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1. V e r k b e ið n i  OG AFMÖRKUN ATHUGUNAR.

Forsætisráðuneytið hefur farið þess á leit við undirritaðan með tölvubréfi dags. 15. ágúst 

sl. að lagt verði lögfræðilegt mat á frumvarp forsætisráðherra til upplýsingalaga sem lagt 

var fram á Alþingi 30. nóvember 2011 (þskjal. 442). Jafníramt hefur verið óskað eftir áliti 

undirritaðs um breytmgartillögur stjómskipunar- og eftiríxtsnefndar Alþingis við 

frumvarpið sem fram komu 10. maí 2012 (þskjal 1277).

Frumvarp það sem verkbeiðni forsætisráðuneytisins lýtur að felur í sér töluverðar 

breytingar frá gildandi uppíýsingalögum nr. 50/1996. Sumar þessara breytinga leiða til 

þess að aðgangur aímennmgs að upplýsingum eykst. Til dæmis em  þær tillögur sem 

fram koma í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins um að lögin skuli ná til starfsemi lögaðila sem 

eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera eru tvímælalaust til þess fallnar að 

greiða fyrir aðgangi almennings að upplýsirtgum. Sama má segja um þá almennu 

ráðagerð sem vikið er að í frumvarpinu um að slakað verði á þeim kröfum sem gerðar 

eru til þess að sá sem óskar eftir aðgangi að gögnum tilgreird það mál eða gögn sem 

óskað er aðgangs að.

Tillögur frumvarpsins gera jafnframt ráð fyrir að réttur almennings til aðgangs að 

upplýsingum verði skertur að nokkru leyti Þannig mtmu þær breytingar sem lagðar eru 

til í 7. gr. frumvarpsins gera það að verkum að almenningi verða settar þrengri skorður 

við að nálgast upplýsingar um málefni einstakra starfsmanna stjómsýslunnar en 

samkvæmt núgildandi lögum, Þessar breytingar munu meðal annars hafa í för með sér 

að einstaklingar og lögaðilar sem eiga í samskiptum við stjómsýsluna geta framvegis 

ekki nálgast upplýsingar um hvort einstakir starfsmenn sem koma fram fyrir hönd 

stjómvalda í slíkum málum hafi sætt stjómsýsluviðurlögum á borð við áminningu eða 

frávikningu, ef í Ijós kæmi að þeir hefðu brotið gegn lögum og reglum við meðferð 

málsins. I þessu sambandi gerir 3. mgr. 7. gr. frumvarpsins einungis ráð fyrir því að unnt 

sé að nálgast slxkar upplýsingar um æðstu stjómendur og þá aðeins ef ekki eru liðin 

meira en tvö ár frá ákvöi'ðun um stjómsýsluviðurlög.

Við umfjöllun um takmarkanir á upplýsingarétti almennings verður að hafa í huga að 

þegar regíur um upplýsingarétt eru settar er ávallt nauðsynlegt að taka pólítíska afstöðu 

til þess hvernig á að finna eðlilegt jafnvægi xnilli hagsmuna almennings og samfélagsins
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af því að gagnsæi ríki í stjómsýslunni, og svo armarra réttmætra hagsmuna af því að 

upplýsingar skuli ekki vera öllum aðgengilegar.

/
Akvæði frumvarpsins um aðgang að upplýsingum um einstaka starfsmenn bera vott um 

pólítska stefnumÖrkun af þessu ta g i: í frumvarpinu kemur fram að takmarkanimar að 

þessu leyti byggist á ákveðnum sérsjónarmiðum um traust og trúnað í vinnusambandi 

stjómvalda og starfsmarma sem leitt geti til þess að takmarka verði upplýsingarétt.

I athugun þessari er ekki ætlimin að taka afstöðu til þeirrar pólítísku stefnumörkunar 

sem fram kemur í frumvarpinu um það hvenær einkahagsmunir borgaranna og lögaðila, 

svo og aímannahagsmunir, eru taldir yfirsterkari þeim grundvaliarsjónarmiðum 

upplýsingalaga um að stuðla að gagnsæi í stjómsýslunni og skapa þar með ákveðið 

aðhald með störfum hennar.

Þess í stað verður sjónum einkum beint að þeim lögfræðilegu álitamálum sem upp 

kunna að koma við framkvæmd þeirra reglna sem lýst er í frumvarpinu, verði 

frumvarpið að logum óbreytt. í  því sambandi verður vikið að vandamálum sem tengjast 

framkvæmd núgildandi laga og ekki er tekin afstaða til í frumvarpinu. Einnig verður 

tekið til athugunar að hvaða leyti frumvarpið samræmist settum og óskráðum 

lagareglum, svo og hvort samræmis sé gætt á milli einstakra ákvæða í frumvarpinu 

sjálfu. í því skyni að stilla umfangi umfjöllunarinnar í hóf, eru einimgis fjallað um þau 

atriði sem undirritaður telur tilefni til að gera athugasemdir við í álitsgerð þessari.

Athuguninni sem á eftir fer er skipt í fimm kafla, samtals 21 lið. I 2. kafla er að finna 

samantekt á helstu niðurstöðum athugunarinnar. I 3. kafla verður fjallað um þau 

grundvallarskilyrði fyrir aðgangi að upplýsingum að þær séu til staðar í fyrirliggjandi 

gögnum og að sá sem óskar eftir aðgangi að þeim tilgreini gögnin eða upplýsingamar 

með nægilega skýrum hætti þannig að Ijóst sé hvaða gögn eða upplýsingar er átt við. I 

því samhengi er vikið sérstaklega að þeim reglum sem gilda um skyldur stjórnvalda til 

að skrá upplýsingar samkvæmt lögunum, en slík skráning er forsenda þess að 

upplýsingar liggi fyrir í þeirri mynd að hægt sé að óska eftir aðgangi að þeim. Þá er 

fjallað um skilyrði frumvarpsins um að beiðni verði að tengjast tilteknu máli í 

samanburði við ákvæði núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996 um sama efni.

I fjórða kafla er vikið að álitaefnum sem varða lagaskil upplýsingalaga og annarra laga, 

svo sem laga nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, auk laga nr.
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88/2008, um  m eðferð  sakam ála. í  fim m ta kafla  er loks v ik ið  að öð rum  athu gasem d u m  við 

ákvæ ði fru m v arp sin s sem  n ú  lig g u r fyrir.

2. S a m a n t e k t  á  NIÐURSTÖÐUM ATHUGUNAR.

Ákvæði 1. mgr. 27. gr. frumvarpsins um að stjómvöld skrái upplýsingar um helstu 

forsendur ákvarðana í málum þar sem taka á stjómvaldsákvörðun eru nýmæli sem eru 

til þess fallin að stuðla frekar að því að stjómsýslan taki ákvarðanir á lögmætum og 

málefnalegum sjónarmiðum. Þá munu nýmæli frumvarpsins um að stjómvöld skuli skrá 

upplýsingar um helstu ákvarðanir um meðferð máls leiða til þess að sönnunarstaða um 

hvort stjómvöld hafi gætt réttrar málsmeðferðar verður mun skýrari.

