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Efni: Breytingartillaga við frumvarp tii upplýsingalaga

í  framsöguræðu sinni með frumvarpi til upplýsingalaga nefndi forsætisráðherra að í vaxandi mæii eru 
íslensk stjórnvöld innt eftir því, a f hálfu erlendra ríkja sem ísland á samstarf við, hvernig háttað sé 
meðferð trúnaðargagna innan íslensku stjómsýslunnar. Hingað til hafa engar almennar reglur gilt um 
það efni, t,d. varðandi merkingu skjala eftir trúnaðarstigi eða öryggisvottun þeirra sem hafa aðgang að 
viðkvæmum upplýsingum.

I 24. gr. varnarmálalaga, nr, 34/2008, er að fínna heimild til handa ráðherra til setningar reglugerðar 
um framkvæmd öiyggisvottunar og trúnaðarstig skjaia samkvæmt þeim iögum. Slík reglugerð er nú í 
undirbúningi af hálfu utanríkisráðuneytis, í samráði við innanríkisráðuneyti, en hún mun einungis ná 
tii trúnaðarupplýsinga á sviði öryggis- og varnarmála. Jafnframt hefur innanríkísráðuneyti til 
skoðunar setningu reglugerða og regina á máiefnasviðum þar sem farið er með trúnaðarupplýsingar, 
m.a. á sviði löggæslu, fjarskipta og iandheigisgæslu.

Til þess að tryggja sem best heildstæðar regtur um meðferð trúnaðarskjaia, sem gildi íyrir allt 
Stjómarráðið og stjórnsýsluna, er talið eðliiegast að reglugerð yiði sett á grundveili upplýsingalaga, 
þannig að samræmdar regiur um meðferð og vörsiu trúnaðarskjaia, aðgengi að siíkum 
trúnaðarskjölum og öryggisvottun starfsfóiks og húsnæðis, séu fyrir hendi. Er þá nauðsynlegt að 
bæta við fyririiggjandi frumvarp ákvæði sem myndi skjóta stoðum undir slíka reglugerð. Það ber að 
árétta að hér er um að ræða skjöl sem nú þegar eru undanþegin upplýsingarétti á grundvelli ákvæða 
núgiidandi upplýsingalaga. Annars vegar er um að ræða upplýsingar sem eru og hafa verið 
undanþegnar upplýsingarétti á grundvelli þjóðréttarskuldbindinga, en iagt er til að reglur um meðferð 
þeirra verði byggðar á lagaheimild uppiýsingalaga. Hins vegar er eðiiiegt að unnt sé að setja reglur 
um meðferð annars konar upplýsinga þar sem lögmætar ástæður eru til að gæta sérstaklega að öruggri 
meðferð þótt uppiýsingarnar falli undir giidissvið upplýsingalaga, svo sem uppiýsinga sem varða 
öiyggi ríkisins eða vamarmál. Sem dæmi má nefna upplýsingar um rýmingaráætianir fyrir Alþingi og 
Stjórnarráð ísiands; og teikningar að ijárhveifingum Seðiabanka.

Markmiðið með því að setja skýrar heildstæðar regiur um þessi mál er í fyrsta lagi að tryggja að 
gagnsæjar og samræmdar regiur séu fyrir hendi um ábyrgð og meðferð slíkra skjaia eins og 
markmiðsgrein uppiýsingalaga, 1. gr., vísar tii. í  öðru lagi er eðlilegt að heildstæðar regiur sé settar á 
grundvelli upplýsingaiaga til að tryggja að gætt sé að persónuvernd þeirra sem með slík skjöl vinna 
og að reglur um öryggisvottanir séu skýrar í því sambandi. í  þriðja íagi er ljóst að ísland er 
skuldbundið samkvæmt þjóðréttarsamningum tii þess að fara með trúnaðarskjöl sem stafa frá 
erlendum ríkjum og alþjóðastofnunum með ákveðnum iiætti og virða þær trúnaðarmerkingar sem 
gagnaðiíar hafa ákvarðað. Nú þegar liggur fyrir undirritaður og bíður fuligildingar, samningur miili 
allra norrænu ríkjanna um upplýsingaskipti (Almennur samningur um gagnkvæma vemd og miðlun 
trúnaðarflokkaðra uppiýsinga miili Danmerkur, Finniands, Islands, Noregs og Svíþjóðar (Generai 
Security Agreement on the Mutual Protection and Exchange o f Classified Information between 
Denmark, FÍnland, íceland, Norway and Sweden)), sem er hluti a f því aukna samstarfí og eflingu 
samskípta t.d. á svíði öryggis- og varnarmála, löggæsiu- og fjarskipta- og upplýsingatæknimála sem



unnið hefur verið að undanfarin ár. Þannig geta norræn ríki átt með sér upplýsingaskipti um 
hugsanlegar netárásir, skipulagða glæpastarfsemi og önnur öryggismál sem mikilvægt er að deila með 
norrænum þjóðum til að styrkja innviði og auka viðbragðshæfni stjórnvalda.

