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Minnisblað v. spurninga stjórnslcipunar- og eftirlitsnefndar 5. mars 2012 um frumvarp 
til upplýsingalaga

1. Hvað þýðir hugtakið minnisgrein?
Hugtakið minnisgrein kemur inn í upplýsingalög nr. 50/1996, sbr. 1. tl. 4. gr., en er ekki 
útskýrt eða skilgreint sérstaklega í frumvarpi til laganna. Ástæða þess að hugtakið er notað í 
upplýsingalögum er líklega sú að það er notað í 16. gr. stjómsýslulaga nr. 37/1993 þar sem 
fjallað er um gögn sem undanþegin eru upplýsingarétti aðila stjómsýslumáls.

Hugtakið er nú eirrnig að firrna í 1. tl. 6. gr. frumvarps til upplýsingalaga sem ber heitið gögn 
undanþegin upplýsingarétti.
Hugtakið er í íramangreindum lögum notað þegar fjallað er um gögn sem undanþegin eru 
upplýsingarétti og verða til á ráðherrafundum, virðist átt við það sem í daglegu tali eru nefndir 
mirmispunktar, sem ritaðir eru á blað, til eigin afnota.

Þannig má t.d. benda á að í íslenskri orðabók Eddu útg. 2005 er minnisblað skilgreint á þá 
leið að það sé blað sem minnisgreinar eru skrifaðar á [...].

2. Hvert er samspil 2. gr. og 4. tölul. 10. gr. frumvarpsins?

í ákvæðunum er fjallað um aðgang að gögnum er varða starfsemi stjórnvalda og lögaðila sem 
eru a.m.k. 51% eigu ríkis eða sveitarfélaga, sem er í samkeppni á markaði.

í 2. gr. frumvarpsins er fjallað um gildissvið laganna. Lögin taka til allrar starfsemi 
stjómvalda en einnig til starfsemi lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins 
opinbera, þó ekki lögaðila sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu hlutabréfa 
samkvæmt lögum um kauphallir og dótturfélög þeirra. Ráðherra getur, að fenginni tillögu frá 
hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjóm og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að 
lögaðili skv. framangreindu, sem er að nær ölíu leyti í samkeppni á markaði. skuli falla 
utan gildissviðs laganna. Birta þarf ákvörðunina í B-deild Stjórnartíðinda. Ákvörðunina má 
draga síðar til baka skv. ákvæðinu. Ákvæðið nær þannig ekki til annarrar starfsemi 
stjórnvalda.

í 4. tl. 10. gr. lagarma er kveðið á um það að heimilt sé að takmarka aðgang almennings að 
gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast þegar gögnin varða viðskipti stofnana 
og fyrirtœkja í  eigu ríkis eöa sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í samkeppni við aðra. 
Rétt er að taka fram að 4. tl. 10. gr. á ekki bara við um fyrirtæki, heldur einnig stofnanir ríkis 
og sveitarfélaga. Ákvæðið er samhljóða 3. tl. 6. gr. núgildandi laga en ákvæðinu er ætlað að 
vemda hagsmuni opinberra stofnana og fyrirtækja þegar hið opinbera þarf að keppa á 
frjálsum markaði við einkaaðila sem ekki er skylt að gefa upplýsingar um stöðu sína að þessu 
leyti.

Önnur grein frumvarpsins er nýmæli og gengur lengra en 4. tl. 10. gr. frumvarpsins að því 
leyti að með ákvörðun getur ráðherra ákveðið að lögaðili sem er a.m.k. í 51 % eigu ríkis eða 
sveitarfélaga falli að öllu leyti utan laganna og nýtur hann þar með sömu stöðu og einkaaðili. 
Þetta á þó aðeins við ef lögaðilinn er að nær öllu leyti í samkeppni við aðra. Aðrir lögaðilar



og stofhanir í eigu ríkis eða sveitarfélaga sem eru í samkeppni við aðra aðila á tilteknum 
sviðum, en þó ekki þannig að telja megi starfsemi að nær öllu leyti í samkeppni á markaði, 
njóta þá takmarkaðrar og skilyrtrar vemdar 4. tl. 10. gr. frumvarpsins, þegar óskað er eftir 
gögnum sem geyma upplýsingar um viðskipti stofnunarinnar eða fyrirtækisins, þ.e.a.s. þeir 
em settir undir upplýsingarétt skv. lögunum háð framangreindu mati sem fram kemur í 
ákvæðinu. Má þar t.d. nefha Reykjavíkurborg sem á oft í samkeppni við aðra á markaði á 
afmörkuðum sviðum starfsemi sinnar, en starfsemin er þó ekki þannig að hún geti verið talin 
að nær öllu leyti í samkeppni við aðra.