Núverandi ákvæðz 2. mgr. 27. gr. frumvarpsins um skráningarskyldur á öðrum sviðum 

kunna hins vegar að vera of óljós til að þau nái markmiði sínu. Til dæmis er ekki unnt að 

leiða af lögunum skýr viðmið um hvað teljist „mikilvægar upplýsingar'' í skilningi 

laganna sem skylt sé að skrá. Unnt væri að bæta úr þessu með setningu ákvæða sem fela 

ráðherrum að setja eða staðfesta tillögur stofnana að reglum um hvað teljist „mikilvægar 

upplýsingar". Slíkar reglur gætu dregið úr óvissu um skráningarskyldu stjómvalda í 

framkvæmd, en þó þannig að gætt sé nauðsynlegs sveigjanleika við afmörkun á 

skráningarskyldu stjómvalda (liður 3.2.5).

Ákvæði 5. og 15. gr. upphaflegs frumvarps sem lagt var fram á Alþingi 30. nóvember 

2011 um að binda rétt til aðgangs að gögnum við að óskað sé eftir aðgangi að tilteknu 

máli, samhliða þeirri breytingu sem þar er gert ráð fyrir á skilgreiningu hugtaksins 

„mál" í athugasemdum við fmmvarpið, getur haft þau áhrif að aðgangur almennings að 

gögnum skerðist frá því sem nú er. SHkt gengur gegn yfirlýstum markmiðum 

frumvarpsins um að spoma gegn því formlegar ástæður standi í vegi fyrir möguleikum 

almennings á að nýta sér rétt sinn samkvæmt lögunum.

Rétt væri að málahugtak frumvarpsins væri tekið til endurskoðunar í þessu sambandi, 

svo framarlega sem ekki stendur vilji til þess að draga úr möguleikum almennings til 

aðgangs að upplýsingum. Þá væri rétt að fella breytingartillögu meirihluta 

sijómskipunar- og eftirlitsnefndar irm í frumvarpið og gera samhliða breytingu á 15. gr. 

þess7 til að gæta samræmis á milli 5. og 15. gr. frumvarpsins (liður 3.3.3).

Ekki er loku fyrir það skotið að sú breyting sem lögð er til í 15. gr. frumvarpsins opni 

fyrir möguleika almennings á að setja fram víðtækari beiðnir um upplýsingar og gögn en 

gert er ráð fyrir í núgildandi lögum. Skilgreining frumvarpsins á hugtakinu //mál'/ sem
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fjallað er um í lið 3.3.2. hér á eftir gerir aftur á móti að verkum að erfitt er að sjá fyrir 

hvort þessi breyting muni hafa raunhæfa þýðingu.

Ef ætlunin er að breytmgin í 15. gr. hafi raunhæfa þýðingu á þann veg að hægt verði að 

óska eftir gögnum á ákveðnu, afmörkuðu og tiltölulega stuttu tímabili, er rétt að önnur 

sjónarmið yrðu lögð til grundvallar við skýringu málahugtaksins en gert er í 

fyrirliggjandi frumvarpi. Til þess að koma í veg fyrir að stjómvöld þurfi að leysa úr mjög 

víðtækum beiðnum að þessu leyti mætti taka fram í athugasemdum við 15. gr. 

frumvarpsins að stjómvöld hafi ákveðið svigrúm útfrá 1. tölul. 5. mgr. 15. gr. um að 

hvaða leyti þau verði við slíkum beiðnum. Þannig væri hægt að taka fram að beiðni væri 

tæk til meðferðar þótt hún nái yfir ákveðið tímabil, ef almennt má telja líkur á því að 

stjómvold geti kallað fram öll gögn málsins á einfaldan hátt með skipun í tölvukerfi og 

gögnin sjálf em  ekki að því umfangi að þau krefjist tímafrekrar yfirferðar. Að sama skapi 

myndu stjórnvöld hafa svigrúm til að synja beiðni sem nær yfir ákveðið tímabil, ef ekki 

er hægt að kalla fram gögnin á fljótvirkan hátt og/eða sýnt þykir að yfirferð þeirra mun 

verða tímafrek (liður 3.4.3).

I ljósi þess hverrdg lagaskil upplýsingalaga og persónuvemdarlaga hafa verið afmörkuð 

í framkvæmd skiptir miklu að skýrari afstaða sé tekrn til þessa atriðis í fyrirliggjandi 

frumvarpi. Að öðrum kosti er hætt við að umdeilanlegri framkvæmd úrskurðamefndar 

upplýsingamála verði haldið til streitu með þeim afleiðingum að réttur almennings til að 

afla sér upplýsinga um fjármál ríkis og sveitarfélaga verður að miklu leyti óvirkur, Hér 

er um stóran þátt stjórnsýslunnar að ræða og miklu skiptir að skýr pólítísk afstaða liggi 

fyrir um þetta atriði.

Þegar haft er í huga hversu víðtækt gildissvið persónuvemdarlaga er og með tilliti til 

þeirra túlkunarreglna sem við eiga, sbr. 3. gr. laga nr. 2/1992, um Evrópska 

efnahagssvæðið, ríður einnig á að tekin sé skýrari afstaða til þess að hvaða leyti ákvæði 

fyrirliggjandi frumvarps, t.d. um hvað teljist tiltekið mál, skuli hafa sjálfstætt inntak 

gagnvart ákvæðum persónuverndarlaga. I því sambandi kann að vera nauðsynlegt að 

taka af allan vafa um það að gögn tiltekins máls geta verið aðgengileg almenningi þótt 

þau séu hluti af kerfisbundinni skrá, þrátt fyrir að upplýsingalögin mæli ekki fyrir um 

aðgang að kerfisbundnum skrám sem slíkum. Slík nálgun væri í samræmi við þau 

sjónarmið sem fram koma í frumvarpinu um að slaka á kröfum til tilgreiningar máls 

(liður 4.1.4).



7

Einnig er rétt að kveðið verði á um það með skýrari hætti í frumvarpinu eða 

athugasemdum við ákvæði 4. gr. þess að reglan um að upplýsingalögin taki ekki til 

rannsóknar eða saksóknar sakamáls eigi að jafnaði aðeins við þegar beiðni er beint til 

stjómvalda sem hafa sjálf með höndum að rannsaka mál sem teljast tií sakamála 

samkvæmt ákvæðum laga nr. 88/2008, eða taka ákvörðim um saksókn í slíkum málum. 

Samkvæmt því á ákvæðið þá einungis við um lögreglu, handhafa ákæruvalds og þau 

stjómvöld sem veitt hefur verið heimild til að rannsaka mál sem sakamál á grundvelli 

sérstakra ákvæða í lögum, eins og gert er ráð fyrir í 1. mgr. 52, gr. laga nr. 88/2008.

Slik afmörkun myndi þýða að reglur upplýsingalaga um aðgang almennings að gögnum 

gilda að meginstefnu áfram um gögn í vörslum stjómvalds, þótt þau gögn séu andlag 

sakamálamálarannsóknar á vettvangi þar til bærra stjórnvaida. Þessi niðurstaða hefur 

ekki endilega í för með sér að veita skuli aðgang að gögnum. Af herrni leiðir hins vegar 

að ef stjómvaldi berst beiðni um aðgang að slxkum gögnum getur það ekki vxsað 

erindinu frá sér á þeim grundvelli einum að það falli utan gildissviðs upplýsingalaga. 

