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Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga, 366. mál.

Borgarskjalasafn Reykjavíkur fékk ofangreint frumvarp sent til umsagnar hinn 8. febrúar 

2012. Meðfylgjandi er umsögn borgarskjalavarðar um frumvarpið, þar sem fyrst er fjallað 

almennt um það og síðan um einstakar greinar þess.

Frumvarp til upplýsingalaga var áður lagt fram á 139. löggjafarþingi 2010-2011. Þá sendi 

borgarskjalavorður inn margháttaðar athugasemdir við frumvarpið og fékk tækifæri til þess 

að svara spurningum nefndarmanna allsherjarnefndar Alþingis. Sömuleiðis fékk 

borgarskjalavörður tækifæri til þess að senda inn athugasemdir við ný drög frumvarpsins í 

nóvember 2011.

Inngangur

Borgarskjalavörður hefur 23 ára reynslu af afgreiðslu beiðna um aðgang að opinberum 

upplýsingum, bæði fyrir og eftir að núverandi upplýsingalög voru sett. Upplýsingalög nr.

50/1996 voru mjög til bóta og auðvelduðu alla meðferð og afgreiðslu upplýsinga. 

Borgarskjalasafn tekur við skjalasöfnum frá öllum stofnunum borgarinnar, frá 

byggðarsamlögum í meirihlutaeigu Reykjavíkurborgar og einkaskjalasöfnum frá 

einstaklingum, félögum og fyrirtækjum. Fyrirspurnir úr safnkostinum eru um 2.000 árlega. 

Skiiaskyldum aðilum ber að skila skjölum þegar þau hafa náð 20 ára aldri en flestir óska eftir 

að skila þeim fyrr. Algengt er að afhent séu skjöl um 10 ára gömul en þó geta þau verið mun 

yngri. Þegar skjölin eru komin á safnið, eru fyrirspurnir afgreiddar skv. VI. kafla núgildandi 

upplýsingalaga. Lögín hafa virkað vel í framkvæmd og er reynsla komin á notkun þeirra.

Slakað hefur verið á kröfum um nákvæma tilgreiningu máls og kærur á síðustu árum hafa 

einkum beinst að aðgangi barna og barnabarna látinna að viðkvæmum upplýsingum um 

foreldra og afa og ömmu sem ekki varða fjárhagsleg réttindi lögerfingja.
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Almennt um frumvarpið

Lög er varða aðgang að upplýsingum eru einn af hornsteinum lýðræðis í flestum ríkjum og 

hluti af meginreglunni um gagnsæi stjórnsýslunnar. Almennir borgarar þurfa að eiga 

möguleika á því að fylgjast með athöfnum stjórnvalda og fyrirtækja í eigu opinberra aðila, 

bæði þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar eða ekki teknar, hvernig ferill máls var og 

málsmeðferð. Þá er mikilvægur þáttur í réttarríki að íbúar eigi rétt á að fá að skoða þau mál 

er varða þá sjálfa og hvernig fjallað hefur verið um mál þeirra hjá stjórnvöldum. Beinn 

aðgangur að upplýsingum opinberra aðila er mikilvægur til að fjölmiðlar geti veitt 

stjórnvöldum aðhald og kafað dýpra í mál en að birta eingöngu fréttatilkynningar.

Þrátt fyrir að upplýsingalög nr. 50/1996 séu brátt 16 ára gömul hefur ekki komið fram nein 

sérstök óánægja með þau, hvorki frá þeim aðilum sem leita eftir upplýsingum né þeim 

opinberu aðilum sem afgreiða upplýsingar, bæði til almennings, fræðimanna og aðila máls. 

Kærur hafa ekki verið margar til úrskurðarnefndar um upplýsingamál, sem bendir til þess að 

lögin séu að þjóna tilgangi sínum og ekki mikið um ágreiningsmál um framkvæmd þeirra. 

Úrskurðir nefndarinnar hafa hins vegar gefið skýrar línur um framkvæmd laganna. Lögin 

kallast einnig á við stjórnsýslulög, svo sem varðandi leiðbeiningaskyldu.

Frumvarp til upplýsingalaga sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi sem 366. mál, hefur tekið 

töluverðum breytingum til hins betra frá því frumvarpi sem lagt var fyrir Alþingi á liðnu þingi. 

Þó eru enn nokkrar greinar þar sem orðalag er óljóst en hugsanlegt er í sumum tilvikum að 

um mistök við frumvarpsgerð sé að ræða. Aðrar greinar eru þess eðlis að seint verða allir 

sammála um þær. Til mikilla bóta er 11. grein um aukinn aðgang.

Upplýsingalög eru ekki síst sett fyrir almenning, eins og segir í fyrstu grein frumvarpsins. Þau 

þurfa að vera skýr, augljós og gegnsæ þeim sem ekki eru löglærðir. Einn megingalli 

frumvarpsins er sú breyting að ein lög um aðgang gildi fyrir skjöl 30 ára og yngri og þau skjöl 

sem eru komin á skjalasafn en önnur lög gildi um skjöl sem eru 30 ára og eldri. Ennþá 

óljósara er hvort lög um Þjóðskjalasafn gildi um skjöl sem eru eldri en 30 ára og ekki komin á 

skjalasafn. Þetta verður augljóslega erfitt fyrir almenning að skilja og erfitt að skýra út. I 

núgildandi lögum er mun skýrara orðalag um að það sé vörsluaðili upplýsinga sem taki 

ákvörðun og ábyrgð á aðgangi.

