveðið á um að séu almenningi 
aðgengileg, þ.e. skrár yfir mál, aðgengilegar með rafrænum hætti. Þetta mætti 
gjarnan einfalda með því að leita fyrirmyndar í kaflanum sem 
frumvarpsritarar skilja ekki í sænsku upplýsingalögunum (5. kafla 
Offentlighets- och sekretesslagen). Þar er kveðið á um aðgengileika málaskrár 
og að tryggt sé að færð sé trúnaðarmálaskrá sé þess þörf til að tryggja 
persónuvernd meðfram þeirri sem er opin.

Ekki er einu orði minnst á að þetta skuli gert „með rafrænum hætti" í sænsku 
upplýsingalögunum, enda gæta Svíar sín á því að hleypa ekki 
fjárhagshagsmunum tölvugeirans inn í miðlæga og mikilvæga löggjöf.

Að þvogla með þetta á milli 5. og 13. greina ber vott um óskýrleika og gefur 
frumvarpinu flausturslegt og brotakennt yfirbragð.

Hvað á þetta svo að kosta? Að birta málsskjöl stjórnvalda almenningi í heild 
sinni með rafrænum hætti er ekki ódýrt. Fjárlagaskrifstofa 
Fjármálaráðuneytisins hefur auðvitað ekki lagt mat á það, enda sennilega 
óframkvæmanlegt verkefni. Ljóst er að kostnaðurinn hlypi á milljörðum 
króna. Ávinningurinn yrði ekki meiri en er af rekstri opinberra 
skjalavörslustofnana þar sem þessi skjöl eru höfð aðgengileg. Rétt er að halda 
því til haga að e.t.v. um 90% af öllum skjalaforðanum verður lítt eða alls ekki 
skoðaður eða nýttur. Ómögulegt er hins vegar að segja til um fyrirfram hvaða 
skjöl þetta eru (annars gætum við eytt þeim). Fólk sem telur sig hafa 
spádómsgáfu í þeim efnum er annað hvort fávitar eða svikahrappar. Það væri 
óðs manns æði að ætla sér að birta allan skjalaforðann með rafrænum hætti 
miðað við þessa nýtingu.

7. Framkvæmd laganna - birtingu og aðgengi blandað saman (13. grein)

Í 13. gr. er einnig talað um að gera þurfi árlega skýrslu "um hvað áunnist hafi 
varðandi aukið aðgengi almennings að upplýsingum". Með lögunum er 
aðgengi almennings að upplýsingum tryggt, þar á ekkert að þurfa að 
ávinnast, nema lögunum sé ekki framfylgt og þar vanti upp á. Þarna virðist 
blandað saman birtingu/útgáfu og aðgengisrétti.

Ljóst er að birting/útgáfa laga og stjórnvaldsfyrirmæla er mikilvægt atriði 
fyrir almenning og ekki síður að slík útgáfa sé varanleg og stöðug á formi sem 
ekki er hverfult. Prentun Stjórnartíðinda, Alþingistíðinda, Lögbirtingablaðsins 
og Hæstaréttardóma á pappír er afar mikilvæg og að hægt sé að nálgast slíka 
útgáfu hvarvetna á landinu. Stjórnartíðindi fást ekki á pappír nema gegn 
280.000 króna greiðslu á ári. Alþingi áformar að hætta útgáfu Alþingistíðinda 
á pappír. Réttindi og skyldur almennings ganga þó ekki fyrir rafmagni.
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Rafræn birting upplýsinga er ekki varanleg eða trygg birting upplýsinga. 
Rafrænt form er ekki fast form. Prentun er hinsvegar slík birting.

Þetta vekur spurningar um þjónustuvefgáttir stjórnvalda. Að baki þeim eru 
miðlægir gagnagrunnar og gáttirnar birta hverjum og einum borgara það sem 
að honum snýr í þeim gagnagrunnum. Þess má geta að um leið er 
tölvuhökkurum veittur aðgangur að öllu saman - hvort sem mönnum líkar 
það betur eða verr þannig að það er tryggast að hafa ekki viðkvæm gögn í 
slíkri birtingu. Hversu lengi á þessi birting að vera borgurunum aðgengileg? 
Það þarf að tryggja með löggjöf að þetta sé ekki bara tekið úr sambandi 
fyrirvaralaust þegar hinn almenni borgari er orðinn háður þessari birtingu og 
hættur að hafa þessi gögn í eigin skjalasafni af þeim sökum. Hér verður t.d. að 
hafa í huga að launaseðlar ríkisstofnana og sumra sveitarfélaga eru ekki 
lengur sendir á pappírsformi til launamanna heldur birtir hjá þriðja aðila, 
bönkum á netinu (í 7 ár). 5. grein gildandi upplýsingalaga hefur verið túlkuð 
sem svo að óheimilt sé að upplýsa um útgreidd heildarlaun opinberra 
starfsmanna. Með þessari birtingu eru bankar orðnir milliliðir um 
trúnaðarupplýsingar. Trúnaðarupplýsingar sem verður að tryggja að 
borgarinn hafi aðgang að það sem eftir er ævinnar, allskyns réttindi velta á 
því sem stendur á launaseðlum.

Með þessu eru í reynd stjórnvöld komin með skjalasafn borgarans í sínar 
hendur sem vissulega má telja einhvers konar forræðishyggju. Sé birtingin 
ekki tryggð borgaranum meðan hann er á lífi er hann sviptur sjálfstæði sínu. 
Kostnaður við að halda þessu úti alla ævi þeirra borgara sem eiga í hlut 
hverju sinni er auðvitað gífurlegur, en ætli stjórnvöld að halda svona þjónustu 
úti í alvöru, en ekki bara í því skyni að vera með ómerkilega 
auglýsingamennsku, verður að reikna þennan kostnað og greiða hann.
Um þessa birtingu þurfa að vera ákvæði í upplýsingalögum, þau lög verða að 
vera í samræmi við það sem er að gerast í samfélaginu. Fjárlagaskrifstofa 
fjármálaráðuneytisins þyrfti svo að leggja mat á kostnaðinn við þetta.