Þess í stað verður stjómvaldið að leggja sjálfstætt mat á hvort gögnin hafi að geyma 

einhverjar upplýsingar sem standa því í vegi að aðgangur sé veittur, með hliðsjón af 9. 

og 10. gr. frumvarpsins, um vemd einka- og almarmahagsmuna. Rétt kann að vera að 

mæla fyrir um að stjómvaldið gefi þá þeim stjómvöldum sem hafa með hendi rannsókn 

og saksókn viðkomandi sakamáls færi á að  gera athugasemdir í tengslum við það mat 

(liður 4.2.2.)

Atbugasemdir við önnur atriði frumvarpsins lúta að því að ekki sé gerð nægjanleg grein 

fyrir sjónarmiðum að baki undanþágu 3. töluL 6. gr. um heimild stjómvalda til að 

undanþiggja bréfaskipti við sérfróða aðila rétti almennings til aðgangs (liður 5.1). Þá eru 

gerðar athugasemdir við flokkun upplýsinga um félagsleg vandamál sem viðkvæmra 

persónuupplýsinga í skiiningi laga nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð 

persónuupplýsinga (Hður 5.2).

í kjölfarið eru eirtnig gerðar athugasemdir við hversu raunhæft kann að vera leggja 

frumkvæðisskyldu á stjómvöld til að gera skrár yfir mál, lista yfir málsgögn og gögn 

aðgengileg með rafrænum hætti, eins og gert er ráð fyrir í breytingartillögu 

stjómskipunar ~ og eftirlitsnefndar við 13. gr. frumvarpsins (liður 5,3) og hugsanlega 

nauðsyn þess að gert verði stjómsýslumat í því sambandi í samræmi við ábendingar 

umboðsmanns Alþingis. Að lokum er bent á að ákvæði VII. kafla frumvarpsins um 

endumot opinberra upplýsinga fela hugsanlega ekki í sér fullnægjandi innleiðingu á



reglum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/98/EB um endurnotkun 

upplýsinga frá hinu opinbera (liður 5.4).

3. F o r m k r ö f u r  u p p l ý s in g a ia g a ,

3.1. A lm e n n t  UM FORMKRÖFUR UPPLÝSINGALAGA.

Þegar horft er til efnis núgildandi upplýsingalaga og frumvarps þess sem nú liggur fyrir 

til nýrra upplýsingalaga er ekki örgrannt um að heiti laganna sé að nokkru leyti villandi. 

Meginregla núgildandi 1. mgr. 3. gr. núgildandi upplýsingalaga um upplýsingarétt, sem 

á sér efnislega samvörun í 5. gr. frumvarpsins, fjallar þannig strangt til tekið ekki um rétt 

almennings til aðgangs að „upplýsingum" heldur nánar tiltekið fyrst og fremst um rétt 

almennings til aðgangs að „fyrirliggjandi gögntim" sem varða „tiltekið mál". Þar með 

fjalla lögin í reynd aðeins til aðgangs að upplýsingum sem rúmast irrnan ramma þessara 

hugtaka.

Samkvæmt þessu þurfa í reynd þrenn formleg skilyrði að vera uppfyllt til þess að unnt 

sé að öðlast aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga: 1) Gögn þurfa að vera 

fyrirliggjandi. 2) Þau þurfa að varða eða tilheyra „máli" í skilningi laganna. 3) Málið þarf 

líka að vera „tiltekið", þannig að hægt sé að sérgreina það frá Öðrum upplýsingum. Um 

öll þessi atriði verður nú fjallað nánar.

3.2 . H v a ð a  GÖGN EIGA AÐ LIGGJA f v r ir  í STJÓRNSÝSLUNNI?

3.2.1. Þýðing skráningarskyldu.

I Ijósi þeirrar meginreglu sem gert er ráð fyrir í í .  mgr. 5. gr. frumvarpsins að 

almenningur eigi einungis rétt til aðgangs að „fyrirliggjandi gögnum sem varða tiltekið 

m ál" er upplýsingaréttur almennings samkvæmt lögunum talsvert háður því að 

stjómvald hafi sjálft búið txl eða látið búa til gögn í tengslum við það mál sem óskað er 

aðgangs að. Ef þau gögn sem beðið er um liggja ekki fyrir, hvílir almennt ekki skylda á 

stjómvaldi að útbúa þau.

Rétt eins og x núgildandi lögum eru í frumvarpinu settar ákveðnar lágmarksreglur um 

hvaða upplýsingar ber að skrá. Með því leggja slíka skyldu á herðar stjórnvöldum er 

leitast við að taka fyrir að stjómvöld sniðgangi upplýsingalögin með því að afgreiða mál 

aðeins munnlega og gera mál þarrnig úr garði að engin gögn liggi fyrir sem hægt er að
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biðja um aðgang að, sjá hér tii hliðsjónar Páll Hreinsson: Upplýsingalögin-skýringarrit. 

Reykjavík 1996, bls. 51-52.

3.2.2. Skylda til að skrá upplýsingar um málsatvik þegar teknar eru 
stjómvaldsákvarðanir.

í 27. gr. frumvarpsxns er kveðið serstaklega á um að í málum þar sem taka á ákvörðun 

um rétt eða skyldu manna samkvæmt 2. mgr. 1. gr. stjómsýslulaga beri stjómvaldi að 

skrá upplýsingar um málsatvík sem það fær munnlega eða vitneskju um með öðrum 

hætti, ef upplýsingamar hafa „þýðingu fyrir úrlausn máls og er ekki að finna í öðrum 

gögnum þess/'

Ákvæði 27. gr. frumvarpsins svarar efnislega til 23. gr. núgildandi laga. Orðalag 27. gr. er 

þó frábrugðið orðalagi núgildandi ákvæðis að þvx leyti að núgildandi ákvæðið kveður 

einungis á um skyldu til að skrá upplýsingar sem hafa „verulega" þýðingu fyrir úxiausn 

máls. Af athugasemdum við ákvæði 27. gr, í frumvarpsins má hins vegar ráða að regla 

frumvarpsins eigi einungis að fela í sér skyldu til að skrá uppiýsingar sem hafa 

„verulega þýðingu."

3.2.3. Skráning upplýsinga í stjómsýslunni þegar ekki stendur til að taka 
st j ómvaldsákvörðun.

Rétt er að hafa x' huga að upplýsingalögin em  ekki einskorðuð við mál þar sem til 

stendur að taka stjómvaldsákvöi'ðun. Núgildandi lög taka til „stjómsýslu ríkis og 

sveitarfélaga" algerlega óháð þvx hvort þar er verið að taka stjómvaldsákvörðun, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. laganna. í  frumvarpinu er gert ráð fyrir að gildissvið laganna verði afmarkað 

með sams konar hætti, enda segir í 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins að lögin taki til „allrar 

starfsemi stjóm valda". I því felst að undir lögin falla því í reynd allar þær athafnir sem 

stjómvöld, þ.e. lögaðilar sem stofnað er til á gnmdvelli laga eða með heimild í lögum, 

taka sér fyrir hendur, Nánari umfjöllun um gildissvið laganna að þessu leyti, má finna í 

Kjartan Bjami Björgvinsson: „Gildissvið npplýsingalaga/' birt í Stjórnmál og stjórnsýsla, 1. 

tbl. 2010, bls. 9-12.