Æskilegt er að upplýsingalög fjalli um aðgang að skjölum óháð aldri, en lög um Þjóðskjalasafn 

fjalli um skjalavörslu, afhendingarskyldu og aðrar forsendur fyrir því að í nútíðinni og í

2



framtíðinni verði til heilstæð skjalasöfn til að leita eftir upplýsingum í. Þá væri æskilegt að 

frumvarp til nýrra laga um Þjóðskjalasafn væri til umfjöllunar á Alþingi á sama tíma og 

frumvarp til upplýsingalaga.

í frumvarpið skortir ennþá betri skilgreiningu á því hvað séu skjöl og að það taki til allra 

skjalaflokka afhendingarskyldra aðila óháð formi. Þá þarf að koma fram með skýrari hætti að 

lögin nái einnig til héraðsskjalasafna og þess aðgangs sem þau veita að skjölum frá þeim tíma 

þegar skjölin eru komin á söfnin. Þá er ennþá inni furðulegt ákvæði um að þjóðskjalavörður 

geti lokað skjölum í 110 ár.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

2. gr. Gildissvið.

„Lög þessi taka til allrar starfsemi stjórnvalda."

Þarf að vera ítarlegra og/eða skýrara, að lögin nái bæði til ríkis og sveitarfélaga og allra aðila 

sem undir þau heyra sbr. félög og stofnanir. Starfsmenn stofnana gera sér alls ekki alltaf 

grein fyrir að stofnunin sé stjórnvald. Þarna þyrfti að koma fram að lögin tæku til allra skjala 

og upplýsinga þeirra aðila sem lögin taka til, til að taka af öll tvímæli.

„ ...Ef starfsemi lögaðila sem fellur undir 2. mgr. er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði 

getur ráðherra, að fenginni tillögu hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnar og umsögn 

Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að hann skuli ekki falla undir gildissvið laga þessara eða 

dregið slíka ákvörðun til baka. Ákvörðun samkvæmt þessari málsgrein tekur gildi við birtingu 

hennar í B-deild Stjórnartíðinda."

Samkvæmt 2. gr. frv. kemur fram að frumvarpið taki einnig til starfsemi lögaðila sem er að 

51% hluta eða meira í eigu hins opinbera, þ.e. ríkis eða sveitarfélaga. Um er að ræða jákvæða 

breytingu frá fyrra frumvarpi.

Hins vegar er gerð sú undanþága í 3. mgr. 2. gr. að (forsætis)ráðherra getur ákveðið að 

lögaðili falli ekki undir gildissvið laganna eða dregið til baka slíka undanþágu. í greinargerð 

kemur fram að þessu skuli þó aðeins beitt ef starfsemi viðkomandi lögaðila er að nær öllu 

leyti í samkeppni á markaði. Velta má fyrir sér hvort ekki séu nær allir aðilar í samkeppni á 

markaði. Með þessu ákvæði felst sú skipan að löggjafinn framselur til forsætisráðherra 

valdheimild til þess að afmarka gildissvið laga sem mæla fyrir um réttindi borgaranna, þ.e. að 

aðgangi að upplýsingum um fyrirtæki í meirihlutaeigu þeirra og til þess að afturkalla
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undanþágu sem veitt hefur veriö. Getur þá orðið geðþóttaákvörðun forsætisráðherra hverju 

sinni, hvort fyrirtæki í eigu sveitarfélaga falli undir gildissvið upplýsingalaga eða ekki.

Þá má draga í efa að það standist gagnvart meginreglunni um sjálfstjórn sveitarfélaga, að fela 

forsætisráðherra að taka ákvörðun um hvort lögaðili í meirihlutaeigu sveitarfélags falli undir 

gildissvið upplýsingalaga eða ekki. Ljóst er að fjölmörg fyrirtæki í opinberri eigu munu þrýsta 

á að falla ekki undir gildissvið upplýsingalaga eða laga um opinber skjalasöfn.

3. ar. Einkaaðilar sem falið er opinber verkefni.

Mikilvægt er að skýrt sé tekið fram að þessir aðilar séu einnig skilaskyldir til Þjóðskjalasafns 

eða héraðsskjalasafna og bundnir lagaákvæðum um skráningu mála og varðveislu 

upplýsinga.

Óljóst er að hvaða leyti ákvæðið er afturvirkt, sbr. 35. gr. Mikilvægt væri að finna leið til að 

gera ákvæðið afturvirkt þegar um er að ræða gögn sem varða mál og réttindi einstaklinga, 

t.d. varðandi nám nemenda í einkareknum skólum, vistmanna á hjúkrunarheimilum, 

elliheimilum, meðferðarheimilum o.s.frv.

4. gr. Gildissvið aaanvart öðrum löqum oa bióðréttarsamningum.

í  4. mgr. segir: „Lög þessi gilda um aðgang að gögnum í 30 ár frá því að þau urðu til. Er þá 

miðað við síðustu innfærslu eða síðasta bréf afgreidds máls. Frá þeim tíma fer um aðgang að 

þeim samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn íslands."

Grein þessi á ekki heima þarna heldur með 2. gr. um gildissvið. Eðlilegra væri og skýrara fyrir 

almenning, að ein lög giltu um aðgang að opinberum upplýsingum óháð aldri. Óljóst er fyrir 

almenning við hvað er átt með að lögin gildi um aðgang að gögnum í 30 ár; sbr. 16. grein. 

Kveðið er á um að eftir 30 ár fari aðgangur að gögnum eftir lögum um Þjóðskjalasafn íslands. 

