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Efni: Breytingartillaga við frumvarp til upplýsingalaga -  nánari skýringar.

Í framhaldi af fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 20. apríl 2012 hefur verið óskað eftir frekari 
skýringum ráðuneytisins vegna eftirfarandi atriða:

1. Nefndin óskar eftir að fá nánari skýringu á orðalagi 1. máls. nýrrar málgreinar sem lagt er til að 
bætist við 26. gr. frumvarpsins, þ.e. hvað geti fallið undir orðalagið „eða vegna annarra lögmætra 
ástæðna.“

Hér er einkum átt við upplýsingar sem trúnaður skal ríkja um samkvæmt lagafyrirmælum eða eðli 
máls og þar sem sú nauðsyn þykir vera fyrir hendi að mæla fyrir um það hvernig meðferð gagna 
skuli háttað innan stjórnsýslunnar. Hér gæti til dæmis verið um ræða upplýsingar sem falla undir 
1. tölul. 10. gr. frumvarps til upplýsingalaga, þ.e. upplýsingar um öryggi ríkisins eða varnarmál. 
Áréttað skal að hér væri heimilað að setja innri verklagsreglur í stjórnsýslunni um meðferð slíkra 
upplýsinga. Setning slíkra reglna og flokkun skjala í kjölfarið hefði ekki áhrif á aðgangsrétt 
almennings samkvæmt upplýsingalögum.

2. Einnig er óskað eftir upplýsingum um hvar reglur um meðferð trúnaðargagna ættu helst að vera 
(varnarmálalög eða lög um Þjóðskjalasafn t.d.) ef nefndin fellst ekki á að þær eigi að vera í 
upplýsingalögum.

Ef nefndin fellst ekki á að reglur um meðferð trúnaðargagna eigi að vera í upplýsingalögum væri 
eðlilegast að sett yrðu sérstök lög um þetta efni. Ekki nægir að hafa slíkar reglur í 
varnarmálalögum þar sem þau spanna ekki allt það svið sem ná þarf til. Sem dæmi má nefna að 
ekki teljast allir þjóðréttarsamningar vera á sviði varnarmála, og á það t.d. við um samning milli 
norrænu ríkjanna um upplýsingaskipti sem nefndur var í minnisblaði ráðuneytisins, dags. 30. mars 
2012. Upplýsingalögin eru heildarlög er varða upplýsingar í stjórnsýslunni allri og því telur 
ráðuneytið að reglur um meðferð trúnaðarupplýsinga falli vel að þeim lögum.

Lög um Þjóðskjalasafn Íslands heyra undir mennta- og menningarmálaráðherra og varða fyrst og 
fremst skjalavörslu og varðveislu upplýsinga. Órjúfanlegur hluti reglna um meðferð 
trúnaðarskjala eru reglur um öryggisvottanir einstaklinga, fyrirtækja og upplýsingakerfa og telur 
ráðuneytið að slíkar reglur eigi vart heima í lögum um Þjóðskjalasafn og rúmist ekki innan 
hlutverks safnsins.

Þess má geta að skv. 3. gr. laga um Þjóðaskjalasafn Íslands er hlutverk þess eftirfarandi:



„...söfnun og varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda þjóðarsögunnar til notkunar fyrir 
stjórnvöld, stofnanir og einstaklinga til þess að tryggja hagsmuni og réttindi þeirra og til notkunar 
við vísindalegar rannsóknir og fræðiiðkanir.“ Einnig má benda á 21. gr. sömu laga, en þar kemur 
fram að skjöl sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig með þjóðréttarsamningi við Norður- 
Atlantshafsbandalagið til að halda leyndum skulu ekki afhent öryggismálasafni Þjóðskjalasafns. 
Hið sama gildir um skjöl sem hafa að geyma upplýsingar um virka varnar- og öryggishagsmuni 
íslenska ríkisins ef þau hafa ekki náð þrj átíu ára aldri eða sérstök ákvæði laga um þagnarskyldu 
takmarka rétt almennings til aðgangs að þeim. Af þessu má ráða að lögum um Þjóðskjalasafn 
hefur ekki verið ætlað að ná til meðferðar slíkra upplýsinga.

Fyrir utan sérlög kæmi einnig til álita að bæta ákvæði um þetta efni við lög um Stjórnarráð Íslands. 
Þau lög gilda að vísu fyrst og fremst um starfsemi ráðuneyta en ekki ríkisstofnana en komast samt 
hvað næst því að vera heildarlög um starfsemi ríkisins þar sem ákvæði af þessu tagi gætu átt 
heima.