Þessi ráma afmörkun á gildissviði upplýsingalaga leiðir hugann að þeirri spumingu 

hvem ig fara eigi með skráningu upplýsinga hjá stjómvöldum þegar um er að ræða mál 

sem snerta ekki stjómvaldsákvarðanir og falla utan reglu 23. gr. núgildandi laga. Þegar 

haft er í huga hversu viðamikil og margbreytileg sú starfsemi er sem gildxssvið 

upplýsingalaga nær yfir er ekki raunhæft að kveða á um skyldur stjórnvalda til að skrá
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upplýsingar um hvaðeina sem lýtur að starfsemi þeirra. Að sama skapi er Ijóst að ef 

stjórnvöld bera ekki skyldu til að skrá annað en ákveðin atriði í tengslum við mál þar 

sem teknar eru stjómvaldsákvarðanir, verður hætt við að upplýsingalögin nái ekki 

tilgangi sínum að því er snertir verulegan hluta stjómsýslunnar.

í 1. mgr. 22. gr. núgildandi laga er leitast við að taka á þessu vandamáli en þar er mælt 

fyrir um að stjómvöldum sé skylt að skrá mál, „sem koma til meðferðar hjá þeirn, á 

kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg". Þá segir í 2. 

mgr. 22. gr. núgildandi laga að forsætisráðherra sé heimilt, að fengnu áliti 

þjóðskjalavarðar, að gefa út reglugerð //þar sem mælt er fyrir um hvemig skjalastjóm 

skuli hagað í stjómsýslu ríkisins, þar með talið hvers konar tölvtihugbúnað skuli nota/'

í ljósi þess hvemig ákvæði 22. gr. núgildandi laga er orðað og að lögskýringargögn veita 

litla sem enga leiðsögn um hvað teljist kerfisbundinn skráning og eðlilegir 

varðveiðsluhættir er ljóst að núgildandi ákvæði veitir stjórnvöldum verulegt svigrúm 

um hvernig þau haga skráningu mála hjá sér.

Það svigrúm er þó hugsanlega ekki án takmarkana, Þannig hefur umboðsmaður 

Alþingis bent á að það sé Iiður í vönduðum stjómsýsluliáttum að stjómvöld fullnægi 

skráningarskyldu samkvæmt 22. gr. núgildandi laga um leið og þeim berst erindi eða 

þegar þau taka mál til umfjöllunar að eigin frumkvæði. Vísar umboðsmaður þá til 

grundvallarsjónarmiðs upplýsingalaga um að almenningur skuli ekki aðeins eiga rétt til 

aðgangs heldur beri stjómvöldum að veita aðgang innan tiltölulega skamms tímar sbr. 

álit UA frá  7. nóvember 2006 í máli nr. 3566/2002, vegna frumkvæðisathugunar 

umboðsmanns á skráningu og meðferð mála hjá 32 stjómvöldum og samanburði á 

meðferð mála 2002-2006.

Þá kunna stjómvöld að þurfa að huga að reglum armarra laga um skráningarskyldu. 1 1. 

mgr. 5. gr. þeirra laga nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn íslands, eru taldar upp þær 

stofnanir sem skulu „afhenda Þjóðskjalasafni skjöl sín til varðveislu", auk þess sem þar 

er kveðið á um í 2. mgr. 6. gr. að afhendingarskyidir aðilar séu skyldugir að hlíta 

fyrirmælum safnsins um skráningu, flokkun og frágang skjala, auk þess sem ný 

skjalavistunarkerfi og skjalageymslur skulu samþykkt af Þjóðskjalasafni áður en þau eru 

tekin í notkun, sbr. 4, mgr. 6. gr. laganna. Sú skráningarskylda sem lög nr. 66/1985 leggja 

á stjómvöld er þó sama marki brennd og skráningarskyldan samkvæmt 

upplýsingalögunum að því leyti að innihald hennar er ekki skýrt afmarkað.
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Þetta hefur þó ekki komið í veg fyrir að Þjóðskjalasafnið hafi sett stjórnvöldum  reglur 

um hvernig standa skuli að skráningu skjala, sbr. reglur Þjóðskjalasafns íslands um 

m álalykla afhendingarskyldra aðila (nr. 622 frá 30. júní 2010) og reglur 

Þjóðskjalasafns íslands um skjalavistunaráætlanir afhendingarskyldra aðila. Reglur 

þessa líða hins vegar fyrir líða fyrir það að þar eru settar fram efnisreglur og 

skilgreiningar sem hafa enga afm arkaða efnislega m erkingu sam kvæm t lögum. Af 

þeim sökum  kann að vera erfitt að draga stjóm völd til ábyrgðar fyrir að hafa ekki 

fylgt reglunum.

í íslenskum rétti hefur því ekki verið slegið föstu að í gildi séu óskráðar reglur sem leggja 

þá skyldu á herðar stjómvöldum að standa skipulega að skráningu upplýsinga umfram 

það sem kveðið er á um með beinum hætti í lögum, Umboðsmaður Alþingis hefur þó 

lýst því að stjómvöldum kunni að bera ríkari skylda til að skrá upplýsingar en beinlínis 

leiðir af ákvæðum upplýsingalaga og armarra laga, sbr. álit U A frá 31. ágúst 2004 í máli nr, 

392912003.

3.2.4. T illög u r fyrirligg jandi frum varps um  skyldur stjóm valda til að skrá 
upplýsingar.

í því frumvarpi sem nú liggur fyrir er að nokkru leyti gert ráð fyrir því að stjómvöldum 

verði skylt að skrá upplýsingar í ríkari m æ lt bæði hvað varðar mál þar sem stendur til 

að taka stjórnvaldsákvarðanir sem og Önnur svið stjómsýslunnar. í ákvæði 1. mgr. 27. gr. 

frumvarpsins, sem svarar að miklu leyti efnisiega til ákvæðis 23. gr. núgildandi laga og 

fjallar um skyldu til að skrá upplýsingar í málum þar sem taka á stjómvaldsákvörðun, er 

til dæmis kveðíð á um að stjómvoíd skult auk upplýsinga um málsatvik sem hafa 

þýðingu fyrir úrlausn máls, einnig skrá upplýsingar r/um helstu ákvarðanir um meðferð 

máls og helstu forsendur ákvarðana7 enda komi þær ekki fram í Öðrum gögnum 

m álsins."1

1 Ákvæðið 27. gr. hljóðar í heiid sinni svo: „Við meðferð máJa þar sem taka á ákvörðun um rétt eða 
skyldu manna ber stjórnvöldum, og öðrum sem lög þessi taka til, að skrá upplýsingar um málsaivik 
sem veittar eru munnlega eða viðkomandi fær vitneslcju um með öðrum. hætti ef þær hafa þýðingu 
fyrir úrlausn ináis og er ekki að tinna í öðrum gögnum þess. Sama á við um helstu ákvarðanir um 
meðferð máls og helstu forsendur ákvarðanay enda komi þær ekki fram í öðrum gögnum máJsins.

