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Efni: Umsögn vegna frumvarps til upplýsingalaga.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupósts frá stjóraskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis, dags. 8. 
febrúar sl., þar sem óskað er eftir umsögn Fjármálaeflirlitsins um írumvarp til upplýsingalaga, 
366. máL Af þessu tileftii er eftirfarandi athugasemdum komið á framfæri.

I. Athugasemdir vegna ákvœða sem snúa að starfsemi Fjármálaeftirlitsins

1. Heimildir annarra stjórnvalda en Stjórnarráðsins til reglusetningar - 
breytingatillaga vegna 4. tölul. í. mgr. 6. gr.

Að mati Fjármálaeftirlitsins er ástæða til að umorða 4. tl. 1. mgr. 6. gr. frumvarps til 
upplýsingalaga og vikka út efni málsliðsins. Að mati eftirlitsins er ekki ástæða til að orða 
málsliðinn með þeim hætti að undanskilin séu einungis þau gögn sem ráðherra aflar frá 
sérfróðum aðilum vegna undirbúnings lagafrumvarpa -  heldur ættu einnig að vera 
undanskilin gögn sem önnur stjómvöld kunna að afla frá sérfróðum aðilum í tengslum við 
setningu stjómvaldsfyrirmæla.

Á meðal þeirra verkefna sem Fjármálaeftirlitinu eru með lögum falin er setning 
ítarlegra stjómvaldsfyrirmæla sem eftirlitsskyldum aðilum ber að fýlgja í störfum sínum. Til 
slíkra stjómvaldsíyrirmæla teljast t.a.m. reglur um eiginfjárkröfur og áhættugrunn 
íj ármálafy rirtækj a, nr. 215/2007, reglur um stórar áhættuskuldbindingar hjá
Qármálafyrirtækjum, nr. 216/2007 og reglur um sértryggð skuldabréf, nr. 528/2008, svo 
nokkur dæmi séu nefnd. Margar þessara reglna eru settar með heimild í lögum um 
Qármálafyrirtæki og fela í sér innleiðingu tilskipana vegna aðildar íslands að EES. Að auki 
setur Fjármálaeftiríitið leiðbeinandi tilmæli á grundvelli 2. mgr. 8. gr. laga um opinbert eftirlit 
með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998.

Að mati Fjármálaeftirlitsins eiga sömu sjónarmið að gilda um undirbúning umræddra 
stjórnvaldsfyrirmæla og undirbúning lagafrumvarpa. Vandséð er af hverju önnur sjónarmið
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eigi að gilda um gögn sem ráðherra aflar frá sérfróðum aðilum vegna undirbúnings 
lagafrumvarpa en gögn sem önnur stjómvöld afla hjá sérfróðum aðila í tengslum við setningu 
stjómvaldsfyrirmæla. Nær ógerlegt er að tryggja að stjómvöld hafi á hverjum tíma 
fullnægjandi sérþekkingu á öllum þáttum og málaflokum sem undir stjómvaldið heyra. Það er 
óheppilegt að munur sé á réttarstöðu stjómvalda eftir umfangi þeirra og stærð þannig að 
stjómvöld sem neyðast til að leita til sérfræðinga utan stofnunarinnar séu í annarri stöðu en 
stjómvöld sem hafa yfir fullnægjandi sérþekkingu að búa.

Tillaga að orðalagi: 4. gagna sem stjórnvöld afla frá sérfróðum aðilum vegna 
undirbúnings lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmœla .

2. Upplýsingar um málefni starfsmanna - breytingatiliaga vegna 2. tölul. 2. mgr. 7.
gr.

Samkvæmt 2. tölul. 2. mgr. 7. gr. er skylt að veita almenningi upplýsingar um nöfti opinberra 
starfsmanna, starfssvið og föst launakjor þeirra. Um er að ræða undantekningu frá 
meginreglunni í 5. tölul. 6. gr. sem kveður á um að gögn sem tengjast málefhum starfsmanna 
séu undanþegin upplýsingarétti.