Þróunin hefur orðið sú að skjöl eru afhent á skjalasafn mun fyrr. Algengt er að gögn séu 

afhent héraðsskjalasöfnum á bilinu 5-10 ára gömul og jafnvel fyrr og veita söfnin aðgang að 

þeim frá þeim tíma. Varðandi aðgang að skjölum sem komin eru á opinbert skjalasafn, væri 

eðlilegast að hafa sama orðalag og í núverandi lögum sem er:
VI. kafli.Aðgangur að gögnum hjá Þjóðskjalasafni íslands og öðrum opinberum skjalasöfnum.
20. gr.Aðgangur að gögnum eftir að þau hafa verið afhent söfnum.
Þegar gögn þau sem lög þessi taka til hafa verið afhent Þjóðskjalasafni íslands eða öðru opinberu 
skjalasafni skal hlutaðeigandi safn taka ákvörðun um hvort umbeðin gögn skuli sýnd eða hvort Ijósrit 
skuli veitt afskjölum  eða afrit aföðrum  gögnum sé þess kostur.
Ef vafi er um rétt til aðgangs að gögnum getur safnið aflað rökstuddrar umsagnar þess stjórnvalds sem 
afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.
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Þetta orðalag er skýrt í núgildandi lögum og hefur reynst vel í allri framkvæmd. Samkvæmt 

frumvarpinu er óljóst hvernig veita eigi aðgang að skjölum yngri en 30 ára sem eru komin á 

skjalasafn. Þetta orðalag virðist miðast við Þjóðskjalasafn sem tekur almennt ekki við skjölum 

yngri en 30 ára. Þessi aðgreining á því hvaða lög gilda eftir aldri er afar ruglingsleg og brýnt 

að breyta því.

5. gr. Réttur almenninqs til aðqanQS að göqnum.

Þessi grein mætti vera skýrari og afdráttarlausari í upphafi varðandi upplýsingarétt 

almennings. Orðalag og skilgreining á hvað telst vera „mál" er óljóst og miðast fremur við 

skjalavörslu ráðuneyta en undirstofnana. Aðeins hluti af skjölum eru mál og eðlilegt er að 

lögin taki til aðgangs að öllum skjölum opinberra aðila, einnig gagnagrunna. Ekki eru öll skjöl 

mál sem óskað er eftir aðgangi að. Til að mynda getur verið um að ræða eitt fylgiskjal, 

upplýsingar úr bókhaldi, gamalt spjaldskrárspjald, gagnagrunnur, skrár og svo framvegis. 

Einungis lítið brot af opinberum stofnunum notar „mál" í skilgreiningu Þjóðskjalasafns, 

heldur er mál oft vistuð eftir málalykli eða jafnvel í minnstu stofnunum raðað í möppur í 

tímaröð. Aðgangur þarf að ná til allra gagna opinberra aðila, hvort sem það er tiltekið mál 

eða önnur gögn. Lykilatriði er að upplýsingalög nái til allra skjala opinberra aðila, óháð 

tegund þeirra eða formi. Þá væri eðlilegt að gildissvið þeirra yrði víkkað þannig að það næði 

ekki einungis til mála, heldur allra opinberra upplýsinga. Má í því sambandi velta fyrir sér 

hvaða lög gildi um aðgengi að einkunnum, bekkjarklöddum, fundargerðum og fylgiskjölum 

bókhalds, svo eitthvað sé nefnt.

ítarlegar skýringar eru á þessum atriðum í greinargerð, en í lögunum sjálfum þarf að vera 

Ijóst hver er vilji löggjafans.

6. ar. Gögn undanbeain upplysingarétti.

„Réttur almennings til aðgangs að gögnum tekur ekki tii."

Heppilegra er að mati borgarskjalavarðar að nota mildara orðalag og hefja málsgreinina á því 

að „Heimilt sé að undanskilja aðgang að ... " eða „Réttur almennings til aðgangs að gögnum 

tekur almennt ekki til Skjöl þau sem um ræðir eru oft viðkvæm í ákveðin tíma meðan á 

málsmeðferð stendur en mætti opna að henni lokinni. Með því orðalagi eins og það er í 

frumvarpinu er verið að loka á möguleika á aðgangi að viðkomandi skjölum í 15 ár.

í 2. tl.

„gagna sem útbúin eru af sveitarfélögum, samtökum þeirra eða stofnunum og varða 

sameiginlegan undirbúning, tillögugerð eða viðræður þessara aðila við ríkið um fjárhagsleg 

málefni sveitarfélaga
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Óljóst er hversu lengi slík gögn séu undanþegin upplýsingarétti og af hvaða ástæðu. Ótrúlegt 

má telja ef loka þarf slíkum skjölum í minnst 15 ár. Einnig er óljóst hvort bæði sé átt við slík 

skjöl hjá ríkisstofnunum og sveitarfélögunum sjálfum. Aftur skal ítrekað að mikilvægt er að 

upplýsingalög séu einföld og skýr þannig að ekki þurfti flóknar lagaskýringar og úrskurði síðar 

til að skýra þau.Þó skal tekið fram að ákvæði 11. gr. eru mjög til bóta.

6. t.l.

„vinnugagna, sbr. 8. gr."

Sjá athugasemdir við 8. gr. og hér í upphafi athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins.

7. gr. Upplvsingar um málefni starfsmanna.