Stjórnvöld skulu að öðru leyti gæta þess að mikilvægum upplýsingum sé haJdið ti! haga, s.s. 
með skráningu fundargerða eftir því sem við á. Hið sama á við um lögaðila skv. 2. mgr. 2. gr, og 3. gr. 
að því leyti sem lög þessi taka til starfa þeirra." Frumvarpið er aðgengilegt á vef Alþingis: 
http://www,aJthingi.is/aJtext/140/s/0442.html

http://www,aJthingi.is/aJtext/140/s/0442.html
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Samkvæmt athugasemdum við ákvæðið lúta upplýsingar um helstu ákvarðanir um 

málsmeðferð m.a. að því hvort stjómvald hefur farið í vettvangsferð eða ráðist í aðrar 

rannsóknaraðgerðir. í athugasemdunum kemur einnig fram að skyldan til að skrá 

upplýsingar um forsendur að baki ákvörðunum sé komin til vegna krafna um 

málefnalega stjómsýslu og mikilvægis þess að stjómvöld gæti þess að þau sjónarmið 

sem ákvarðanir þeirra byggðust á séu fyrir hendi í aðgengilegu formi, m,a. til skoðunar 

við úrlausn sambærilegra mála síðar meir.

I frumvarpsdrögunum er einnig gert ráð fyrir að aukið verði við skráningarskyldu 

stjómvalda á sviðum sem snerta ekki töku stjómvaldsákvarðana. I því sambandi segir í 

frumvarpínu að stjómvöld skuli að „öðru leytx gæta þess að mikilvægum upplýsingum 

sé haldið til haga, s.s. með skráningu fundargerða eftir því sem við á", sbr. 2. mgr. 27. gr. 

frumvarpsins. Samkvæmt ákvæðinu á þessi skylda einnig við um lögaðila sem eru að 

51% hluta eða meira í eigu hins opinbera/ sbr. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins, og svo 

einkaaðila sem falin eru opinber verkefni/ sbr. 3. gr.

Af greinargerð með ákvæðinu verður ráðið að því sé ætlað víðtækara gildissvið en svo 

að það taki aðeins til mála þar sem taka á stjómvaldsákvarðanir. Er þar gert ráð fyrir að 

undir ákvæðið falli ýmiss konar meiri háttar stefnumótandi ákvarðanir, tillögur eða 

aðrar athafnir, þar sem reynir á umtalsverða hagsmuni, þá fyrst og fremst þær 

ákvarðanir og hagsmunir sem um er fjallað í æðstu stigum stjómkerfisins. Jafniramt 

segir þar að haft skuli að leiðarljósi við túlkun ákvæðisins að oft er ekki unnt að sjá fyrir 

þegar upplýsingar koma fram hvort þær muni hafa þýðingu fyrir viðkomandi mál. Það 

sjónarmið ætti oftar að leiða til þess að meira sé skráð en minna, enda sé þá ekki gengið 

svo langt í kröfum um þetta efni að það standi skilvirkni stjómsýslunnar fyrir þrifum.

Þær breytingar sem lagðar eru til í nýju frumvarpi á skráningarskyldum stjómvalda 

Ieggja að vissu leyti skýrari línur um ábyrgð stjómvalda á varðveislu upplýsinga og 

stuðla að auknu gagiisæi til lengri txma lítið. Þarrnig er það óumdeilanlega til bóta að 

kveðið verði skýrt á um skyldu stjómvalda til að skrá upplýsingar um meðferð máls, 

enda er slíkt almennt til þess fallið að stjómvöld tryggi sér sÖnnun um hvemig þau 

standa að málsmeðferð og þar með veita stjómvöldum aukið aðhald í að fylgja 

málsmeðferðarreglum.

Að vísu má halda þvx fram að skyldan til að skrá uppiýsingar um forsendur ákvarðana 

sé oft á tíðum ekki nauðsynieg í Ijósi þess að aðili máls á yfirleitt rétt á því að fá þær 

upplýsingar í krafti 1. mgr. 21. gr. stjómsýslulaga um rökstuðning. Akvæðið hefur hins



13

vegar þann kost í för með sér að það skyldar stjómvöld til að eiga frumkvæði að 

skránmgunni þannig að tilvist þessara upplýsinga er ekki lengur háð því að einstakir 

aðilar óski eftir rökstuðningi.

Ljóst er að þessi breyting mun að einhverju leyti leggja auknar skyldur á herðar á 

stjómvöldum við að ganga frá því að forsendur ákvarðana séu Ijósar. Þessi breyting mun 

án efa auðvelda dómstólum og umboðsmanni Alþingis eftirlit með því hvort 

stjómsýslan taki ákvarðanir á lögmætum og málefnalegum forsendum og þarrnig stuðla 

að betri stjórnsýslu til framtíðar. Þá hefur ákvæðið þýðingu að því leyti að með því er 

einnig tekið af skarið um skyldu stjómvalds til að skrá upplýsingar um forsendur 

ákvarðana á borð við styrkveitingar á sviði lista, menningar og vísinda en samkvæmt 2. 

tölul 2. mgr. 21. stjómsýslulaga hvílir engin skylda á stjómvöldum til að rökstyðja slíkar 

ákvarðanir.

Meiri vafi er hins vegar um hvort því markmiði „að mikilvægum upplýsingum sé haldið 

til haga" sé komið til með að skila tilætluðum árangri í frumvarpinu. Fyrir utan almenn 

sjónarmið sem nefnd era í lögskýringargögnum um að fremur beri að skrá meira heldur 

en minna verður því varla á móti mælt að ákvæðið veitir að öðru Ieyti takmarkaða 

leiðsögn um hvaða upplýsingar teljast nógu „mikílvægar" til að vera skráningarskyldar.

Við túlkun ákvæðisins verður líklega að horfa til þess að nýja frumvarpinu er að vissu 

leyti ætlað að bregðast við þeim stórfelldu annmörkum sem voru á málaskráningu hjá 

ýmsum stjómvöldum og lýst er í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis samkvæmt lögum 

nr. 142/2008, um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna. Þetta 

markmið kem ur skýrt fram í alm ennum  athugasem dum  IV. kafla frumvarpsins.

Meðal atriða sem rannsóknamefndin gagnrýnir sérstaklega í þessu sambandi er að 

upplýsingar um mál sem korna til umræðu og ráðið er til lykta í innra starfi ríkisstjómar 

skuli ekki koma fram í formlegum fundargerðum hennar, jafnvel þótt þar sé um að ræða 

einhverjar mikilvægustu ákvarðanir sem teknar eru fyrir hönd þjóðarinnar (Skýrsla 

rannsóknarnefrtdar Alþingis. 7. bindi. Reykjavík 2010, bls. 262). Þá gerir 

rannsóknamefndin athugasemdir við að Stjómarráðið hafi ekki viðhaft neitt samræmt 

verklag um skráningu munnlegra upplýsinga við önnur stjórnvöld, stjómvöld annarra 

ríkja og einkaðila. Bendir rannsóknamefndin í því sambandi á að hagsmuna ríkisins 

verði ekki gætt á viðhlítandi hátt án skipulegrar skráningar upplýsinga og 

upplýsingastjórnunar hjá Stjómarráði íslands (Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis. 7, 

bindi, bls. 282).
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Þegar horít er til ummæla í athugasemdum við 27. gr. um að meíri háttar stefnumótandi 

ákvarðanir tillögur eða aðrar athafnir, þar sem reynir á umtalsverða hagsmuni, skuli 

heyra undir ákvæðið, og þá fyrst og fremst þær ákvarðanir og hagsmunir sem um er 

fjallað í æðstu stigum stjómkerfisins, má fallast á að frumvarpið kemur um margt til 

móts við þá gagnrýni sem lýst í skýrslu rannsóknamefndarinnar.