í reynd er ekki um nýmæli að ræða. 5. gr. núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996, sem 
Qallar um takmarkanir á upplýsingarétti vegna einkahagsmuna, hefor verið skýrð á þann veg 
að upplýsingar um laun opinberra starfsmanna, þ.e. ákvarðanir og samningar um föst laun og 
önnur föst kjÖr, em ekki undanþegnar aðgangi almennings. 5. gr. veitir almenningi hins vegar 
ekki aðgang að upplýsingum er lúta að því hver heildarlaun opinberra starfsmanna eru á 
hverjum tíma vegna breytilegra atvika eins og yfirvinnu og fjarvista sem geta haft áhrif á 
útgreidd mánaðarlaun.

Fjármálaeftirlitið bendir á að heildarlaun margra opinberra starfsmanna saman standa 
eingöngu af föstum launum og öðrum föstum kjörum, eins og t.d. greiðslu fyrir fasta 
(ómælda) yfirvinnu. Sé veittur aðgangur að samningum um laun þessara starfsmanna þá er 
um leið verið að veita upplýsingar um heildarlaun þeirra. Með vísan til þess sem að íraman 
hefur verið rakið er það mat Fjármálaeftirlitsins að slíkt fari í bága við ákvæði 9. gr. 
frumvarpsins sem er samhljóða 5. gr. núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996. í tilvikum þar 
sem samningur um laun opinbers starfsmanns ber með sér að hann fær eingöngu greidd föst 
laun og önnur föst kjör þá telur Fjármálaeftirlitið rétt að starfsmaðurinn njóti nafnleyndar 
þegar veittar ém upplýsingar um launakjör hans. I stað þess að greina frá nafiii hans væri t.d. 
hægt að greina frá kyni starfsmanns, menntun, starfssviði og starfsreynslu í árum talið. 
Fjármálaeftirlitið telur að markmiðum laganna verði náð með þessu verklagi. Tryggt sé að 
upplýsingar um launakjör opinberra starfsmanna, sem fela í sér ráðstöfun opinberra 
hagsmuna, verði opinberar án þess að gengið sé um of á réttindi starfsmannanna sjálfra til að
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halda leyndum upplýsingum um einka - og fjárhagsmálefni sinna.

Tillaga að nýjum 2. tölul. 2. mgr. 7. gr.: „nöfti starfsmanna, starfssvið og föst 
launakjör þeirra. E f upplýsingar um launakjör starfsmanns bera með sér að hann fái 
eingÖngu greiddfost laun og önnurföst kjör skal ekki veita upplýsingar um nafn hans “.

3. Skllyrði sem gögn þurfa að uppfylla til að geta talist til vinnugagna -
breytingatillaga vegna 1. mgr. 8. gr.

Að mati Fjármálaeftirlitsins er 1. mgr. 8. gr. ekki nógu skýr. Áður en frumvarp til 
upplýsingalaga verður samþykkt skyldi huga að því að umorða setninguna og skipta efhi 
hennar upp. Umrædd málsgrein hljóðar nú svo: Vinnugögn teljast þau gögn sem stjórnvöld 
eða lögaöilar skv. 2. og 3. gr. hafa ritað eða útbúið til eigin nota við undirbúning 
ákvörðunar eða annarra lykta máls og ekki hafa verið afhent öðrum, eða einvörðungu hafa 
verið afhent eftirlitsaðila á grundvelli lagaskyldu .

Að mati Fjármálaeftirlitsins er ofangreind málsgrein ekki nógu skýr þar sem í henni 
felast allmörg ósamrýmanleg skilyrði sem gögn verða að uppfylla til að geta talist vinnugögn, 
sbr. 6. gr. frumvarps til upplýsingalaga. Að mati Fjármálaeftirlitsins yrði efhi 
málsgreinarinnar skýrara með því að skipta setningunni upp í tvær setningar sem þó yrðu 
báðar innan sömu málsgreinar. Með þessari breytingu er málsgreinin gerð auðskiljanlegri 
þeim sem hana les. Það skilyrði sem lýtur að því að gögn skuli ekki hafa verið afhent -  eða 
eingöngu afhent eftirlitsaðila á grundvelli lagaskyldu -  er þá tekið út fyrir upphaflegu 
setninguna, til að forðast þá flækju sem málsgreinin óhjákvæmilega leiðir af sér.

