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Efni: Frumvarp til nýrra upplýsingalaga á þskj. 502, 381 mál.
Tilíögur firumvarpsins er snerta starfsmannamál í Stjómarráðinu.

Vísað er tíl frumvarps til upplýsingalaga á þskj. 502,381. mál. Hafa skrifstofustjórar fjármála og 
rekstrarskrifstofanna farið yfír fhimvarpið og vilja með þessu minnisblaði koma með athugasemdir við 
frumvarpið er snerta starfsmannamál í Stjómarráðinu og lýsa áhyggjum sínum vegna ákveðinna ákvæða í 
lögunum verði það að lögum.

Athugasemdimar lúta aðaííega að eftirfarandi þáttum:

1- Aðgangur að upplvsingum um málefni starfsmanna ríkisins hafa í gildistíð núgildandi 
upplýsingalaga verið felld undir fyrri málslið 5. gr. laganna, sem fjallar um takmörkun á 
upplýsingarétti vegna einkahagsmuna. Fyrri málsliður ákvæðisins hljöðar svo: „Óheimilt 
er að veita almenningi aðgang að gögnum um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem 
sanngjamt er og eðlilegt að leynt fari, nema sá samþykki sem í hlut á.“

Ákvæði 5. gr. uppll. er mjög almennt og margt getur undir það fallið. Ýmislegt er lýtur að 
starfsmannamálum hefur verið fellt undir ákvæðið, m.a. upplýsingagjöf um launakjör 
starfsmanna. í frumvarpinu að nýjum uppll. er farin önnur leið. Sett er fram tillaga um 
sértækt ákvæði um starfsmannamál, sem hefur að geyma meginreglu og undantekningar 
frá henni, sem gera það að verkum að skylt er að veita tilteknar upplýsingar um 
starfsmannamál. Það sem helst þarfnast sérstakrar umfjöllunar að mati rekstrarstjöra 
Stjómarráðsins er 2. tölul. 2. mgr. 7. gr,

Af 2. tölul. 2. mgr. 7. gr. leiðir að verði frumvarpið að lÖgum verður Stjómarráðinu skylt 
að afhenda upplýsingar um nöfn starfsmanna, starfssvið og föst launakjör starfsmanna 
sinna. Ekki er ástæða til að gera athugasemdir við að geftiar verði upplýsingar um 
starfssvið og föst laun starfsmanna, enda er það í samræmi við túlkun á 5. gr. núg. uppll. 
og viðtekna framkvæmd. Hins vegar er birting á þessum upplýsingum undir nÖfnum 
starfsmanna sem störfunum gegna, nokkuð áhyggjuefni. Almennt hefur Stjómarráðið 
gefið upplýsingar um launakjör starfsmanna sinna með því að gefa upp starfsheiti, 
viðeigandi grunnlaunaflokk og hvaða aðrar fastar aukagreiðslur eru greiddar, s.s. fost 
yfirvinna og fastar aksturgreiðslur eftir því sem við á. Upplýsingar um yfirvinnu hafa t.d. 
verið geftiar upp með því að tilgreina á hvaða bili fjöldi yfirvinnutíma liggur fyrir tiltekinn 
hóp starfsmanna, t.d. lögfræðingar hjá ráðuneyti. Nöfti starfsmanna hafa ekki verið gefin 
upp, enda ekki skýr lagaskylda til þess samkvæmt 5. gr. uppll. Að gefa þessar upplýsingar 
eftir nöfhum er þvi ný framkvæmd, eftir því sem best verður séð. Eins og kunnugt er er 
ákvörðun um launasetningu byggð á kjarasamningi og stofnanasamningi, en báðir 
samningar gera ráð fyrir að unnt sé að greiða starfsmönnum í samræmi við 
viðbótarmenntun sem nýtist í síarfi, starfsreynslu, viðbótarábyrgð og álag vegna sérstakra 
verkefna, hæfni og sérstaks árangurs og/eða frammistöðu. Verði Stjómarráðinu skylt að 
upplýsa um launasetningu starfsmanna sinna getur það haft neikvæð áhrif á góðan 
starfsanda á vinnustaðnum, dregið niður starfsmenn sem lesa úr launasetningunni afstöðu



til frammistöðu sinnar og virkað hamlandi fyrir starfsmenn að reyna að gera betur. Þá má 
ætla að verði upplýsingagjöf af þessu tagi lagaskylda verði að gera mun ríkari kröfur til 
þess hvemig ákvarðanir um launasetningu eru rökstuddar sem getur reynst 
viðurhlutamikið í stærstu ráðuneytunum, auk þess sem slíkt yrði vafalaust efni til átaka 
við starfsmenn, enda eru ákvarðanir um launamun á milli starfsmanna háðar huglægu 
mati. Þannig er hætt við að hún muni með tímanum leiða til þess að allir starfsmenn 
verða á sömu launum, sem þýðir að kjarasamningar og stofnanasamningar hafa í raun ekki 
tilætluð áhrif á launasetningu. Færa má veigamikil rök fyrir því að persönuvemdinni á 
þessu sviði verði viðhaldið.

2- Timafrestir á afhendingu gagna. Þá er talið rétt að benda á að skv. 1. mgr. 17. gr. frv. er 
gert ráð fyrir því að stjömvald hafí 7 daga frest til að afgreiða beiðni frá möttöku hennar, 
en sú skylda er iögð á stjómvaldið að upplýsa beiðanda takist því ekki að afgreiða 
beiðnina innan þess tíma. Þetta er sama regla og er að finna í 1. mgr. 11, gr. núg. uppll. 
Bent er á að ein vika er iðulega ailt of skammur tími til að afgreiða beiðni af þessu tagi og 
að það er nánast regla að stjómvald tilkynnir beiðanda um að lengri tíma þurfi til þess. 
Betra væri að ákveða lengri frest til að afgreiða beiðni, t.d. 15 virkir dagar eins og lagt er 
til varðandi beiðni um aðgang að gögnum í rannsóknarskyni, sbr. 33. gr. frv.

3- Giaidskrá. í 4. mgr. 18. gr. frv. er lagt til að heimilt verði að krefjast fyrirframgreiðslu á 
kostnaði við afritun eða ljösritun ef fyrirsjáanlegt er að hann verði meiri en kr. 10.000. 
Bent er á óhagræði af því að festa niður þessa fjárhæð í lögum, þar sem búast má við því 
að með tímanum verði virði hennar ekki það sama og við setningu laganna. í 3. mgr. 
sömu greinar er lagt til að forsætisráðherra fái heimild til að setja gjaldskrá fyrir ljósritun 
og afritun gagna og væri eðlilegt að mörkin sem 4. mgr. lýtur að væru ákveðin þar.

Tillaga:
Lagt er til að endurskoðað verði ákvæðið 7. gr. varðandi upplýsingagjöf um laun- og launakjÖr 
starfsmanna og ákvæði 17. gr. er varðar tímafresti á afhendingu gagna. Mikilvægt er að virða rétt 
einstaklings á takmörkun á upplýsingum er varða hans einka- eða fárhagsmálefni sem og 
mikilvægi þess að hið opinbera geti haft sveigjanlegt launakerfi sem tekur mið af 
stofaanasamningi sem og hæíhi, getu og frammistöðu einstakra starfsmanna.

Lagt er því til að breyting verði gerð á 2.Ú. 2 mgr. 7 gr. frumvarpsins að upplýsingar um 
launakjör verði ekki gefin upp niður á nöfh starfsmanna heldur að lögin endurspegli áfram þá 
framkvæmd fyrri laga sbr. umfjöllun hér að ofan.