Sé ætlunin í einhverri alvöru að tryggja aðgengi almennings að upplýsingum 
væri e.t.v. rétt að byrja á að taka til baka 50% skerðingu á ríkisframlagi til 
héraðsskjalasafna (sem varð á sama tíma og Þjóðskjalasafnið lenti í 5% 
skerðingu) þannig að þau geti fremur sinnt hlutverki sínu. Opinberar 
skjalavörslustofnanir eru nefnilega þær stofnanir sem eru lykillinn að aðgengi 
að upplýsingum og eiga að hafa eftirlit með daglegri skjalavörslu stjórnvalda 
og taka svo við skjölum þeirra og tryggja aðgengi að þeim skv. lögum. Birting 
kemur aldrei í stað frumskjala, en getur að sjálfsögðu bæst við sem 
aukaþjónusta. Að setja fjármuni í aukaþjónustuna t.a.m. rekstur á miðlægum 
vef eins og island.is og láta grunnþjónustu Þjóðskjalasafns og 
héraðsskjalasafna drabbast niður af fjárskorti eins og gert er nú er fáránlegt. 
Þetta kann og að vera teikn um að vilji sé fremur til þess að stjórna því sem 
almenningur fær að sjá á útgefnu formi en að almenningur hafi aðgengi að
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skjalasöfnunum eins og þau koma fyrir beint frá stjórnvöldum. Þá geta menn 
rifjað upp Ráðuneyti sannleikans (Ministry of Truth) í ritverki Georges 
Orwells Nítjánhundruðáttatíuogfjögur, með sínum memory holes.
Þannig er grafið markvisst með fjársvelti undan alvöru stofnunum sem eiga 
að hafa eftirlit, með opinberum skjalasöfnum þ.e. skjalavörslu stjórnvalda og 
eiga að tryggja almenningi aðgengi að alvöru skjölum, stofnunum sem eru 
grunnstoðir borgaralegra réttinda í vestrænni menningu. Á meðan gengur 
fjárausturinn til þess að halda úti innantómum upplýsingasirkus af 
ábyrgðarleysi gagnvart upplýsingaöryggi almennings og varðveislu skjala 
fyrir komandi kynslóðir.

Fjársvelti opinberra skjalavörslustofnana á Íslandi (Þjóðskjalasafns og 
héraðsskjalasafna) hefur orðið til þess að þeim upplýsingalögum sem í gildi 
eru hefur ekki verið framfylgt sem skyldi. Einnig hefur ofuráhersla 
Þjóðskjalasafns Íslands á rafrænar vörsluaðferðir, sem enn eru aðeins 
vonarpeningur, dregið úr öðru starfi þeirrar stofnunar sem annars hefði átt að 
stuðla að því að tryggja framgang upplýsingalaganna hjá ríkisstofnunum.

8. Að skera borgaraleg réttindi til skjala niður við að vera tæknimál

Allmargir fundir og ráðstefnur um upplýsingamál og skjalavörslu á Íslandi á 
síðari árum eru markaðssetningar- eða áróðursfundir á forsendum 
viðskiptahagsmuna þrýstihópa. Þar er hugbúnaðargeirinn afkastamestur. 
Kveður þar mjög að hugmyndum um samræmingu, samtengingu og miðlæg 
kerfi. Hvatningin er að stjórnvöld skrái sem mest þannig að þörf þeirra fyrir 
tölvubúnað verði sem mest. Einnig kveður mjög að fyrirtækjum sem selja 
hýsingu gagna, því það er ábatasamt að fá reglulegann sopa úr spenum hins 
opinbera, ekki síst þar sem það er háð skjalavörsluskyldu. Þetta hefur leitt til 
þess að umræður um upplýsingamál og skjalavörslu snúast mjög um búnað 
og tækni, en minna um grundvallaratriði sem rafræn tækni getur ekki staðið 
undir eins og t.d. áreiðanleika, sönnunargildi og upprunaleika. Tæknin er 
þannig látin ráða umræðunni þannig að hún er orðin eins og rifrildi um 
vörumerki á borð við kóladrykkina pepsí og kók (pdf, jpeg o.s.frv.).

Upp á þennan vagn hagsmunaaðila í tölvugeiranum hafa ýmsir 
stjórnmálamenn og fólk í stjórnsýslu þessa lands hoppað og búnir hafa verið 
til goðsögulegir spádómar um óumflýjanlega þróun sem ekki verði staðið 
gegn til þess að festa tölvudelluna í sessi.

Hið opinbera kemur með þessu áframhaldi e.t.v. til með að sitja uppi með það 
sem erlendis er kallað hvítir fílar, íþyngjandi eign sem ekki er hægt að losa sig 
við, með miklum rekstrarkostnaði og sáralitlum ábata eða afrakstri, í formi 
illlæsilegra tölvugagna sem eru erfið aðgengis og þar með tilgangslítil en skylt 
að varðveita að lögum og af velsæmisástæðum. Í stuttu máli er þetta lýsing á 
rafrænu upplýsingasafni. Hvítur fíll er einmitt orðið sem hefur verið notað



um heilbrigðisupplýsingagagnagrunn National Health Service (NHS) í 
Bretlandi.

Þetta kann að enda með ósköpum, því þegar kostnaður er kominn úr 
böndunum verður gögnum eytt. Rafræn skjalavarsla er miklu dýrari en 
pappírsskjalavarsla. Rafræn gögn gagnvart skjölum eru þar að auki sem 
steinar fyrir brauð þegar kemur að borgaralegum réttindum.