3. Hvenær falla brott takmarkanír á aðgangi að gögnum?

Frumvarp á 139. löggjafarþingi með 
breytingum mhl. allsherjarnefndar

Frumvarp á 140. 
lögRÍafarþingi

Núgildandi lög

• Skjöl verði almennt aðgengileg ekki 
síðar en eftir 30 ár, sbr. þó 
eftirfarandi:

Óbreytt Meginreglan er 30 ár um þau 
gögn sem ekki em settir sérstakir 
aðrir tímafrestir vegna í 
ákvæðinu, sbr. að neðan, einkum 
80 ára regla um einkamálefni 
einstaklinga

• 1 ár varðandi fundargerðir ríkisráðs 
og ríkisstjómar, minnisgreinar á 
ráðherrafundum og ríkisráðsfiindum 
og gögn sem tekin hafa verið saman 
fyrir slíka fundi nema aðrar 
takmarkanir samkvæmt lögunum eigi 
við.

15 ár

• 4 ár, en forsætisráðherra getur lengt 
þennan frest um 1 ár við sérstakar 
aðstæður varðandi

15 ár

o gögn sem útbúin eru af 
sveitarfélögum, samtökum 
þeirra eða stofnunum og varða 
sameiginlegan undirbúning, 
tillögugerð eða viðræður 
þessara aðila við ríkið um 
íjárhagsleg málefrd 
sveitarfélaga,

15 ár

o bréfaskipti við sérfróða aðila til 
afnota í dómsmáli eða við 
athugun á því hvort slíkt mál 
skuli höfðað.

15 ár

o gögn sem ráðherra aflar frá 
sérfróðum aðilum vegna 
undirbúnings lagafrumvarpa,

Jafnskjótt og 
frumvarp hefur 
verið lagt fram á 
Alþingi

o vinnugögn, sem stjómvöld eða 
lögaðilar skv. 2. og 3. gr. frv. 
hafa ritað eða útbúið til eigin 
nota við undirbúning 
ákvörðunar eða annarra lykta

15 ár
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máls og ekki hafa verið afhent 
öðrum, eða einvörðungu hafa 
verið afhent eftirlitsaðila á 
grundvelli lagaskyldu.

• Veita skal aðgang að prófum og 
ráðstöfunum á vegum ríkisins 
jafnskjótt og þeim er lokið

Obreytt Sami frestur, nema 5. gr. eða 1 ~ 
3. tölui. 6. gr. eigi við.

• Varðandi upplýsingar um 
umhverfismál er fresturinn þar til ekki 
er lengur ástæða til að ætla að miðlun 
upplýsinganna geti haft skaðleg áhrif 
á umhveríið

Obreytt Sami frestur

• Varðandi virka almannahagsmuni um 
öryggi ríkisins eða varnarmál og 
samskipti við önnur ríki eða 
íj ölþj óðastofnanir verði 

i framlengingarheimild í allt að 60 ár.

Stytt í 40 ár

• Varðandi bréfaskipti stjómvalda við 
sérfróða menn til afnota í dómsmáli 
eða við athugun á því hvort slíkt mál 
verði elcki framlengingarheimild í allt 
að 60 ár.

Obreytt, þ.e. ekki 
framlengingarhei 
mild

• Varðandi viðskipti stofnana og 
fyrirtækja í eigu ríkis og 
sveitarfélaga, að því leyti sem þau eru 
í samkeppni við aðra> verði ekki 
framlengingarheimild í allt að 60 ár.

Framlengingarhe 
imild en í 40 ár

• Varðandi skjai þar sem eru 
upplýsingar um einkamálefni 
einstaklings sem enn er á lífi og 
sérstaklega stendur á, verði 
undantekningarheimild fyrir 

, þjóðskjalavörð í allt að 110 ár.

Óbreytt

• Varðandi skjal þar sem 
almannahagsmunir em í húfi og 
sérstaklega stendur á, verði ekki 
undantekningarheimild fyrir 
þjóðskjalavörð í allt að 110 ár.

Obreytt, þ.e. ekki
undantekningarh
eimild

• Varðandi fjárhags- og einkamálefni 
einstaklinga, verði skylt að afhenda 
upplýsingar eftir 80 ár.

Óbreytt 80 ár vegna gagna er varða 
einkamálefni einstaklinga

• Varðandi sjúkraskrár og 
heilsufarsupplýsingar, óheimilt fyrr 
en liðin eru 100 ár.

Óbreytt

• Varðandi aðalmanntöl, 
prestsþjónustubækur og 
sóknarmanntöl 50 ár.

Obreytt

• Varðandi skjöl sem hafa að geyma 
upplýsingar sem snerta virka og

Obreytt
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mikilvæga hagsmuni einstaklings eða 
fyrirtækis um atvinnu-, framleiðslu- 
eða viðskiptaleyndarmál,
ótímabundið.

4. Hefur veríð tekið saman yfírlit yfir efni úrskurði nefndarinnar?
Á heimasíðu nefhdarinnar eru allir úrskurðir birtir ásamt stuttri reifun. Þar má finna 
atriðisorðaskrá yfír úrskurði nefndarinnar sem og lagaskrá. Að öðru leyti hefur ekki verið um 
formlega opinbera útgáfu eða birtingu ráðuneytisins á yfírliti yfir efni úrskurða.

Benda má á rit eftir Kristján Andri Stefánsson sem nefnist; Upplýsingalögin nr. 50/1996 : 
skýrð með urskurðum úrskurðarnefndar um upplýsingamál, útg. í Reykjavík í janúar 
1999.
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