Fram kemur að heimilt sé að veita upplýsingar um viðurlög í starfi sem æðstu stjórnendur 

hafa sætt, þ.m.t. brottvísanir og áminningar, ;/enda séu ekki liðin meira en tvö ár frá þeirri 

ákvörðun sem um ræðir". Alls óljóst er hvenær megi þá veita aðgang að slíkum upplýsingum 

sem eru meira en tveggja ára gamlar, til dæmis hvort það sé eftir 15 ár eða 80 ár.

8. ar. Vinnugögn.

Þessi grein er of opin og býður upp á að aðgangi sé hafnað þar sem um vinnugögn 

stjórnvalds sé að ræða. Of víð skilgreining á vinnugögnum getur leitt til takmörkunar á 

aðgangi að upplýsingum. Áríðandi er að valdmörk séu virt milli stjórnvalda og skjöl flakki ekki 

óformlega og óskráð millistjórnvalda, því þannig eru þau í raun töpuð og finnast ekki eftir 

ákveðinn tíma. Oft getur verið mjög mikilvægt fyrir fyrirspyrjendur að fá aðgang að skjölum 

um undirbúning ákvörðunar. Þau skjöl segja oft meira en ákvörðunin sjálf. Til dæmis er erfitt 

að skilja ástæðu þess að undanskilja algjörlega skjöl nefnda og starfshópa. Sérstaklega er 

mikilvægt að „vinnuskjöl" séu skráð og varðveitt í málasafni; því annars er ekki vitað um 

tilvist þeirra að nokkrum tíma liðnum. Eins og áður sagði eru þau skjöl sem um ræðir oft 

viðkvæm í ákveðinn tíma meðan á málsmeðferð stendur en mætti opna að henni lokinni.

11. gr. Aukinn aðaanqur

2. mgr. ,,Þegar stjórnvöld, .

Heimildir skv. 11. gr. til aukins aðgangs eru til bóta frá núgildandi lögum. Hins vegar væri 

heppilegra orðalag í 2. mgr. ;/Áður en stjórnvöld Orðalagið „Þegar stjórnvöld ... synja 

beiðni um aðgang ... skal taka afstöðu til þess hvort veita eigi aðgang í rikari m æ li..." gefa til 

kynna að það sé einungis í framhaldi af því þegar stjórnvald hafi synjað beiðni, sem sé hægt 

að taka afstöðu til þess að veita aðgang í ríkara mæli. Heppilegra væri að afstaða væri tekin 

áður en beiðni er synjað.
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Að öðru leyti er þessu ákvæði fagnað og er það til bóta. Spurning hvort þarna eða annars 

staðar væri hægt að taka á aðgangi afkomenda, sem kemur oft til kasta skjalasafnanna, t.d. 

þegar barnabarn vill skoða fátækramál afa og ömmu frá 1940 og þau eru löngu látin. Til 

dæmis að börn geti sótt um að fá aðgang að málum foreldra sinna, 30 eða 40 árum eftir 

andlát þeirra eða geti sótt um aðgang ef sérstakar rökstuddar ástæður liggja fyrir því.

í 2. mgr. vantar að tilgreina að hún taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis.

13. qr. Birting upplvsinqa að frumkvæði stiórnvalda.

í 2. mgr. kemur fram „Stjórnvöld skulu leitast við að gera skrár yfir mál...". Mun heppilegra 

væri að vera með ákveðnara orðalag, þ.e. „Stjórnvöld skulu gera skrár yfir mál ...". Hægt væri 

að gefa stjórnvöldum aðlögunartíma til að koma þessu í framkvæmd til dæmis til 1. júlí 2013. 

Sömuleiðis væri hægt að gera þetta í skrefum, t.d. í fyrsta skrefi skrár yfir mál og í síðara 

skrefi lista yfir málsgögn og gögnin sjálf.

Eðlilegt er að þarna séu einnig fyrirmæli um birtingu úrskurða/ákvarðana sem hafa áhrif á 

réttindi og skyldur einstaklinga og lögaðila, t.d. ákvarðanir um rafræna varðveislu eða grisjun 

skjala, svo tekin séu dæmi úr skjalaheiminum.

Jákvætt er að unnin sé stefnumörkun til fimm ára. Hins vegar mætti hafa skjalaverði 

opinberu skjalasafnanna og sagnfræðinga einnig í þessum hópi. Þá er jákvæð nýmæli að 

ráðherra gefi í byrjun hvers árs Alþingi skýrslu um framkvæmd laga þessara.

14. gr. Upplvsingaréttur aðila

Þarna er aftur rætt um „tiltekið mál." Algengt er að aðili sem óskar eftir upplýsingum um 

sjálfan sig geti ekki tilgreint „tiltekið mál".

Varhugavert er að tilgreina að ákvæðið um aðgang aðila um hann sjálfan gildi ekki ef um er 

að ræða upplýsingar sem hafa að geyma upplýsingar um „mikilvæga almannahagsmuni sem 

leynt eiga að fara." Þetta er alltof opið ákvæði og getur auðveldlega skert borgaraleg réttindi 

borgara landsins og er mjög háð túlkunum. Fullur skilningur er á því að loka þurfi tilteknum 

málum vegna rannsóknarhagsmuna en tímalengdin, 15 ár, er gagnrýnd þar sem um langt 

tímabil er að ræða, þar sem viðkomandi aðila er meinað að skoða gögn er varða hann sjálfan. 

Þarna mætti þó vísa í 11. gr.
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Varðandi ákvæði um að heimilt sé að takmarka aðgang ef gögn hafa að geyma upplýsingar 

um einkamálefni annarra, þá er í flestum tilfellum hægt að veita aðgang að hluta skjals eða 

afmá upplýsingar um aðra aðila.