9. Ástand upplýsingamála í sveitarfélögum og miðlæg hugmyndafræði

Í greinargerð frumvarpsins kafla V segir:
Þrátt fyrir framangreint er ástæða til að ætla að á ákveðnum sviðum eigi stjórnsýslan 
enn nokkuð í land með að fullnægja ýtrustu kröfum um kerfisbundna skráningu mála 
og gagna þannig að fyrirliggjandi upplýsingar séu aðgengilegar með einföldum hætti. 
Hér má sem dæmi nefna að í ákveðnum tilvikum virðist kerfisbundinni skráningu 
upplýsinga hjá sveitarfélögum í nokkru áfátt. Stjórnsýsla sveitarfélaga er í eðli sínu 
margþætt. Hún er iðulega innt af hendi í mismunandi stofnunum og málaskráning því 
ekki samræmd. Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið hjá sveitarfélögum, eins og 
öðrum stjórnvöldum, í þessum efnum bendir reynslan til þess að í ákveðnum tilvikum 
skorti á yfirsýn yfir gögn sem til eru hjá einstökum sveitarfélögum. Úrvinnsla á 
beiðnum um aðgang að gögnum verður því tafsamari og kostnaðarsamari en ella væri. 
Á ákveðnum sviðum í stjórnsýslu ríkisins skortir einnig nokkuð á að málaskráning sé 
svo kerfisbundin sem æskilegt væri, auk þess sem málaskrárkerfi stjórnvalda eru 
mismunandi, sem fyrr sagði.

Kerfisbundinni skráningu upplýsinga hjá sveitarfélögum á Íslandi er í engu 
meira áfátt en hjá ríkisstofnunum þótt annað sé gefið í skyn þarna. Á hverju er 
byggt í þessum texta kemur ekki fram og stjórnsýsla sveitarfélaga er í eðli 
sínu margþætt eins og hjá ríkinu. Víða er pottur brotinn, en ástæðulaust að 
gera meira úr vanda sveitarfélaga en ríkisins sem líkt er komið á með í 
þessum efnum. Forsætisráðuneytið hefur minni upplýsingar um skjalavörslu- 
og upplýsingamál sveitarfélaga en héraðsskjalaverðir.

Þjóðskjalasafn Íslands hefur markvisst í nokkur ár gert tilraunir til þess að 
sölsa undir sig rafræn gögn sveitarfélaga, að því er virðist í því augnamiði að 
efla sinn hag með því að geta aukið við umsvif sín á kostnað þeirra. Gegn 
þessu hafa héraðsskjalaverðir staðið, en nú hafa legið fyrir drög að frumvarpi 
um lög um Þjóðskjalasafn sem gera þjóðskjalaverði kleift að seilast í þetta og 
taka gjald fyrir, þetta eru þau lög sem fyrirliggjandi frumvarp á að kallast á 
við. Ýmislegt hafa héraðsskjalaverðir fengið að heyra á fundum með 
fulltrúum Þjóðskjalasafnsins um möguleika sveitarfélaga til að sinna 
skjalavörslu sinni rafrænt, og Þjóðskjalasafnið hefur sett óaðgengilega 
afarkosti til þess að hindra að af því geti orðið. Þar hefur það neytt valds síns 
við að setja reglur um skjalavörslu til að búa í haginn fyrir sig. Kann vel að 
vera að ávæningur af þessum átökum skili sér í þessu áliti forsætisráðuneytis 
á upplýsingamálum sveitarfélaga.

Það er ekki eðlilegt að samræma mála- eða skjalaskráningu ólíkra stofnana. 
Málaskráning stofnana þar sem faglega er staðið að skjalavörslu er
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ferlismiðuð (process orientated) á hverjum stað, þ.e. miðuð við þá starfsemi 
sem fram fer, en ekki samræmingarskrímsli sem sest á starfsemina, 
prókrústesrekkja fyrir utanaðkomandi kerfisfíkla. Einföldustu handbækur og 
leiðbeiningar um skjalavörslu t.d. frá Alþjóða skjalaráðinu (ICA International 
Council on Archives) sýna þetta. Þetta er ekki frímerkjasöfnun eða 
bókasafnsfræði. Samræming í málaskráningu yfir heil og hálf sveitarfélög er 
til þess eins fallin að skapa ógagnsæi og óskýrleika gagnvart almenningi og 
öðrum um hlutverk, starfsemi, ábyrgðar- og valdsvið þeirra stjórnvalda sem 
um ræðir.

Lykilatriði er að skjalahald og skráning skjala á að vera innan valdmarka 
hvers stjórnvalds fyrir sig og á málefnalegum forsendum þeirrar starfsemi, 
enda er forstöðumaður á hverjum stað ábyrgur fyrir skjalavörslunni skv. 
lögum. Skjalavörður sem starfar faglega kemur aldrei með fyrirfram 
hugmyndir um skjalavörslukerfi að nýju verkefni, eða samræmingu 
skjalavörslu við aðra ólíka starfsemi, heldur byrjar á að kynna sér starfsemi 
skjalamyndarans og aðstoðar hann svo við að setja upp hentuga 
skjalavistunaráætlun og skjalavörslukerfi á forsendum starfseminnar með 
tilliti til laga m.a. um upplýsingarétt.

Þessi ummæli um sveitarfélög og skjalavörslu eru byggð á vanþekkingu á 
ástandi mála í sveitarfélögum, enda er ekki vísað til neinna gagna til 
stuðnings þessum glannalegu fullyrðingum sem virðast settar fram til að 
styðja viðvaningsleg viðhorf um samræmingu skjalavistunarkerfa. Frumstæð 
hreingerningaviðhorf af þessu tagi eru einhver mesti skaðvaldur íslenskra 
skjalasafna á undanförnum áratugum.