Tillaga að orðalagi: Vinnugögn teljastþau gögn sem stjórnvöld eða lögaðilar skv, 2. 
og 3. gr. hafa ritað eða útbuið til eigin nota við undirbúning ákvörðunar eða annarra lykta 
máls. Til vinnugagna teljast gögn sem ekki hafa verið afhent öðrum nema þau hafi 
einvörðungu verið afhent eftirlitsaðila á grundvelli lagaskyldu.

Með þessari breytingu á setningaskipan og orðalagi er efni málsgreinarinnar ekki 
breytt en að mati Fjármálaeftirlitsins verður hún auðlæsilegri og skýrari.

4. Samstarf milli stjörnvalda - breytingatillaga vegna 1. tölul. 2. mgr. 8. gr.

Fjármálaeftirlitið gerir þá athugasemd að skerpa þarf á orðaíagi 1. tölul. 2. mgr. 8. gr. 
frumvarps til upplýsingalaga. Að mati Fjármálaeftirlitsins er til bóta að fella þá íjóra töluliði 
sem tilgreindir eru i 2. mgr. 8. gr. sérstaklega undir vinnugögn, enda skýrir það hvaða gögn 
geta talist sérstaklega til vinnugagna ef stjómvald, eða nefndir og vinnuhópar á þeirra vegum, 
afhenda þau öðm stjómvaldi. Fjármálaeftirlitið bendir þó á að taka þarf af öll tvímæli hvað
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snertir gögn sem berast milli stjómvalda þegar ekki er um ritarastörf eða sambærileg störf að 
ræða hjá öðm hvom stjómvaldinu. Að mati Fjármálaeflirlitsins þyrfti í málsliðnum að ganga 
skrefínu lengra. í þessu samhengi er bent á að í greinargerð með frumvarpinu segir m.a.: „ 
Leiða má aó því líkur að ákvœði gildandi upplýsingalaga um meðferð vinnuskjala séu í reynd 
fullþröng, að því leyti aö þau taki ekki nœgilegt tillit til þarfa nútímastjórnsýslu til samstarfs 
og samþœttingar á aðgerðum og störfum að öðru leyti. “

Hluti af nútímastjómsýslu er samstarf milli stofnana sem stofha þarf til án þess að 
stjómvald gegni sérstöku ritarahlutverki hjá öðm stjómvaldi. Samþætting starfsemi stofnana á 
borð við Fjármálaeftirlitið, Seðlabanka íslands, Neytendastofu og Umboðsmann skuldara má 
hér nefiia sem dæmi. Að mati Fjármálaeftirlitsins er óskýrt og vafa undirorpið hvort viðkvæm 
gögn sem mögulega þyrfti að senda milli stofnana, til að samstarf þeirra verði árangursríkt og 
skilvirkt, falli undir vinnugögn i skilningi 1. tölul 2. mgr. 8. gr. Flest bendir til að óvissa yrði 
um hvemig meðhöndla bæri slxk gögn með hliðsjón af orðalagi 8. gr. frumvarpsins, sem hefur 
þau áhrif að enn virðist ekki „nægilegt tillit tekið til þarfa nútímastjómsýslu til samstarfs og 
samþættingar á aðgerðum og störfum að öðm leyti“, svo vitnað sé aftur í greinargerð með 
frumvarpinu.

Að mati Fjármálaeftirlitsins ætti ekki að skilyrða þau gÖgn sem falla undir 1. tölul. 2. 
mgr. 8. gr. með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu. Samhliða því að tiltekin em ritarastörf 
eða sambærileg stÖrf líkt og gert er í umræddum málslið, ætti að kveða almennt á um 
samstarf og samþættingu stjómvalda í sérstökum tölulið.

TiIIaga að orðalagi á sérstökum málslið undir 2. mgr.: „gögn sem berast milli 
stjórnvalda vegna samstarfs og samþættingar á aðgerðum og störfum “.

5. Afmörkun á beiðni um aðgang að upplýsingum -  breytingatillaga vegna 15. gr.

í 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins segir að eftir atvikum beri stjómvaldi að afhenda aðila lista yfir 
mál sem ætla má að beiðni hans geti beinst að í þeim tilgangi að hann geti tilgreint það mál 
þar sem hann óskar eftir aðgangi að gögnum. Samkvæmt 13. gr. laga um opinbert eftirlit með 
flármálastarfsemi, nr. 87/1998, er Fjármálaeftirlitinu hins vegar óheimilt að miðla 
upplýsingum um viðskipti og rekstur fjármálafyiirtækja. Um sérstakt þagnarskylduákvæði er 
að ræða, sbr. 3. mgr. 2. gr. núgildandi upplýsingalaga, nr. 50/1996.