Þó verður að hafa í huga að athugasemdir rannsóknamefndarinnar eru ekki 

einskorðaðar við starfsemi Stjómarráðsins. I skýrslunni er eínnig fjallað um 

upplýsingatæknimál og skjalaskráningu hjá Fjármálaeftirlitinu. Af þeirri ályktun verður 

naumast önnur ályktun dregin en að nefndin telji algert sleifarlag hafa verið á þessum 

þætti í starfsemi stofnunarinnar. (Skýrsla rannsóknarnefndar Alpingis, 5. bindi, bls. 146- 

153 og 6. bindi, bls. 67.).

Hkki er fullvíst hvort ákvæði frumvarpsins um „mikilvægar upplýsingar" sé til þess 

fallið að leggja slíka skyldu á stjómvöld á borð við Fjármálaeftirlitið að spornað sé með 

raunhæfum og virkum hætti gegn þeim ágöllum sem lýst er í skýrslu 

rannsóknamefndarinnar. Á þetta ertn frekar við þegar um er að ræða þá lögaðila og 

einkaaðila sem fyrirhugað er að leggja sambærilega skyldu á. Hkki er til dæmis ólíklegt 

að slíkir aðilar beri því við að ákvæðið leggi á þá íþyngjandi skyldu sem ekki hafi 

nægilega skýra stoð í lögum.

Fyrirliggjandi frumvarp gerir ekki ráð fyrir því að því að mælt verði fyrir um það í

upplýsingalögum að stjómvöld beri skyldu til að skrá mál á kerfisbundinn hátt og
/

varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg, líkt og gert er i 22. gr. gíldandi laga. I 

Ijósi þess hversu erfitt getur verið að afmarka hvað teljist „mikilvægar upplýsingar" með 

almennum hætti í lögum, þegar haft er í huga hversu fjölbreytileg verkefni stjómvalda 

eru, er ef til vill heppilegra að fela forsætisráðherra, eða ráðherrum sem fara með þann 

málaflokk sem stofnun heyrir undir að setja reglur eða staðfesta tillögur einstakra 

stofnana að reglum um hvað teljist mikilvægar upplýsingar á verksviði hverrar 

stofnunar og þá jafnframt að þær reglur skuli endurskoðaðar í hvert sinn sem breyting 

verður á verkssviði stofnunar samkvæmt lögum.

3.2.5. A thugasem dir.

Tillögur frumvarpsins um að stjórnvöld skrái upplýsingar um helstu forsendur 

ákvarðana í málum þar sem taka á stjórnvaldsákvörðun munu stuðla frekar að því að
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stjómsýslan taki ákvarðanir á lögmætum og málefnaíegum forsendum og þar með að 

betri stjórnsýslu til framtíðar. Þær eru enn fremur í samræmi við athugasemdir sem fram 

hafa komið af hálfu umboðsmanns Alþingis. Auk þess munu ríkari kröfur til þess að 

stjórnvöíd skrái upplýsingar um helstu ákvarðanir um meðferð máls oftar en ekki leiða 

til þess að stjómvöld tryggi sér betri sönnun, t.d. við meðferð mála fyrir dómstólum/ að 

þau hafi gætt málsmeðferðarreglna.

Ákvæði frumvarpsins um skráningarskyldur stjómvalda í öðmm málum kunna hins 

vegar að vera of óljós til að þau nái markmiði sínu. Til dæmis er ekki unnt að leiða af 

lögunum skýr viðmíð um hvað teljist „mikilvægar upplýsingary/ í skilningi laganna sem 

skylt sé að skrá. Lagaákvæði sem felur ráðhermm að setja eða staðfesta tillögur stofnana 

að reglum um hvað teljist „mikilvægar upplýsingar" gætu dregið úr óvissu um 

skráningarskyldu stjómvalda í framkvæmd, en þó þannig að gætt sé nauðsynlegs 

sveigjanleika við afmörkun á skráningarskyldu stjómvalda.

3 .3 . H u g t a k ið  wm á l " .

3 .3 .1  Hugtakið „mál" samkvæmt núgildandi upplýsingalögum nr. 50/1996.

í núgildandi lögum er gert ráð fyrir því að sá sem óskar eftir aðgangi að upplýsingum 

afmarki beiðni sína nánar til þess að stjómvaldi sé  skylt að taka beiðnina til efnislegrar 

meðferðar. Sú afmörkun getur þá annaðhvort átt sér stað með því að viðkomandi 

tilgreini þau gogn máls sem hann óskar eftir aðgangi að eða það mál sem gögnin tilheyri, 

sbr. 1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 10. gr. laganna.

Þegar núgildandi upplýsingalög vom  fyrst sett var ekki fjallað sérstaklega um hvað 

fælist í orðinu „mál" i 1. mgr. 3. gr. uppl. í  athugasemdum við frumvarp til breytinga á 

upplýsingalögum sem samþykkt var árið 2006 með setningu laga nr. 161/2006 segir hins 

vegar orðrétt um þetta atriði:

/yEnda þótt orðinu mál beri að Ijá rúma merkrngu felst þó þegar í því hugtaki 
ákveðin afmörkun á efni upplýsingaréttarins. Þannig er gerð krafa til að beiðni um 
aðgang tiltaki það mál eða þau gogn í máli sem leitað er eftir en það kemur um Ieið í veg 
fyrir að unnt sé að óska aðgangs að ótilteknum fjölda mála eða gögnum í ótilteknum 
málum a.f ákveðinni tegund eða frá ákveðnu tímabili. " (Altþ. 2006-2007, A-deiId, þskj. 
309, 296. mál.)
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Við fyrstu sýn kunna þær hugmyndir sem þam a koma fram að vera í nokkurri mótsögn 

hvor við aðra. I því samhengi má spyrja hvem ig unnt sé að skýra hugtak sem er 

afmarkað með jafn-óljósum hætti og hugtakið „mál" á rúman hátt þannig að það feli í 

leið um sér ákveðna afmörkun á efni upplýsingaréttarins?

Svarið við þeirri spumingu er að finna í samhengi málahugtaksins við kröfuna um að 

urtnt sé að tílgreina mál eða gögn og þau sjónarmið að ekki verði óskað aðgangs að 

ótilteknum fjölda mála eða gagna af ákveðinni tegund eða frá ákveðnu tímabili. 

Athugasemdir við 3. gt. upplýsingalaga sem teknar eru upp orðrétt hér að ofan gefa 

ótvírætt til kynna að þetta samhengi hafi verulega þýðingu.