Hugmyndin um miðlægt samræmt skjalavörslukerfi fyrir heil sveitarfélög 
hljómar eins og draumastjórnsýsla Jósefs Stalíns og Adolfs Hitlers. Sá sem 
þetta ritar hefur heyrt ávæning af því að hægt sé í slíkum tölvukerfum t.d. 
íslensku kerfi sem er víða notað í íslenskum sveitarfélögum, að fletta upp með 
einni skipun öllum erindum frá ákveðnum einstaklingi, eftir kennitölu, til 
fleiri en einnar deildar og stofnunar sveitarfélags. Með því næst heildaryfirlit 
yfir einstaklingsprófíl, líkt og unnið er með hjá leyniþjónustum, við 
lögreglurannsóknir og í skipulagðri glæpastarfsemi. Þar með er búið að útbúa 
geipilega öflugt persónunjósnatæki sem hlýtur að geta ógnað borgurunum, 
því ljóst er að þetta má nota gegn einstaklingum ekki síður en að veita þeim 
upplýsingar í einni svipan um sjálfa sig, t.d. á einhverri þjónustuvefgáttinni 
undir yfirskini góðrar þjónustu. Með þessu verður stjórnsýslan úlfur í 
sauðargæru. Það er því lykilatriði að valdmörk skapi eldveggi milli 
skjalasafna stjórnvalda, þannig að stjórnvöld geti ekki rótað eins og 
trufflusvín í skjalasöfnum hvers annars frjálst og hömlulaust, skýringalaust og 
án afgreiðslubeiðna. Það verður og að vera óheimilt og ómögulegt að 
samkeyra gögn á kennitölum án upplýsts samþykkis viðkomandi borgara, 
sérstakrar löggjafar eða sérstaks leyfis Persónuverndar. Nefna má að hægt er
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að kaupa eftirlitseiningu í tölvukerfið sem kennt er við BigBrother sem 
óneitanlega er nokkur hótfyndni.

Forsætisráðuneytið kemur fyrir sjónir í þessari greinargerð eins og það hafi 
stefnu alræðisríkis í upplýsingamálum. Almenningur ber ekki traust til 
stjórnvalda þessa dagana og því mikilvægt að stjórnvöld sýni nærgætni og 
virðingu í vinnubrögðum sínum og virði í verki raunverulegt gagnaöryggi 
með ábyrgri umgengni við opinber skjöl og upplýsingar, ekki síst 
gagnagrunna á rafrænu formi.

Sveitarfélög fengu grunnskóla landsins til rekstrar úr höndum ríkisins fyrir 
nokkrum árum. Eftirlit með skjalavörslu þeirra fór þar með frá Þjóðskjalasafni 
Íslands til héraðsskjalasafna. Þjóðskjalasafnið hafði ekkert aðhafst til eftirlits 
eða innheimtu skjala grunnskóla fram að þessu. Vanrækslunni var hellt yfir 
sveitarfélögin. Héraðsskjalasöfnin fengu hvorki aukið fjárframlag frá ríki né 
sveitarfélögum sem að þeim standa til þess að takast á við eftirlit og 
innheimtu skjala grunnskólanna. Engin skýrsla hefur verið gerð um ástandið 
á skjalasöfnum grunnskólanna við þessa breytingu, áratuga vanrækslan hrá 
og óuppgerð féll á héraðsskjalasöfnin og það hefur orðið tjón á skjalasöfnum 
skólanna sem er óuppgert. Skólastjórar höfðu ekki einu sinni fengið 
almennilega kynningu og fræðslu um þau upplýsingalög sem giltu. Árið 2011 
var naumt skammtað ríkisframlag til héraðsskjalasafnanna skert um 50% 
meðan Þjóðskjalasafnið lenti í 5% skerðingu. Fjárveiting Þjóðskjalasafns sem 
átti við grunnskóla var ekki færð til héraðsskjalasafna með
grunnskólabreytingunni. Þar hefði átt að fara fram hlutfallareikningur þar 
sem um mjög mikið skjalamagn er að ræða.

Lykilstofnanirnar við að framfylgja upplýsingalögum, héraðsskjalasöfn og 
Þjóðskjalasafn, eru vanræktar og fjársveltar. Aðhaldið og eftirlitið með 
skráningu og vörslu skjala á að koma frá þeim skv. lögum, en þeim er ekki 
tryggt bolmagn til þess. Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins minnist ekki 
á þessar stofnanir í mati sem fylgir frumvarpinu, frekar en að þær væru ekki 
til.

Orð eru höfð í greinargerð frumvarpsins um að ör þróun hugbúnaðar og 
tækja hafi leitt til framfara í stjórnsýslu landsins. Þetta þarfnast nánari 
skoðunar, því þetta er ekki einhlítt. Stjórnvöld virðast kaupa tölvukerfi sem 
heildarlausnir og tilbúna pakka án tillits til krafna settra fram af 
Þjóðskjalasafni Íslands um háttbundna og reglulega skjalavörslu, en 
skjalavörslustofnanirnar, Þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfn, sem fara með 
eftirlit að lögum hafa ekki verið hafðar með í ráðum við upptöku þessa 
tækjakosts og fyrirhugaða notkun hans. Samt kveða lög á um að kerfi beri að 
samþykkja af Þjóðskjalasafni áður en þau eru tekin í notkun. Þessi notkun 
tækjakosts hefur því verið að mestu eftirlitslaus og er komin úr öllum 
böndum.Þetta er mun alvarlegra við rafræna skráningu en þegar um er að
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ræða hinar eldri hefðbundnu pappírsaðferðir, því formsins vegna er meiri 
nákvæmni og reglufestu þörf til þess að tryggja að rafræn gögn glatist ekki, en 
pappírsgögn. Tímabundið kann afgreiðsluhraði að aukast og dagleg þjónusta 
að batna, en til langframa blasir við stórfelldur misbrestur á aðgengi að eldri 
gögnum og jafnvel glötun upplýsinga. Viðbúið er að þetta leiði til þess að 
aðgengi að upplýsingum skerðist verulega á næstu árum, nema 
héraðsskjalasöfn og Þjóðskjalasafn öðlist bolmagn til þess að grípa í taumana. 
Að hluta til hefur þetta orðið þegar með eldri tölvugögn frá stjórnsýslunni og 
með því hefur, fyrir handvömm og heimsku stjórnvalda, upplýsingaréttur 
almennings skerst. Um þetta má vísa til skýrslu nefndar um tölvugögn í 
opinberri stjórnsýslu frá 1998.

10. Skráningarskylda (26.-27. grein)

Í lögin vantar ákvæði um skráningarskyldu stjórnvalda á skjölum. VI kafli 
laganna gengur of skammt. Látið er nægja að vísa til laga um Þjóðskjalasafn 
Íslands. Betra er að hafa almenn ákvæði um skráningarskyldu í 
upplýsingalögum líkt og í kaflanum sem frumvarpsritarar skilja ekki í sænsku 
upplýsingalögunum (5. kafla Offentlighets- och sekretesslagen).