Fjármálaeftirlitið bendir á að ef upplýsingamar sem aðili óskar eftir em þess eðlis að 
eftirlitinu er öheimilt að veita aðgang að þeim samkvæmt 13. gr. laga um opinbert eftirlit með 
ijármálastarfsemi er að sama skapi óheimilt að afhenda lista yfir upplýsingamar skv. 3. mgr. 
15. gr. frumvarpsins.
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II. Aíhugasemdir vegna starfsemi eftirlitsskyldra aðila

6. Gildissvið laganna -  athugasemdir og breytingatillögur vegna 2. mgr. 2. gr.

Verði írumvarpið óbreytt að lögum er íyrirséð að gildissvið þeirra nái til starfsemi 
fjármálafyrirtækja sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera, sbr. 2. mgr. 2. gr. 
frumvarpsins, þ.e. Landsbankans og nokkurra sparisjóða. í gildi eru sérlög um starfsemi 
ijármálafyrirtækja, þ.e. lög um flármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og Fjármálaeftirlitinu er falið 
að hafa eftirlit með starfsemi þeirra. Fjármálaeftirlitið setur fram eftirfarandi athugasemdir 
með tilliti til starfsemi fjármálafyrirtækja og hagsmuna viðskiptavina þeirra.

í 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki er mælt fyrir um þagnarskyldu stjómarmanna 
fjármálafyrirtækis, framkvæmdastjóra, endurskoðenda, starfsmanna og þeirra sem taka að sér 
verk í þágu fyrirtækisins. Þagnarskyldan varðar allt það sem þeir fá vitneskju um við 
framkvæmd starfa síns og varðar viðskipta- eða einkamálefni viðskiptamanna þess, nema 
skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum. Úrskurðamefhd um upplýsingamál hefur litið 
á ákvæði 58. gr. laga um gármálafyrirtæki sem sérstakt ákvæði um þagnarskyldu í skilningi 3. 
mgr. 2. gr. núgildandi upplýsingalaga, sbr. úrskurð úrskurðamefiidar í máli nr. A-370/2010 
frá 31. maí 2011. Fjármálafyrirtækjum er þvi óheimilt að miðla upplýsingum um viðskipta- 
eða einkamáleftii viðskiptamanna.

Sé um að ræða upplýsingar sem ekki teljast til viðskipta- eða einkamálefna 
viðskiptamanna viðkomandi fjármálafyrirtækja er að fínna undanþágur í því frumvarpi til 
upplýsingalaga sem er til umsagnar. f 9. gr. frumvarpsins er kveðið á um að óheimilt sé að 
veita almenningi aðgang að gögnum er varða mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni og í
4. mgr. 10. gr. frumvarpsins er heimilt að takmarka aðgang að gögnum m.a. vegna 
samkeppnishagsmuna. Þar fyrir utan ber að líta til þess sem þegar hefur verið nefnt, að 
Fjármálaeftirlitinu er óheimilt að miðla upplýsingum um viðskipti og rekstur 
ijámiálafyrirtækja. sbr. 13. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998. 
Úrskurðamefhd um upplýsingamál hefur itrekað staðfest með úrskurðum sínum að ákvæði 
13. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er sérstakt ákvæði um þagnarskyldu í 
skilningi 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga, sbr. t.a.m. úrskurði úrskurðamefndar í málum nr. 
A-334/2010, A-338/2010, A-339/2919 og A-351/2011.