Síðasta málsgrein 14. gr. er of óljós þegar rætt er um „eftir því sem við getur átt." Þessu þarf 

að sleppa eða orða á skýrari hátt.

15. ar. Afmörkun á beiðni um aðaang að upplysingum

í 4.mgr. greinarinnar er að finna ákvæði um að beiðni megi hafna ef meðferð hennar taki of 

mikinn tíma. Þarna er aftur ákvæði sem getur kallað á synjun, því það er skilgreiningaratriði 

hvað er mikill tími eða mikil vinna. Á héraðsskjalasöfnum getur vinnsla venjulegra fyrirspurna 

aðila máls tekið starfsmann 1-2 daga að afgreiða og jafnvel lengri tíma; en aðgangi er ekki 

hafnað þrátt fyrir það og ekki tekið gjald fyrir afgreiðslu.

Alls er óljóst hvað átt er við þegar rætt er um að hægt sé að hafna beiðni ef „sterkar 

vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi", sbr. 2. tl. 4. mgr.í 

greinargerð kemur fram að þetta eigi við ef „liggja fyrir haldbærar upplýsingar um að sá sem 

óskar aðgangs að upplýsingum leggi fram beiðni gagngert til þess að hafa framangreind áhrif 

á starfsemi þeirra aðila sem lögin taka til eða muni nota þær með ólögmætum hætti. " Þetta 

kallar á ný á túlkun og að hægt sé að byggja synjun á grun um að fyrirspyrjandi hyggist nota 

upplýsingar til að hafa áhrif á starfsemi aðila sem lögin taka til. Þetta getur til dæmis átt við 

stjórnmálamenn í minnihluta og mótmælendur.

Eðlilegt væri að bæta þarna inn ákvæði um að fyrirspyrjandi þurfi ekki að gefa upp nafn 

þegar sótt er um aðgang að almennum skjölum stjórnvalds eða að gefa upp tilgang 

fyrirspurnar. í sænskri löggjöf er þetta orðað þannig:

Myndighet far inte pá grund av att nagonbegar att fá  taga del av allman handling efter 
forskavemhanareller vilket syftehan har med sin begaran i större utstrackning an som behövs för att 
myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lamnas ut. Lag (1982:939).

Bæta þyrfti inn sambærilegu ákvæði.

16. ar. Hvert beiðni skal beint

Þessa grein þarf að endurskrifa þar sem hún er of óljós. Fyrsti hluti hennar er skýr en hins 

vegar ekki þar sem kemur fram að „annars" eigi beiðni að berast til þess aðila sem hefur 

gögnin í vörslu sinni. Óljóst er hvað er átt við með „annars." Umrætt orðalag skapar óvissu 

um hver eigi að sjá um afgreiðslu beiðna, sá sem hafði málið til meðferðar eða vörsluaðili



upplýsinga. Umrætt orðalag stangast á við síðari hluta 16. greinar varðandi opinber 

skjalasöfn.

Sömuleiðis er ekki alltaf tekin eða á að taka ákvörðun í máli. Stundum hafa þau dagað uppi 

og engin ákvörðun verið tekin og stendur ekki til.

Óljóst er hvað sé átt við þegar rætt er um að hlutaðeigandi safn sé ,, ... bært til að taka 

ákvörðun um aðgang...". í gildandi lögum er mun skýrara orðalag og einnig um heimildir 

safna til þess að óska eftir umsögnum.

2. ml.

Beiðni um gögn skv. 7. gr. verður eingöngu beint til viðkomondi vinnuveitanda.

Óljóst er hvort þetta eigi einnig við um skjöl sem hafa verið afhent opinberu skjalasafni. T.d. 

eru einstaklingar oft að leita eftir nöfnum kennara eða starfsmönnum stofnana fyrir 

áratugum síðan.

17. grein. Málshraði.

„... skorað á þann sem upplýsingar varðar að upplýsa hvort hann telji að þær eigi að fara 

leynt." í hvaða tilvikum á þetta við? Hvernig er þetta framkvæmt? Heppilegra orðalag og 

skiljanlegra almenningi væri að „leita álits" og eðlilegra er að leitað sé álits varðandi hvort 

opna megi gögn sem varði einkahagsmuni viðkomandi, þ.e. álits varðandi að leyfa aðgang að 

skjölum fremur en hvort þau eigi að fara leynt, þar sem þau fara þegar leynt lögum 

samkvæmt. Mikilvægt er að lagfæra ofangreint orðalag.

Þegar rætt er um daga afgreiðslufrests er óljóst hvort átt sé við virka daga eða 

heildardagafjölda.

19. gr. Rökstuðninaur. birting oa leiðbeiningar.

Þá er einnig nauðsynlegt að hafa skýrari reglur í lögum eða reglugerð um afgreiðslumáta, þar 

á meðal að greinilegt sé í afriti hvaða upplýsingar hafi verið afmáðar úr skjali, hvort sem 

synjað er um aðgang að skjali í heild sinni eða að hluta. Einnig er eðlilegt að fram komi fjöldi 

síðna sem synjað er um aðgang að. Ef mismunandi ástæður eru fyrir synjun á aðgengi hluta 

skjala þarf það að koma fram í svarbréfi. Þetta er atriði sem hefur vantað í íslenska löggjöf og 

orsakað mismunandi afgreiðsluaðferðir eftir aðilum.

Nauðsynlegt er að þess grein taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis.
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í þessari grein ætti að koma fram að synjun á aðgengi eigi ætíð að vera skriflega og tilgreina 

að ákvörðunin sé kæranleg til úrskurðarnefndar um upplýsingamál.