Gildandi upplýsingalög (VII kafli) kveða aðeins á um skráningu mála sem er 
ærið gróf og ónákvæm skráning. Þetta þyrfti að styrkja með því að setja 
jafnframt ákvæði um færslu bréfadagbókar og hafa það ekki aðeins háð 
reglum Þjóðskjalasafns og hefðum heldur, líkt og í Svíþjóð, skýrlega ákveðið í 
upplýsingalögum.

Hvernig hefur svo færslu bréfadagbókar verið háttað á Íslandi?

Stiftamtsskrifararnir í Björgvin í Noregi, þeir Swanehielm og Hansen, drógu 
sér fé úr eigu konungs (ríkisfé) upp úr 1730. Engin skjöl fundust um aura frá 
Björgvin, þrátt fyrir ýtarlega leit í skjalasafni Rentukammersins og þar með 
engin gögn til þess að taka málið upp gegn þeim í rentukammerinu. Þetta 
minnir óneitanlega svolítið á það sem sagt er um fundargerðir í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið (sjá 1. bindi bls. 25).

Bréfadagbók var ráð konungs gegn svona sviksemi. 22. ágúst 1740 var gefin út 
tilskipun um færslu bréfadagbóka rentuskrifara og leiðbeiningar gengu í 
umburðarbréfi um færslu þeirra 30. ágúst 1740. Frá árinu 1740 var opinberum 
embættismönnum á Íslandi skylt að færa bréfadagbók sem afleiðing þessa.

Tilgangurinn þá var ekki almenn innsýn í skjöl, heldur að skapa stjórnvaldi 
einveldisins tæki til að fylgjast með og fá staðfestingu á sínum eigin 
gjörningum m.a. með tilliti til fordæmisgildis, auk þess að nýtast sem 
eftirlitstæki æðri stjórnvalda einveldisins með þeim sem lægra stóðu í 
stigveldinu. Nú horfir þetta aðeins öðru vísi við, þegar ekki er um einveldi að 
ræða. Almenn innsýn og aðgengi að skjölum kemur inn í þetta, þótt nú sem 
fyrr sé notagildi stjórnvalda af skipulegri bréfadagbókarfærslu ótvírætt.



Hversu almenn færsla bréfadagbókar á Íslandi er hjá stjórnvöldum nú á 
dögum er ekki fyllilega ljóst.

11. Fundargerðir stjórnvalda (27. grein)

Í 9. kafla þessarar umsagnar er skráningarskylda skjala gerð að umtalsefni og 
minnst á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið. Til þess að 
tryggja áreiðanleika og að stjórnvöld standi ábyrg reikningsskil gjörða sinna 
er nauðsynlegt að hafa skýr ákvæði um skyldu til að færa fundargerðir þegar 
stjórnvöld halda fundi og setja ákvæði um löglegan frágang þeirra og 
varanleika. Ákvæði um færslu fundargerða hjá sveitarfélögum voru felldar úr 
gildi með nýjum sveitarstjórnarlögum er tóku gildi nú um áramótin og hafa 
héraðsskjalaverðir ítrekað mótmælt því. Þar sem slík lagafyrirmæli eru líka 
nauðsynleg hjá stjórnvöldum ríkisins er lagt til að þetta verði fært í 
upplýsingalög, með fyrirmynd í brottföllnum ákvæðum sveitarstjórnarlaga, 
jafnframt ákvæðum um skráningarskyldu skjala.

Í 27. grein stendur „Stjórnvöld skulu að öðru leyti gæta þess að mikilvægum 
upplýsingum sé haldið til haga, svo sem með skráningu fundargerða eftir því 
sem við á."

Hvenær á það ekki við að skrá fundargerðir, eða hvenær á það ekki við að 
halda mikilvægum upplýsingum til haga? Þetta orðalag er ekki nógu gott.

12. Tilgreiningarregla, skráning skjala og afturvirkni laganna (15. og 35. 
grein)

Tilgreiningarregla í 10. grein gildandi upplýsingalaga er til komin vegna þess 
að lögin voru sett afturvirkt. Skráning skjala er forsenda þess að 
upplýsingalögum verði framfylgt og slíkri skráningu hefur verið ábótavant í 
íslenskri stjórnsýslu. Tilgreiningarreglan kom þannig til móts við þennan 
langvarandi ágalla á stjórnsýslunni, og það með því að takmarka 
upplýsingarétt almennings. Hversu tilfinnanlegur þessi ágalli er kom ákaflega 
skýrt í ljós við meðferð vistheimilamála (þar fengu málefni barna sem send 
voru til Breiðavíkur mesta athygli). Skjöl þegar þau voru ekki glötuð, voru 
meira eða minna illa eða ekki skráð og það hefur kostað ómælt erfiði að ná 
saman gögnum vegna þessara mála.

Tilgreiningarregla fyrirliggjandi frumvarps, í 15. grein þess er minna 
takmarkandi fyrir upplýsingarétt almennings en fyrri lög og til bóta frá því 
sjónarhorni. Þar sem gert er ráð fyrir að þessi lög séu einnig afturvirk er rétt 
að vekja athygli á því að nauðsynlegt er að skrásetja skjöl aftur í tímann vegna 
þessa. Sú nauðsyn var einnig uppi við setningu gildandi upplýsingalaga og 
þessi nauðsyn mun uppi þar til á þessu verður tekið. Gera verður yfirlit um 
það hversu mikill þessi vandi er og gera áætlun um skráningu til að taka á 
honum.
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Hver á að sinna þessari skráningu? Ljóst er að þar kemur að 
skjalavörslustofnununum, héraðsskjalasöfnum í sveitarfélögum og 
Þjóðskjalasafni hjá ríkinu. Því fylgir kostnaður.

Í 35. grein segir:„Þrátt fyrir 2. mgr. gilda ákvæði laga þessara aðeins um þau 
gögn og upplýsingar í vörslu lögaðila skv. 2. mgr. 2. gr. og 3. gr. sem urðu til 
eftir gildistöku laga þessara."