I því ljósi hefur þeirri skoðun verið lýst í fræðiskrifum að við afmörkun þess hvað teljist 

„mál" í skitaingi 1. mgr. 3. gr. uppl. beri fyrst og fremst að líta til þess hvort það geti falið

í sér tilvísun til ákveðirma upplýsinga sem dugi til að uppfylla skilyrði um sjálfstæða 

tilgreiningu (þ.e. það að mál sé „tiltekið") sem dugi til að aðgreina þær upplýsingamar 

sem beðið er um frá Öðrum upplýsingum sem til staðar eru í stjómsýslunni. Sú 

aðgreining er enn fremur forsenda þess að aðgangsrétturirm verði virkur (Sjá hér til 

hliðsjónar Kjartan Bjami Björgvinsson: „Formkröfur upplýsingalaga.", birt í Úlfljóti 4. 

tÖlublaði 2010, bls. 405)

I samræmi við markmið upplýsingalaga og ummæli í lögskýringargögnum um að skýra 

verði málahugtakið m m t er vandséð að unnt sé líta svo á að orðið „m ál" feli í sér önnur 

formleg skilyrði fyrir aðgangi að gögnum en að það verði að geta leítt af sér ákveðna 

sérgreiningu upplýsinga með þeim hætti sem hér er lýst. Af þeim sökum er varla hægt 

að fallast á að hugtakið „mál" feli í sér kröfu um að stjómvald hafi tekið upplýsingar til 

efnislegrar umfjöllunar eða gert þær með öðru móti að sjálfstæðu viðfangsefni. Hér 

verður að hafa í huga að upplýsingalogunum er ætlað tiltölulega rúmt gildissvið. Þetta 

atriði er beinlínis áréttað í lögskýringargögnum, þar sem fram kemur að ekki sé ætlunin 

að gera greinarmun á því í lögunum hvers eðlis sú starfsemi er sem stjómvöld hafa með 

höndum, og að lögin geti auk stjómvaldsákvarðana einnig tekið til „hvers konar 

þjónustustarfsemi, samningsgerðar og annarrar starfsemi" (Kjartan Bjami Björgvinsson, 

sama heimild, bls. 405-406).

Síðastnefnda orðalagið bendir augljóslega til að upplýsingalögunum er ætlað að ná til 

sem flestra sviða stjórnsýslunnar. Ef lögin eiga að hafa raunhæf og virk áhrif að þessu 

Ieyti, er vitaskuld ekki hægt að takmarka gildissvið þeirra við að mál hafi sætt efnislegri
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umfjöllun stjómvalda, enda er þá viðbúið að stór hluti starfsemi stjómsýslumiar, m.a. 

þjónustustarfsemi og Önnur starfsemi, falli þá utan gildissviðs laganna.

Sú túlkun að líta verði á málahugtakið fyrst og fremst sem reglu um sjálfstæða 

aðgreiningu upplýsinga sem óskað er eftir aðgangi að í samhengi við kröfur 

upplýsingalaga um tilgreiningu máls og gagna, sækir einnig stoð í túlkun og 

framkvæmd upplýsingaíaga í Danmörku og Noregi. Sú framkvæmd hefur þýðingu við 

framkvæmd íslensku laganna, enda var við setningu þeirra beiniínis vísað til norskra og 

danskra reglna við umfjöllun þess hvað teldist „tiltekið mál" í skilningi laganna, sbr. 

A lþt 1995-1996, A-deild, bls. 3026.

Umfjöllun norskra og danskra fræðimanna um þarlend upplýsingalög ber með sér að 

gögn falli almennt undir upplýsingalögín og þar með aðgangsréít almennings svo 

framarlega sem þau snerta atriði sem koma með einum eða öðrum hætti til vegna þess 

hlutverks sem stjómvaldinu er ætlað að sirrna að lögum, sbr. John Vogter: 

Offen tlighedsloven. 1998, bls. 133.

Hvorki er í norskum né dönskum stjómsýslurétti gengið út frá því að ákvæði sem fela í 

sér formlega skilgreiningu á rétti almennings til aðgangs að upplýsingum, svo sem 

ákvæði um að binda aðgangsrétt almennings við hvort gagn sé meðal „málsskjala" eða 

hvort gagn sé hhiti af „máli sem hafi verið tekið til meðferðar", séu túlkuð þröngt með 

þeim afleiðingum að gildissvið upplýsingalaga dragist saman. Þar virðist þvert á móti 

hafa verið gengið út frá því að slík ákvæði hafi hafi víðtækari skírskotun en málahugtak 

stjómsýslulaga og að lögin geti tekið til allra gagna sem stjómvöld hafa í sínum vörslum, 

hvort sem er á skriflegu eða rafrænu formi (Sjá um þetta atríði: Kjartan Bjarni 

Björgvinsson, sama heimild, bls. 406-407. Um almertna merkingu hugtaksins mál í 

stjómsýslunni sjá m.a. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl: Forvaltningsret, útg.

Kaupmannahöfn 2002, bls. 19-22. Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila

stjómsýslumáls."/ birt í Úlfljóti 2. tbl. 2007 bls. 211-212 og Trausti Fannar Valsson: 

„Upphaf stjómsýslumála/' birt í Afrnælisriti Lagadeildar Háskóla íslands, útg. 2008, bls. 424- 

425).

í  íslenskum rétti bendir bendir margt til þess að úrskurðamefnd upplýsingamála byggi á 

víðtækum skilningi á hugtakinu „mál" með sams konar hætti og gengið hefur verið út 

frá við túlkun dönsku og norsku upplýsingalaganna, sbr. úrskurð nefndarinnar frá 19. 

mars 2009 í máli A-297/2009 (synjun Seðlabanka íslands á beiðni um aðgang að skýrslu)
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og úrskurð neíndarinnar frá 25. mars 2010 í máli A-333/2010 (synjun um aðgang að 

reikningi vegna jólakvöldverðar Flugráðs).

Náið samhengi málahugtaksins og tilgreiningarreglunnar kann sfcundum að gera að 

verkum að örðugt er að greina milli þess hvort beiðni um gögn sé hafnað vegna þess að 

hún taki ekki til „máls" í skilningi upplýsingalaga eða þá að málið sem um ræðir sé ekki 

nægilega „tiltekið". Dæmi um þessa örðugleika má sjá í úrskurðum 

úrskurðamefndarinnar í málum A-252/2007 til A-260/2007 en þar reyndi á hvort synjanir 

alls níu ráðuneyta á beiðni um aðgang að útskrift notkunaryfirlitum greiðslukorta 

ráðherra á árinu 2006 hefði verið í samræmi við upplýsingalög.

Miðað við rúma afmörkun málahugtaksins verður að ganga út frá því að afar fátítt sé að 

gögn sem stjórnvöld hafa í vörslum stjómvalda vegna verkefna sinna á grundvelli laga 

tilheyri ekki „máli" í skilningi laganna. Ef stjómvald hefur undir höndum gögn á annað 

borð, falla þau að jafnaði ekki utan málahugtaksins/ nema þau séu í vörslum stjómvalds 

af öðrum ástæðum en varða verkefni þess. Dæmi um slíkt geta verið gögn sem 

starfsmaður stjómvalds hefur á skrifstofu sinni af persónulegum ástæðum, t.d. myndir af 

maka og bömum./ eða ritgerð sem hann hefur verið beðinn að lesa yfir á grundvelli 

persónulegs kunningsskapar. Þau gögn myndu þá ekki falla undir upplýsingalögin, 

enda þótt gögnin væru vissulega til staðar á starfsstöð síjómvaldsins/ þar sem 

stjómvaldið og starfsmenn þess hafa ekki vorslur þessara gagna á grundvelli 

lögbundinna verkefna stjómvaldsins.

3.3.2 Hugtakið „mál" samkvæmt tillogum fyrirliggjandi frumvarps.

Ljóst er að fyrirliggjandi frumvarp til nýrra upplýsingalaga gerir ekki ráð fyrir að 

breytingar verði á því fyrirkomulagi að gögn verði almennt að tengjast starfsemi 

stjómvalda og annarra aðila sem falla undir lögin til þess upplýsingaréttur almennings 

taki til gagnanna. Það nægir því ekki að gögn séu x vörslum stjórnvalda eða á starfsstöð 

þess til að þau falli undir lögin.