Eðlilegt er að einnig sé ætíð svarað skriflega ef skjöl finnist ekki og ástæður þess ef þau ættu 

að finnast hjá viðkomandi aðila og hafa tapast af einhverjum orsökum. Því miður heyrast oft 

dæmi þess að hringt sé í fyrirspyrjenda og sagt að skjöl finnist ekki eða ekki hægt að komast í 

þau. Jafnvel, þrátt fyrir að fyrirspurn hafi verið skrifleg.

20. prein Kæruheimild

Hvernig er hægt að kæra ef erindum er ekki svarað eða svarað munnlega? Er hægt að kæra 

það til úrskurðarnefndar eða þarf að kæra það til Umboðsmanns Alþingis? Vakin er athygli á 

því að nokkrir aðilar sem hafa leitað til Borgarskjalasafns, hafa lýst því hvernig skriflegum 

fyrirspurnum þeirra til annarra aðila hafa einfaldlega ekki verið svarað. Þeir aðilar hafa 

einfaldlega ekkert í höndum til að kæra.

26. pr. Skráning mála og 27. ar. Skránina upplysinga um málsatvik oa meðferð mála.

í gr. 26 og 27. er fjallað um reglur varðandi skráningu mála, ritun fundargerða o.fl. Þessi grein 

mætti að ósekju vera ákveðnari, t.d. taka fram að stjórnvaldi beri að skrá mál og málinu beri 

að fylgja gögn málsins, auk annarra gagna, sem hafi þýðingu fyrir afgreiðslu málsins, en séu 

ekki að finna í öðrum gögnum þess. Sambærileg ákvæði í gildandi lögum hafa verið mikilvæg 

til að kynna opinberum aðilum ábyrgð sína. Að skjölum sé haldið til haga er forsenda 

aðgangs.

Setningin, að stjórnvöld skulu skrá fundargerðir „eftir því sem við á" getur valdið misskilningi. 

Æskilegt að vísa í reglur um með hvaða hætti skrá á fundargerðir, útprentun og undirritun 

þeirra o.s.frv. Sérstaklega á þetta við um nefndir og ráð sem taka stjórnsýslulegar ákvarðanir 

sem varða líf fólks, réttindi og skyldur en dæmi um það er barnaverndarnefnd og skipulags- 

og byggingarnefnd. Mikilvægt er að skýr lagaleg ákvæði gildi um fundargerðir og skráningu 

skjala slíkra aðila.

Nauðsynlegt er skýrt sé tekið fram að 26. gr. taki einnig til aðila einkaréttarlegs eðlis en ekki 

eingöngu til stjórnvalda.

í greininni er rætt um að skrá upplýsingar „ef þær hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins." Oft er 

það þannig að það er ekki Ijóst þegar upplýsingar berast eða eru gefnar hvort þær muni hafa 

þýðingu. Sömuleiðis er óljóst að ræða um að „mikilvægum upplýsingum" eigi að halda til
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haga, þar sem þaö er túlkunaratriði. Einnig er dæmið /;s.s. skráningu fundargerða" óljóst, 

hvort átt sé við ritun fundagerða eða skráningu þeirra í skjalavistunarkerfi.

33. qr. Aðaanaur að aöanum í rannsóknarskyni.

\ 2. mgr. kemur fram „...skal stjórnvald afla samþykkis Persónuverndar áður en það miðlar 

upplýsingum." Eðlilegra er þarna að stjórnvald geti gert þá kröfu að rannsóknaraðili afli 

samþykkis persónuverndar fyrir rannsókn sinni og þeim gögnum sem viðkomandi þurfi á að 

halda. Oft eru þetta gögn frá nokkrum aðilum sem viðkomandi þarf á að halda. Stjórnvald á 

ekki að þurfa að leggja í þá vinnu að leita eftir samþykki Persónuverndar.

35 gr. Gildistaka.

Óljóst er hvort ákvæðið er afturvirkt. Mikilvægt er að finna leið til að gera ákvæðið afturvirkt 

þegar um er að ræða gögn sem varða mál og réttindi einstaklinga; t.d. varðandi nám 

nemenda í einkareknum skólum, vistmanna á hjúkrunarheimilum, elliheimilum, 

meðferðarheimilum o.s.frv.

36. qr. Brevtingar á öðrum lögum.

2) Breytingar á lögum um Þjóðskjalasafn íslands nr. 66/1985 

,,a. A eftir 2. mgr. 5. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
... Þá tekur skilasky>lda einnig til einkaréttarlegra lögaðila ad því er varðar gögn sem til hafa 
orðið í starfsemi sem hann hefur tekid að sér að sinna á grundvelli 30. gr. laga umfjárreiður 
ríkisins, eóa annarrar sambœrilegrar lagaheimildar. Skilaskyldan á vió gagnvart 
héraðsskjalasafniþegar viðkomandi aðilar eru í eigu sveitarfélaga.

Vakin er athygli á því að 5. gr. laganna tekur eingöngu til aðila sem eru skilaskyldir til 

Þjóðskjalasafns íslands -  ekki til þeirra sveitarfélaga sem eru aðilar að héraðsskjalasöfnum og 

skilaskyld til þeirra. Um þau gildir 12. grein laganna. Bæta þarf 12. gr. inn í textann eða 

sameina 5. og 12. gr. laganna um ÞÍ nr. 66/1985.