Að hve miklu leyti eru „þau gögn og upplýsingar" þ.e. skjalasöfn slíkra aðila 
komin í vörslu opinberra skjalavörslustofnana nú þegar? Hvernig verður þá 
staða þeirra gagnvart upplýsingarétti almennings skv. þessu? Að hve miklu 
leyti hafa þessi skjalasöfn verið bundin skilaskyldu til opinberra 
skjalavörslustofnana á grundvelli 5. og 14. greina laga nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn Íslands? Þessum spurningum verður að svara áður en þetta 
gengur í gildi. Ákvæði 36. greinar þessa frumvarps um breytingu á þeim 
lögum munu minnka skilaskyldu á merkum skjölum sem hafa verulega 
þýðingu fyrir sögu Íslands. Sjá nánar *** kafla þessarar umsagnar.

13. Ógagnsætt gagnsæi (2. grein)
9. grein frumvarpsins ætti að tryggja alla þá leynd sem þörf kann að vera fyrir 
vegna viðskiptahagsmuna og samkeppnishagsmuna lögaðila. Takmörkun 2. 
greinar á gildissviði laganna við 51% opinbert eignarhald og e.t.v. meira 
þegar lögaðila (jafnvel í meira en 51% opinberri eigu) dettur í hug að sækja 
um eða afla sér opinberrar skráningar hlutabréfa í kauphöll er ekki til þess að 
vernda þá hagsmuni, heldur til þess fallið að vernda hagsmuni manna sem 
ætla að fara með opinbert fé þannig að það sé ógagnsætt og hafa það 
ógagnsæi löglegt.

Ráðherrar, sveitarstjórnir og samkeppniseftirlit eiga þannig að geta hlutast til 
um gagnsæi og upplýsingarétt almennings á forsendum 
samkeppnishagsmuna sem hvort eð er eru verndaðir skv. 9. grein 
frumvarpsins. Þetta gat í frumvarpinu er aðeins til þess fallið að þóknast 
geðþótta manna sem ætla að gera eitthvað sem þolir ekki dagsljósið og nota til 
þess opinbert fé.

2. grein frumvarpsins er þannig í mótsögn við fyrstu grein þess og markmið 
þess.

Eigi hið opinbera hið minnsta í starfsemi lögaðila, er lagt opinbert fé í 
starfsemi. Slík starfsemi á ekki að vera undanþegin upplýsingarétti 
almennings sem kostar hana. Á hinn bóginn er e.t.v. eðlilegt að hið opinbera 
beri kostnaðinn af upplýsingaréttinum sem því fylgir sé fyrirtækið í 
minnihluta eigu hins opinbera þannig að öðrum sem eiga í starfseminni sé 
ekki íþyngt með þeirri skyldu.
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14. Upplýsingaréttur og varðveisla skjala oftengt (36. grein, breyting á 
lögum um Þjóðskjalasafn)
Það er alvarlegt mál að tengja upplýsingarétt almennings beinlínis við 
skilaskyldu til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns. Þetta eru óskyld mál, 
annað snýst um upplýsingarétt, hitt um varðveislu skjala. Þótt ekki sé fyrir 
hendi almennur upplýsingaréttur til tiltekinna skjala nema e.t.v. að nokkrum 
tíma liðnum, getur skilaskylda til opinberra skjalavörslustofnana tryggt 
varðveislu merkrar sögu, sem t.d. þegar um 40-50% eignarhald hins opinbera 
er að ræða, skiptir líklega nokkru máli fyrir sögu lands og þjóðar. Að afnema 
skilaskyldu til skjalasafna til þess eins að búa til eitthvert „heildstætt kerfi" á 
milli upplýsingalaga og laga um skjalasöfn með prósentuhlutfallinu 51% 
stuðlar að ónýtingu mjög merkilegra heimilda til Íslandssögunnar, í nafni 
einhverrar fávíslegrar regluhestamennsku að hafa kerfi og samræmi í 
lagasafninu. Réttur stjórnvalda til upplýsinga um fyrirtæki í eigu hins 
opinbera er nokkur á grundvelli eignarréttarins, því mætti hugsa sér að sá 
réttur ætti einnig að leiða til skilaskyldu skjala til opinberrar 
skjalavörslustofnunar þótt aðgengi færi e.t.v. ekki að upplýsingalögum (sem 
reyndar er einkennilegt viðhorf til meðferðar á skattfé). Sama ætti að gilda um 
lögaðila sem þiggja verulegan styrk af opinberu fé. Þótt e.t.v. þyki ekki 
viðeigandi að leggja á þá skyldur hvað varðar upplýsingarétt almennings fyrr 
en að nokkrum tíma liðnum, er eðlilegt að kveða á um skilaskyldu skjalasafna 
þeirra.

Mun skynsamlegra er að taka persónuverndarlögin með upplýsingalögum og 
skapa úr þeim lögum heildarlöggjöf, sem síðan kallast á við lög um opinberar 
skj alavörslustofnanir.

Skjöl hinna hrundu banka urðu skilaskyld til Þjóðskjalasafns Íslands við 
yfirtöku ríkisins á bönkunum. Hvar eru þau nú? Ekki var þar með sagt að þau 
yrðu öllum almenningi aðgengileg við afhendingu þeirra, en væntanlega að 
80 árum liðnum í síðasta lagi. Hvar skyldu þessi skjöl vera nú? Enginn getur 
haldið því fram að þessi skjöl skipti ekki landsmenn alla máli - og þau voru 
ríkiseign að öllu leyti um tíma a.m.k. En eins og rifjað er upp í upphafi kafla V 
í greinargerðinni með frumvarpinu af greinargerð 
upplýsingalagafrumvarpsins frá 1996 þá er íslensk stjórnsýsla um margt 
frumstæðari og lausari í reipunum en stjórnsýsla nágrannaríkjanna.

Rétt er að vísa til uppruna upplýsingaréttar sem minnst er á í upphafi 
þessarar umsagnar í þessu samhengi: „Reynt var að koma í veg fyrir ofríki 
einstaklinga og hagsmunahópa sem notuðu sér leynilega upplýsingasöfnun, 
upplýsingaleynd og skömmtun upplýsinga við að undiroka fólk og klekkja á 
því." Meiri hluti almennings á Íslandi telur sig hafa verið hlunnfarinn í 
efnahagshruninu og í kjölfar þess.
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15. Vinnugögn

Hér vísast til 2. kafla þessarar umsagnar þar sem vitnað er til laga í 
Brandenburg.