I forsætisráðuneytinu hefur verið farið yfír þá valkosti sem fyrir hendi eru varðandi reglusetningu á 
þessu sviði þar sem fyrir liggur að sérstakar reglugerðir, byggðar á heimildum í margskonar sérlögum, 
verða settar á næstu vikum og mánuðum. I þvi skyni að heildstæð reglusetning og samræmd 
framkvæmd náist, bæði í stjómsýslu og gagnvart öðrum aðilum sein falla undir gildissvið 
upplýsingalaga, er niðurstaða sérfræðinga forsætisráðuneytis sú að ákvæði sem skýtur stoðum undir 
slíka reglusetningu eigi best heima í upplýsingaíöguin, e f  frá er talinn sá kostur að hafa sérstaka 
heildstæða löggjöf um þetta málefnasvið. Það skal tekið skýrt fram að sú breyting sem hér er Iögð til 
á frumvarpi til upplýsingalaga hefur ekki áhrif á aðgang almennings að upplýsingum heldur varðar 
einungis meðferð þeirra iipplýsinga sem þegar flokkast sem trúnaðarupplýsingar.

Forsætisráðuneytið leggur því til við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hvort ekki sé ástæða til að bæta 
inn í frumvarp til upplýsingalaga ákvæði er feli ráðherra að setja samræmdar reglur um meðferð 
trúnaðarupplýsinga. Jafnframt er óskað eftir því að fúlltrúar forsætisráðuneytis fái að koma fyrir 
nefndina og kynna inálið sérstaklega.

Breytingartillögur

við frv. til upplýsingalaga.

1. 2. máls. 2. mgr. 4. gr. orðist svo: Þá gilda lög þessi ekki um aðgang að upplýsingum sem trúnaður 
skal ríkja um samkvæmt þjóðréttarsamningum sem ísland á aðild að.

2. Fyrirsögn VI. kafla orðist svo: Skráning mála, meðferð trúnaðarupplýsinga o.fl.

3. Fyrirsögn 26. gr. orðist svo: Skráning mála og meðferð trúnaðarupplýsinga.

4. Við 26. gr. bætist ný málsgrein sem orðist svo:

Ráðherra setur reglugerð til að tryggja örugga meðferð upplýsinga sem trúnaður skal ríkja um 
samkvæmt þjóðréttarsamningum sem Island er aðili að eða vegna annarra lögmætra ástæðna. í 
reglugerðinni skal m.a. kveðið á um trúnaðarflokkun upplýsinga og varðveisíu þeirra, framkvæmd 
öryggisvottunar, ábyrgð og eftirlit.

Skýringar.

1. Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins er gert ráð iyrir að upplýsingalögin gildi ekki um 
upplýsingar sem trúnaður skal ríkja um samkvæmt þjóðréttarsamningum. Samhliða þeirri 
breytingu sem lögð er tií á 26. gr. er hins vegar rétt að umorða 4. gr. þannig að lögin taki ekki til 
aðgangs að þessum upplýsingum en geti hins vegar tekið til meðferðar þeirra, þ.e, varðveisíu, 
trúnaðarflokkunar o.s.frv.

2.-3. Vegna þeirrar breytingar sem lögð er til á 26. gr. er nauðsynlegt að breyta einnig fyrirsögn VI. 
kafla og fyrirsögn 26. gr.

4. Lagt er til að við 26. gr. fmmvarpsins bætist ný málsgrein þar sem kveðið verði á um að ráðherra



setji reglugerð til að tryggja örugga meðferð upplýsinga sem trúnaður skal ríkja um samkvæmt 
þjóðréttarsamningum sem Island er aðili að eða vegna annarra lögmætra ástæðna. Þetta nýja 
ákvæði hefur ekki áhrif á aðgang almennings að gögnum heldur tekur það annars vegar til 
meðferðar þeirra gagna sem þegar eru undanþegin upplýsingarétti samkvæmt öðrum ákvæðum 
fruinvarpsins, sbr. 2. mgr. 4. gr., varðandi upplýsingar sem trúnaður skal ríkja um samkvæmt 
þjóðréttarsamningum sem Island er aðiii að. Hins vegar tekur það til upplýsinga þar sem 
lögmætar ástæður eru til að gæta sérstaklega að öruggri meðferð þótt upplýsingarnar falli undir 
gildissvið upplýsingalaga. Þarna getur til dæmis verið um að ræða upplýsingar sem varða öryggi 
ríkisins eða varnarmál. Þá ber að árétta að þrátt fyrir að skjal hafi verið merkt sem trúnaðarskjal 
er það eitt ekki nægilegt til að skjalið sé undanþegið upplýsingarétti. Ávallt ber að taka afstöðu 
tií aðgangs að upplýsingum burtséð frá merkingu skjals. Þetta á þó ekki við um upplýsingar sem 
stafa frá alþjóðastofnunum eða erlendum ríkjum og falla undir 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins.
Gert er ráð fyrir að í reglugerð verði kveðið á um þau atriði sem lúta að öruggri meðferð 
upplýsinga, svo sem trúnaðarflokkun upplýsinga, þ.e. inerkingu gagna með ákveðnu trúnaðarstigi 
sem jafnframt hefur í för með sér að aðgangi að upplýsingunum er stýrt. Þá er gert ráð fyrir að 
kveðið verði á um trygga varðveislu upplýsinga og framkvæmd öryggisvottunar einstaklinga, 
stofnana og búnaðar. Loks er gert ráð fyrir ákvæðum um ábyrgð og eftirlit með meðferð 
trúnaðarupp lýs inga.