Borgarskjalavörður bendir á að töluverð aukning hefur orðið á því að einkaaðilar taki að sér, 

að einhverju eða öllu leyti, verkefni sem sveitarfélög hafa sinnt. Eru dæmi þess efnis að 

Borgarskjalasafn hafi ekki fengið afhentar upplýsingar frá einkaaðila þar sem löggjöfin hefur 

ekki verið skýr um skilaskyldu. í þessu sambandi fer borgarskjalavörður fram á að orðalagi 

ákvæðisins verði breytt þannig að ótvírætt verði að það taki til allra félaga í eigu sveitarfélaga 

og einkaaðila sem vinna á sviði opinberra málaflokka. Æskilegt oröalag væri svipað og í 3. 

grein frumvarpsins. Dæmi um slík félög eru vistheimili, einkareknir leik- og grunnskólar, 

einkarekin elliheimili o.s.frv.



,,b. Við lögin bœtisí ný grein sem verður 5. gr.a, svohljóðandi:
Þjóðskjalasafn Islands skal setja reglur um þaó hvernig skjalavörslu og skjalastjórn í 
stjórnsýslu skilaskyldra aóila skuli hagaó, svo og skráningu, flokkun og frágangi skjala til 
afhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt skjalavistunarkerfa.
Skilaskyldum aðilum skv. 5. gr. er skylt aó skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á 
kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu adgengileg í samrœmi við reglur 
skv. 1. mgr. “

Nauðsynlegt er að Ijóst sé að Þjóðskjalasafn setji reglur um alla skjalavörslu og skjalavörslu 

skildaskyldra aðila en ekki eingöngu um stjórnsýslu þeirra.

b. Við lögin bætist ný grein sem verður 5. gr. b, svohljóðandi:

Þjóðskjalasafn íslands skal setja reglur um það hvernig skjalavörslu og skjalastjórn í 

stjórnsýslu skilaskyldra aðila skuli hagað, svo og skróningu, flokkun og frógangi skjala til 

afhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt skjalavistunarkerfa. Skilaskyldum aðilum 

skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjó þeim á kerfisbundinn hátt og 

varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglur skv. 1. mgr.

Vakin er athygli á því að 5. gr. laga um Þjóðskjalasafn íslands nær eingöngu til aðila sem 

eru skilaskyldir til Þjóðskjalasafns en ekki aðila sem eru skilaskyldir til héraðsskjalasafna. 

Þetta eru augljóslega mistök í frumvarpsgerðinni sem brýnt er að lagfæra, þannig að 

sveitarfélögum og lögaðilum sem eiga aðild að héraðsskjalasafni sé einnig skylt að skrá og 

varðveita málsgögn. Bæta þarf inn skilaskyldum aðilum til héraðsskjalasafna skv. 12. gr. 

laga um ÞÍ.

Rætt er um reglur en eðlilegra væri að ræða um reglugerð.

Hugtakið „mál" er óskýrt í lögunum og greinargerð.

„í samræmi við reglur skv. 1. mgr." þýðir að varðveisla og aðgengileiki málsgagna verður háð 

reglum Þjóðskjalasafnsins. Eðlilegra er að sleppa þessu og kveða á um að þau verði 

aðgengileg skv. lögum.

Fyrirhuguð 9. grein laga um Þjóðskjalasafns íslands er einkennilega orðuð: c. 9. gr. verður 
svohljóðandi:

„Þjóðskjalasafni lslands, eða eftir atvikum héraðsskjalasöfnum, er skylt, sé þess 
óskaó, ad veita almenningi aðgang ad skjölum þegar lidin eru 30 ár frá  því aó þau urðu til 
enda gildi ekki þœr takmarkanir um skjalið sem fram koma í 9. gr. a til 9. gr. c. Er þá miðað 
vió síðustu innfœrslu eða síðasta bréf afgreidds máls. “
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Þetta orðalag þarf að laga. Taka út „... eðo eftir atvikum”. Það er bæði Þjóðskjalasafn íslands 

og héraðskjalasöfn sem veita almenningi aðgang. Skilja mætti ákvæðið sem svo sem öll skjöl 

séu lokuð í 30 ár og að söfnin veiti ekki aðgang að skjölum yngri en 30 ára. Eðlilegt að vísa 

einnig í lögum um Þjóðskjalasafns til þess að skylt sé að afgreiða úr þeim skjölum sem eru í 

vörslu safns, sbr. 16. gr. í frumvarpinu. . Mikilvægt er að þessi ákvæði séu sem skýrust fyrir 

almenning og aðra.

Spurning er hvort rétt sé að miða við síðust innfærslu eða síðasta bréf afgreidds máls. í því 

skyni má nefna fátækramál einstaklings sem stendur frá 1890 til 1950 og barnabarnabörn 

óska eftir að fá að skoða. Með þessu ákvæði væri óheimilt að veita aðgang að málinu fyrr en 

2030, en eðlilegra væri að leyfa aðgang að þeim gögnum máls sem eru eldri en 80 ára.