Ekki ætti að hafa svo mörg orð um vinnugögn í löggjöfinni. Þetta býður upp á 
allskonar túlkun og misferli og getur réttlætt eyðingu þýðingarmikilla gagna 
og stuðlað að glötun þeirra. Sérstaklega stingur þetta í augu í 4. tl. 8. gr. Þarna 
fara skjöl yfir valdmörk og fela í sér ráðgjöf, slíkt hefur áhrif á mál sem eru í 
meðferð og hafa kallað á beiðni um ráðgjöf. Það er ótækt að slík skjöl sem eru 
augljóslega samskipti milli stjórnvalda séu undanþegin upplýsingarétti 
almennings. Þau eru í eðli sínu þannig að þau hljóta að hafa áhrif á ákvörðun 
eða meðferð mála. Að skilgreina stjórnarráðið þ.e. öll ráðuneytin sem sama 
stjórnvaldið væri í þessu samhengi orðhengilsháttur til þess að komast undan 
gagnsæi. Ráðherrar og ráðuneyti hafa mikið sjálfstæði í sínum málaflokkum 
eins og alþjóð er kunnugt.

Varðandi 2. og 3. tölulið 8. greinar verður að gæta þess að valdmörk verða að 
vera skýr og þegar settar eru saman nefndir eða starfshópar milli skilgreindra 
stjórnvalda má það ekki valda þeim óskýrleika að nefnd eða starfshópur lendi 
báðum megin eða hvorugu megin valdmarka t.d. á þeirri forsendu að 
starfsmenn frá þeim stjórnvöldum sem eiga aðild að nefnd eða starfshópi sitji 
þar sem fulltrúar. Skv. skjalarétti ber formaður ábyrgð á skjalavörslu 
nefndarinnar eða starfshópsins, skjölunum ber að skila til Þjóðskjalasafns eða 
viðeigandi héraðsskjalasafns að loknum störfum, skjöl nefnda eru ekki 
vinnugögn í þessum undarlega skilningi. Stjórnvöld hafa sameiginlega sett 
upp á sínum vegum nýtt stjórnvald með skilgreint afmarkað framselt 
hlutverk og þar með er nefnd og starfshópur með ákveðið sjálfstæði og 
sérstakan ábyrgðarmann skjalavörslu. Það skjalavörsluhlutverk er 
óframseljanlegt til annarra stjórnvalda.

Varðandi 1. tölulið 8. greinar er ljóst að hafi stjórnvald eða taki sér það 
hlutverk að gerast ritaraþjónusta fyrir annað stjórnvald, er það starfsemi 
stjórnvalds og gögn sem berast á milli þeirra geta skipt miklu máli.

Skynsamlegra er bara að taka hreinlega Brandenborgarákvæðið til 
fyrirmyndar og sleppa þessum orðaflaumi í 8. grein frumvarpsins.

Leynimakk stjórnvalda eða samstarf sem fer fram þeirra í millum án þess að 
gengið sé frá skriflegum gjörningum í kringum það er óhæfa, einnig er óhæfa 
að koma skjölum varðandi samstarf stjórnvalda undan innsýn almennings.

16. Ríkisráðsfundargerðir og annað leynilegt í 6. grein frumvarpsins

Í 1. tl. 6. greinar er kveðið á um leynd yfir fundum ríkisráðs og í 12. grein er 
henni aflétt að 15 árum liðnum. Þetta minnir á hirðir miðaldakonunga en ekki 
síst Sovétríkin. Rökstuðningur í greinargerð fer mjög saman við hugmyndir 
Vladimirs Leníns um demókratískan centralisma þ.e. að hættulegt sé fyrir
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Kommúnistaflokkinn að fram komi út á við óeining, þannig að 
flokksmönnum öllum bæri að styðja ákvarðanir flokksins út á við og 
ágreiningurinn ætti að vera leynilegur og bundinn við samkomur flokksins, 
sem þar með eru leynilegar.

Umræður um gjörðir ríkisráðs verða skv. þessu á kjaftasöguplani í 15 ár.

Rökstuðningur í greinargerð við 6. gr.: „Ganga má út frá því að þannig sé 
hæfilegt tillit tekið til hagsmuna stjórnsýslunnar af því að fá að sinna 
undirbúningi stefnumótunar og ákvarðanatöku án þess að þau gögn verði 
opinber fyrr en að vissum tíma liðnum."

Miðað við þessa hentugleika, sem geta vissulega átt fullan rétt á sér í 2. og 3. 
tl. 6. gr, þá eru 15. ár (skv. 12. grein) þar til leynd er aflétt býsna langur tími. 
Leita verður leiða til að stytta þennan tíma, þannig að gögnin séu ekki höfð 
leynileg lengur en brýn nauðsyn krefur.

Að ráðherra eigi skv. 4. tl. að geta leynt gögnum sem hann aflar vegna 
lagafrumvarpa frá sérfróðum aðilum er einkennilegt ákvæði. Í ljósi þess að 
skv. 12. grein er þessari leynd aflétt þegar frumvarp er lagt fyrir Alþingi, 
verður hægt að leyna upplýsingum á þeirri forsendu að um sé að ræða 
sérfræðiálit vegna frumvarps sem aldrei var lagt fyrir.

17. Skylda þarf stjórnvöld til að mynda skjöl þannig að tryggt sé að þau 
haldi gildi sínu

Setja þarf fram skýrar kröfur um að áritunarform sé stöðugt til langframa 
þegar um mikilvægustu gjörninga stjórnvalda er að ræða t.d. fundargerðir, 
samninga, bréf og annað. Löggiltur skjalapappír verði notaður. Það kallar að 
vísu á að skýrt sé hver löggildir hann og skilgreint verði hvernig slíkur pappír 
er, en það virðist nú vera í höndum einkafyrirtækis (undirritaður fékk ekki 
svör við fyrirspurn til dómsmálaráðherra um það fyrir nokkrum árum). Óljóst 
er hvað löggiltur skjalapappír er sem sýnir að með sanni má taka undir það 
sem segir í greinargerð með frumvarpi til gildandi upplýsingalaga: að íslensk 
stjórnsýsla sé um margt frumstæðari og lausari í reipunum en stjórnsýsla 
nágrannaríkjanna.

