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Hagstofa íslands sendi umsögn um frumvarp til upplýsingalaga, sbr. 
þskj. 223-215 mál, með bréfi dags. 23.október 2012. Umsögninni bendir 
Hagstofan á, að frumvarpið virðist stangast á við ákvæði annars vegar 10. 
og 11. gr. laga nr. 163/2007, um Hagstofu íslands og opinbera 
hagskýrslugerð, og hins vegar fyrstu málsgreinar 19. gr. laga nr. 77/2000, 
um persónuvemd. Hagstofan hefur áhyggjur af því, að upptalning i 
ákvæði 6. greinar frumvarpsins teljist tæmandi og að óvissa skapist um 
túlkun eldri laga sem verði þá að leysa fyrir dómstólum og gætu einnig 
stangast á við alþjóðlegar skuldbindingar. Þar sem ekki er tekið tillit til 
ábendinga Hagstofunnar í áliti meirihluta Stjómskipunar- og 
eftirlitsnefndar óskar Hagstofan eftir því að nefndin skýri út fyrir 
Hagstofunni hvemig beri að túlka frumvarpið gagnvart fyrstu málsgrein 
19. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvemd, og hvort ætlunin sé, að þar 
verði breyting á, verði frumvarpið að lögum.

Virðingarfyllst

Ólafur Hjálmarsson 
hagstofustjóri

Borgartúni 21a 150 Reykjavík Sími: 528 1000



Alþingi 
Erindinr.Þ  141/191 

,  komudagur 23.10.2012
Hagstofa íslands

Reykjavik, 23. október 2012

Alþingi -  Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd
Austurvelli
150 Reykjavík

Efni: Umsögn Hagstofu íslands um Frumvarp til upplýsingalaga (Þskj. 223 - 215. mál. fyrir
Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013)

Hagstofa íslands óskar eftir því að bætt verði inn í umrætt lagafrumvarp ákvæði um að gögn sem 
aflað er vegna opinberrar hagskýrslugerðar verði undanskilin upplýsingaskyldu. Lög þau sem 
Hagstofu íslands starfar eftir og varða trúnað og þagmælsku hafa að geyma ákvæði sem tryggja að trá 
stofnuninni (og öðrum aðilum sem annast opinbera hagskýrslugerð) berist engin gögn sem rekja má til 
tiltekinna einstaklinga eða lögaðila. Þessi ákvæði eru annars vegar í 10. gr. og 11. gr. laga nr. 
163/2007 um Hagstofu íslands og opinbera hagskýrslugerð og hins vegar í 19. gr. laga nr. 77/2000 um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga. Fyrsta málsgrein 10. gr. laga nr. 163/2007 orðast svo: 
..Þagnarskylda ríkir um allar upplýsingar sern Hagstofan satnar til hagskýrslugerðar og snerta 
tilgreinda einstaklinga eða lögaðila. Slikar upplýsingar teljast trúnaðargögn og skulu einvörðungu 
notaðar til hagskýrslugerðar.“ í 11. gr. sömu laga er fjallað um trúnað og þagmælsku startstolks
Hagstofunnar.

Fyrsta málsgrein 19. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga hljóðar 
svo: „Réttur hins skráða til að fá vitneskju skv. 18. gr. [Upplýsingaréttur hins skráða] nær ekki til 
upplýsinga sem einvörðungu eru notaðar til tölfræðivinnslu eða vísindarannsókna, enda geti vinnsla 
þeirra ekki haft bein áhrif á hagsmuni hans.“

Enda þótt Hagstofa íslands telji ofangreind ákvæði laga nr. 163/2007 og laga nr. 77/2000 vera
fullnægjandi vegna starfsemi sinnar telur stofnunin nauðsynlegt að sambærilegar undanþágur komi 
skýrt fram i upplýsingalögum. Með þvi móti má tryggja að upplýsingalögin gefi sem gleggsta yfirsýn 
um rétt einstaklinga til upplýsinga án þess að stangast á við ákvæði annarra laga. Þar sem 
upplýsinealög verða yngri en þau ákvæði laga sem vísað er til að framan getur skapast lagaleg ovissa 
sem gæti komið til kasta kærunefnda og dómstóla að greiða úr. Er því nauðsynlegt að vilji loggjatans 
sé skýr að þessu leyti.

Loks er bent á að samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum sem ísland hetur undirgengist er 
kveðið á um trúnaðarskyldu er varðar gögn sem aflað er til hagskýrslugerðar.

Þvi leegur Hagstofan til að fellt verði inn í 6. gr. frumvarpsins ákvæði, undir sérstökum tölulið,
sem tilgreini undanþágu frá upplýsingaskyldu vegna opinberrar hagskýrslustarfsemi og se efms ega í 
samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000 og laga nr. 163/2007.

Setja mætti inn nýjan tölulið, nr. 7, í 6. gr. lagafrumvarpsins sem gæti hljóðað svo:

„7. gagna sem aflað er vegna opinberrar hagskýrslugerðar."
Hagstofa íslands er reiðubúin að veita frekari upplýsingar um ofangreinda málaleitan hvenær sem 

Alþingi óskar þess.
Virðingarfyllst

Ólafúr Hjálmarsson
_______ hagstofustjóri___________

Borgartúni 21a 150 Reykjavík Sími: 528 1000