Eðlilegast er að Þjóðskjalasafni og héraðsskjalasöfnum verði skylt að veita almenningi 

aðgang að opinberum skjölum sem afhent hafa verið þeim, sé þess óskað og með þeim 

aðgangstakmörkunum sem koma fram í öðrum ákvæðum, eins og núgildandi upplýsingalög 

kveða á um. Eins og áður hefur komið fram þá fær Þjóðskjalasafnið og héraðsskjalasöfnin 

ósjaldan afhent skjöl sem eru yngri en 30 ára bæði vegna þess að lögin eru sveigjanleg að því 

leyti og stjórnvöld sem hætta starfsemi skila skjölum sínum þá þegar. Ástæða þess að þarna 

kemur fram 30 ára viðmiðunin er sú að það er tíminn sem Þjóðskjalasafn miðar við varðandi 

afhendingu skjalasafna, en hins vegar fá héraðsskjalasöfnin gjarnan skjöl sem eru 5-10 ára 

gömul og jafnvel yngri. Þegar skjalaskrár Þjóðskjalasafns eru skoðaðar kemur í Ijós að einnig 

er töluvert um að það taki við yngri skjölum. Alls óljóst er skv. breytingatillögum á lögum um 

Þjóðskjalasafn hver eða hvernig eigi að veita aðgang að skjölum yngri en 30 ára sem komin 

eru á opinberu skjalasöfnin. Þetta þarf að laga.

e. Óheimilt er að veita aðgang að skjölum sem hafa að geyma upplýsingar sem snerta virka 

og mikilvæga hagsmuni einstaklings eða fyrirtækis um otvinnu-, fromleiðslu- eðo 

viðskiptaleyndarmál.

Þetta er óljóst ákvæði og ekki kemur fram í öðrum lagagrein um tímalengd lokunar. Vísa þarf 

í grein í upplýsingalögum. Hversu lengi er þetta lokað?

f. Stjórnvald geti ákveðið við ofhendingu skjalo til Þjóðskjalasafns íslands oð skjol verði fyrst 

oðgengilegt þegar liðin eru 40 ár frá því það vorð til ef það þykir nauðsynlegt til að vernda 

virko almannahogsmuni um: ...

í nýrri grein 9. f er að finna ákvæði um heimild stjórnvalds til að ákveða að skjal sem 

inniheldur almannahagsmuni, sbr. a-d. tl., verði fyrst aðgengilegt þegar liðin eru 40 ár frá því 

að skjalið varð til. Er hér um að ræða mjög óljóst og teygjanlegt ákvæði sem getur orðið til
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þess að það sé geðþóttaákvörðun stjórnvalds að loka skjölum í 40 ár. í núgildandi lögum nr. 

66/1985. er sambærilegt ákvæði og eru skjöl þá lokuð í 30 ár og hefur ekki heyrst annað en 

að það hafi þótt heppilegur tími.

Borgarskjalavörður bendir á að í greinina vantar að þetta ákvæði eigi einnig við um 

héraðsskjalasöfn, þ.e. afhendingu skjala til Þjóðskjalasafns eöa héraðskjalasafns.

Þá bendir borgarskjalavörður á að ekki eru ákvæði í frumvarpinu varðandi að rökstuðningur 

stjórnvalds fylgi afhendingu skjala þegar skjölum er lokað í þennan viðbótartíma og hvort þá 

geti verið um að ræða hluta afhendingar, t.d. eina örk eða öll afhending í heild sinni. Þá 

kemur ekki fram hvort hægt sé að áfrýja þessum afhendingarskilmálum og hvort stjórnvald 

geti einhliða sett þá fram og hvernig þeir verði kynntir.

í g. lið segir:„£egar sérstaklego stendur á getur þjóðskjalavörður ákveðið að synja um 

aðgang að skjali sem er yngra en 110 ára, svo sem þegar það hefur að geyma upplýsingar 

um einkomálefni einstoklings sem enn er á lífi."

Þessi liður hefur tekið breytingum til batnaðar frá fyrra frumvarpi, sem hins vegar er 

kollvarpað með orðalaginu „... svo sem ...". Með „...svo sem" þýðir það að þjóðskjalavörður 

getur í raun lokað hvaða skjala og skjalasöfnum sem er, skv. geðþóttaákvörðun sinni og þurfa 

ekki endilega að varða viðkvæm mál einstaklinga.

Skv. frumvarpinu er með öllu óljóst hvernig sé staðið að ákvarðanatöku, þ.e. hvort 

einstaklingur óski eftir að skjölum varðandi mál sitt verði lokað, hvort ákveðnir málaflokkar 

verði lokaðir í lengri tíma eða hvort þjóðskjalavörður einn taki ákvörðun um lokun að eigin 

frumkvæði.

Engin ákvæði eru um rökstuðning ákvörðunar, birtingu eða kæruleið.

Jafnframt vantar að tilgreina í g. lið frumvarpsins að héraðsskjalaverðir geti ákveðið að synja 

um aðgang að skjölum yngri en 110 ára ef ákvæðið verður látið halda sér, þar sem ekki síður 

viðkvæm gögn er að finna á héraðsskjalasöfnunum, til dæmis um fósturmál.

í frumvarpið vantar að setja inn breytingar á lögum um Þjóðskjalasafn sambærilega við 11. 

gr. í frumvarpi þessu.
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Undirrituð vill að lokum ítreka, að með ólíkindum sé að tvenn lög verði nú um upplýsingarétt 

eftir aldri skjala og er Ijóst að það á eftir að valda misskilningi og ruglingi. Enginn haldbær 

rökstuðningur hefur komið fram fyrir þeim breytingum. Þrátt fyrir að ýmsar jákvæðar 

breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu frá fyrri gerð; þarf ennþá að gera töluverðar 

lagfæringar á frumvarpinu, til að það verði sem skýrast og tryggi sem best upplýsingarétt 

almennings.

Upplýsingalög eru meðal mikilvægustu lögum íslendinga til að byggja upp gegnsætt 

lýðræðissamfélag. Þarf er á því að þau séu auðskilin og um þau ríki sátt.

Undirrituð er tilbúin að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir athugasemdir og svara 

spurningum nefndarmanna.
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