Af framangreindu leiðir að þrátt fyrir að gildissvið frumvarpsins taki til 
fjármálafyrirtækja sem em að 51% hlut eða meira í eigu hins opinbera er fyrirséð að 
undanþágur munu eiga við um upplýsingagjöf þeirra í þeim tilfellum að um er að ræða 
viðkvæm gÖgn. Fiármálaeftirlitið telur það bó ekki duga til bar sem bví fVlgia kvaðir að falla
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undir gildissvið frumvarpsins. Afgreiða þarf allar beiðnir um upplýsingar sem berast og 
synjanir má bera undir úrskurðamefnd um upplýsingamál. Nefndin getur kallað eftir gögnum 
sem þagnarskylda ríkir um og ekki er víst að viðskiptavinir fjármálafyrirtækja vilji sæta slíkri 
meðferð á upplýsingum um viðskipti þeirra. Auk þess væri umræddum fjármálafyrirtækjum 
komið í þá stöðu að þurfa að veija hagsmuni viðskiptavina sinna fyrir úrskurðamefhdinni,

Þá eru einnig kvaðir um skilaskyldu skv. lögum um Þjóðskjalasafn íslands, nr. 
66/1985. í frumvarpinu er lagt til að bætt verði við nýrri málsgrein á eftir 2. mgr. 5. gr. laga 
um Þjóðskjalasafh íslands þar sem segir að skilaskylda taki einnig til lögaðila sem em að 51% 
hluta eða meira í eigu hins opinbera, sbr. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Verði ákvæðið að 
lögum ber fjármálafyrirtækjum, sem falla undir 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins að afhenda 
Þjöðskjalasafni skjöl sín til varðveislu.

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga um Þjóðskjalasafh íslands er með „skjölum44 átt við 
hvers konar gÖgn, jafht rituð sem í öðm formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, 
borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofhunar eða einstaklings. Samkvæmt 1. 
mgr. 6. gr. laganna skal afhenda Þjöðskjalasafni íslands skilaskyldum skjölum að jafnaði eigi 
síðar en þegar þau hafa náð þijátíu ára aldri. Þó skulu skjöl og önnur gögn á rafrænu formi 
afhent að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára aldri,

Falli fjármálafyiirtæki undir gildissvið frumvarps til upplýsingalaga ber þeim að 
afhenda Þjóðskjalasafni íslands öll skjöl varðandi samskipti þeirra við viðskiptamenn þeirra, 
eins og lánasamninga, mat á greiðslugetu viðskiptamanna o.s.frv. Sú staða gæti komið upp, 
t.d. vegna lánveitinga til langs tíma eins og fasteignalána til tjörtíu ára, að fjármálafyrirtæki 
væri skylt að afhenda öll gögn varðandi slíka íánveitingu áður en lánstímanum lýkur.

Breytingatlllögur:

1. Fjármálaeftirlitið leggur til að flármálafyrirtæki séu undanskilin gildissviði 
frumvarpsins með sama hætti og lögaðilar, sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu 
hlutabréfa samkvæmt lögum um kauphallir, og dótturfélög þeirra, sbr. 2. mgr. 2. gr. 
frumvarpsins.

2. Annar kostur væri að breyta 3. mgr. 2. gr. frumvarpsiris á þá leið að frumvarpið taki 
ekki til lögaðila skv. 2. mgr. 2. gr. fyrr en ráðherra gefur út reglugerð sem inniheldur lista yfír 
þá lögaðila sem fmmvarpið tekur til. Þannig væri komið í veg fyrir að gildistaka, skv. 35. gr. 
frumvarpsins, taki til þeirra lögaðila sem ekki er ætlunin að falli undir frumvarpið vegna 
samkeppnissjónarmiða.
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III. Almennar athugasemdir

7. Undantekningartilfelli vegna afmörkunar á beiðni um aðgang að upplýsingum - 
ábending vegna 15. gr.

Að mati Fjármáiaeftirlitsins er óskýrt hvenær tilvik geti fallið undir 2. tölul. 4. mgr. 15. gr. 
Eftirlitið fær ekki séð hvenær eða með hvaða hætti stjómvald sem upplýsingabeiðni er beint 
að, geti sýnt firam á að beiðnin sé sett fram í ólögmætum tilgangi. Færa má rök fyrir því að 
málsliðurinn gangi gegn markmiðum laganna, þar sem ekki þarf að tilgreina tilgang með 
beiðni um upplýsingar frá stjómvöldum.

8. Villa í 18. gr. frumvarpsins

í 1. mgr. 18. gr. er talað um að veita aðgang að „gögnum“ en síðan er vísað til gagnanna sem 
„þær“. Þar ætti að standa orðið „þau“.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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