Sé óstöðugra form nýtt t.d. rafrænt verður að gera þeim stjórnvöldum skylt að 
standa straum af kostnaði við langtímavörslu þess sem í hlut á hverju sinni og 
tryggja varðveislu þess. Einnig verði viðkomandi stjórnvald að tryggja að 
formsins vegna haldi gögnin gildi sínu fyrir dómstólum. Borgararnir eiga ekki 
að þola réttindamissi vegna tækjadellu í stjórnsýslunni. Varðveisla 
upplýsinga sem hafa takmarkað gildi vegna óstöðugs eða vafasams forms 
þjónar engum tilgangi.

18. Þrjátíu ára umbreytingin um aðgengi
Upplýsingaréttur á að vera óháður vörslustað gagna sem í hlut eiga. Eðli 
aðgangs á ekki að breytast við afhendingu til opinberrar skjalavörslu-



stofnunar (Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns) þar sem réttindi og skyldur 
borgara gagnvart skriflegum gjörningum taka engum breytingum við það að 
breytt sé um vörslustað á skjölum. Í þessu felast ranghugmyndir og 
vanþekking á starfsemi opinberra skjalavörslustofnana. Þær eru ekki útibú úr 
Sorpu, en þær eiga ekki heldur að hafa eigin sérlögsögu eða vald um aðgengi 
að því sem þau varðveita óháð því sem fyrir var hjá því stjórnvaldi sem 
skjölin myndaði. Ekki frekar en vald til þess að ummynda skjalasöfn eða skjöl 
sem í vörslu þeirra eru. Þeirra hlutverk á að vera að tryggja áframhaldandi 
aðgengi og takmarkanir á sömu forsendum og áður. Þess vegna er fráleitt að 
hafa aðgengiskafla um almennt aðgengi að skjölum í lögum um opinberar 
skjalavörslustofnanir, hann á að vera í upplýsingalögum og til hans á að vísa í 
lögum um skjalavörslustofnanir.

19. Lög um Þjóðskjalasafn Íslands

Drög að lögum um Þjóðskjalasafn Íslands voru sett á vefsíðu Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins í desember 2010 og fengu héraðsskjalaverðir 
beiðni um athugasemdir við drögin. Viðbrögðin voru harkaleg, enda illa með 
héraðsskjalasöfnin farið í drögunum og einboðið að skjalavarsla á Íslandi bíði 
mikið tjón verði þetta að lögum óbreytt.
Viðbrögð menningardeildar ráðuneytisins voru ofsafengin við 
sameiginlegum athugasemdum undirritaðs og héraðsskjalavarðar Árnesinga. 
Sent var einhverskonar kærubréf til stjórna héraðsskjalasafnanna og spurt 
hvort þetta væri álit þeirra eða sveitarfélaganna sem að þeim stæðu, án 
tilvísunar til beiðni ráðuneytisins sem beindist til héraðsskjalavarðanna 
sjálfra. Með þessu var reynt að gera héraðsskjalaverðina tvo tortryggilega og 
þagga niður í þeim. Frá þessu var skýrt í athugasemdum tvímenninganna við 
frumvarp til laga um menningarminjar, þar sem harkalega var deilt á 
vinnubrögð ráðuneytisins við smíði þeirra laga. Á fundi í Þjóðskjalasafni 
Íslands í desember 2011 þar sem kynnt var ný gerð draga að lögum um 
Þjóðskjalasafn Íslands (eða opinber skjalasöfn), kallaði fulltrúi ráðuneytisins 
þær athugasemdir „einstrengingslegar". Þannig að augljóslega er þykkja 
starfsmanna ráðuneytisins út í héraðsskjalaverðina ráðandi við 
frumvarpsgerðina.

Athugasemdirnar við drögin frá í desember 2010 af hálfu tvímenninganna 
voru á 18 blaðsíðum og tóku á stærstum hluta texta frumvarpsdraganna. 
Lokaniðurstaðan var óumflýjanleg, tvö orð sem fóru mjög fyrir brjóstið á 
ráðuneytismönnum, menningarlaus og siðlaus. Verður staðið við þau orð, 
enda niðurstaða af 18 blaðsíðum sem tók margar vinnustundir að setja saman 
og full rök færð fyrir henni. Þetta eru ekki fúkyrði sett fram í skyndireiði 
heldur vandlega ígrunduð niðurstaða.
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Mikilvægt er að hnykkja á því hér í lokin að skv. 3. grein gildandi 
upplýsingalaga og 5. grein fyrirliggjandi frumvarps er stjórnvöldum „skylt, sé 
þess óskað að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi gögnum...". Þetta 
felur í sér að gögn sem ekki eru fyrirliggjandi falla utan við upplýsingaskyldu 
laganna. Þegar þessu er teflt saman við 13. grein draga að lögum um 
Þjóðskjalasafn Íslands sem eiga að kallast á við þetta frumvarp má sjá að 
Þjóðskjalasafnið á skv. þessu að fara með alræðisvald um eyðingu opinberra 
skjala. Getur látið eyða þeim sem þýðir að þau verða ekki „fyrirliggjandi" og 
þar með falla utan við upplýsingarétt almennings. Tryggja verður að svona 
sprungum í þessari fyrirhugðuðu löggjöf verði lokað svo ekki fari illa.

Með umsögn undirritaðs 15. mars 2011 um fyrri gerð þessa frumvarps (381. 
mál á 139. löggjafarþingi) fylgdu álitsgerðir héraðsskjalavarða um drög að 
lögum um Þjóðskjalasafn Íslands. Umsögn undirritaðs er að flestu leyti í fullu 
gildi ennþá um þessa nýju gerð frumvarpsins.

Virðingarfyllst
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