Meiri vafí er hins vegar um hvort frumvarpið feli í sér breytingu á hugtakinu „mál". Hér 

af framan hafa verið færð rök að því að þetta hugtak beri að skýra rúmt samkvæmt 

núgildandi lögum og þá einkum með vísan til markmiða laganna og víðtæks gildissviðs 

þeirra gagnvart stjómsýslunni. Framkvæmd úrskurðamefndarinnar bendir einnig til 

þess að nefndin leggi víðtækan skilning í þetta hugtak.
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í athtjgasemdum við 5. gx\ frumvarpsins segir hins vegar svo um þetta atriði:

„í stjómsýsíulögum nr. 37/1993, er hugtakið mál notað um þau mál sem koma til 
meðferðar stjórnvalda og lokið verður eða til greina kemur að ljúka með ákvörðun um 
rétt eða skyldu manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. þeirra laga. Hugtaldð mál í þessu 
frumvarpi hefur ekki jafn þrönga merkingu og hugtakið mál í stjómsýslulögum. Er sú 
afmörkun í samræmi við ákvæði giidandi upplýsingalaga og þá framkvæmd sem mótast 
hefur um beitingu þeirra. Hugtakið m ál felur í frumvarpi þessu í sér tiltekið efnislegt 
viðfangsefni eða úrlausnarefni stjórnvalds, eða annars sem undir lögin fellur, og hefur 
tiltekið upphaf og tiltekinn endi. Skiptir þar ekkí máli hvort viðkomandi máli hefur 
verið lokið með töku stjórnvaldsákvörðunar eða hvort til greina kemur að ljúka því með 
þeim hætti. Þá ber almennt einnig að miða við að um sé að ræða mál sem viðkomandi 
aðili, stjórnvald eða lögaðili, hefur sjálfur haft til úrlausnar þótt ekki sé það nauðsynlegt 
skilyrði."

Miðað við þá ráðgerð frumvarpsxns að efnislegt viðfangsefni eða úrlausnarefni 

stjómvalds verði að hafa tiltekið upphaf og tiltekmn endi er ekki útilokað að líta megi 

svo á að málahugtakinu verði markaður nokkru þrengri rammi en samkvæmt 

núgildandi Iögum. Verði frumvarpið að lögum mun þarmig væntanlega verða vafi um 

hvort þau málefni sem fjallað var um í skýrslu Seðíabankans í kjölfar funda með 

erlendum bönkum og matsfyrirtækjum, og úrskurðamefnd upplýsingamála taldi falla 

imdir „mál" í skiiningi 1. mgr. 3, gr. núgildandi laga x úrskurði sxnum 19. mars 2009, 

flokkist sem „efnislegt viðfangsefni sem hafi tiltekið upphaf og tiltekinn endi" [leturbr. 

höfundarj. Ef nýja frumvax'pið verður óbreytt að lögum er vel hugsanlegt að stjómvald 

sem fær til sxn sams konar bexðni geti með réttu haldxð því fram að gögnin sem beðið er 

um tengdist ekki sérstöku máli í skilningi laganna heldur sé þar um að ræða viðvarandi 

viðfangsefni, sem óljóst er hvenær hófst og ekki sér fyrir endarrn á.

Sams konar vandamál gætu líka komið upp x tengslum við álitaefni sem varða aðgang að 

upplýsingum um hvers konar eftirlitsstarfsemi stjómvalda, enda er oft örðugt að festa 

hendur á hvenær aðgerð tengd slíkri starfsemi hefst og hvenær hertni lýkur. Við 

framkvæmd núgildandi upplýsingalaga hefur verið gengið út frá því að IÖgin gildi um 

slíkar aðgerðir, jafnvel þótt engin ákvörðun hafi verið tekin, sbr. úrskurð 

úrskurðarnefndar upplýsingamála í máli A-77/1999. Þessi framkvæmd virðist vera í 

samræmi við núgildandi Iög, enda kemur fram í lögskýringargögnum við 1. gr. uppl. um 

að ekki sé ætlunin að gera greinarmun á því í upplýsingalögum hvers eðlis sú starfsemi 

er, sem stjómvöld hafa með hörrdum, og að lögin geti auk stjómvaldsákvarðana einnig 

tekið til „hvers konar þjónustustarfsemi, samningsgerðar og arvnarrar starfsemi" (nánari
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umfjollun um þetta atriði má sjá í Kjartan Bjami Björgvinsson: „Gildissvið 

upplýsingalaga", birt í Stjórnmál og síjórnsýsla^ 1. tölublaði 2010, bls. 9-12).

Þrengri afmörkun málahugtaksins mun valda enn frekari erfiðleikum ef frumvarpið yrði 

samþykkt í upphaflegri mynd. Helgast það einkum af því að 1 upphaflegri mynd 

frumvarpsins er ekki gert ráð fyrir að unnt sé að óska eftir aðgangi að gögnum án þess 

að nefna jafnframt í því sambandi ákveðið mál, sbr. 1. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 15. gr. 

frumvarpsins. Ef frumvarpið yrði samþykkl í þessari mynd, er hætt við að aðgangur 

almennings að gögnum myndi takmarkast á grundvelli formlegra atriða, en það gengur 

þvert gegn yfirlýstum markrniðum frumvarpsins.

BreytingartiUaga meirihluta stjómskipunar- og eftirlitsnefndar við ákvæði 5. gr.
frumvarpsins um að hægt sé að óska eftir aðgangi að tilteknum fyrirliggjandi gögnum, 

auk þess að óska eftir aðgangi að gögnum tiltekins máls, dregur að nokkru leyti úr þeim 

vanda sem þrengra málahugtak skapar fyrir aðgengi almennings að upplýsingum. Ef 

vilji stendur til þess að taka af allan vafa um þetta atriði væri þó rétt að skýring 

málahugtaksins væri endurskoðuð og að sambærileg breyting yrði gerð á 15. gr. 

frumvarpsins og lögð hefur verið tii við 5. gr. um að hægt sé að óska eftir aðgangi að 

einstökum fyrirliggjandi gögnum. Bent er á að tillaga meirihluta nefndarinnar kann að 

stuðla að frekari skilvirkni í stjórnsýslunní þar sem óvissa við túlkun þess hvort einstök 

gögn sem beðið er um falli undir mál gerir auknar kröfur á starfskrafta stjómsýsíunnar 

og tefur fyrir afgreiðslu mála.

3.3.3 Athugasemdir.

Ákvæði upphaflegs frumvarps um að binda rétt til aðgangs að gögnum við að óskað sé 

eftir aðgangi að tilteknu máli og ráðagerð frumvarpsins um þrengri skilgreiningu á 

hugtakinu „mál" en gengið hefur verið út frá í framkvæmd geta haft þau áhrif að 

aðgangur almennings að gögnum skerðist frá því sem nú er. Slíkt gengur gegn 

yfirlýstum markmiðum frumvarpsins um að draga úr vægi svonefndrar 

tiigreiningarregiu og að formlegar ástæður standi í vegi fyrir möguleikum almennings á 

að nýta sér rétt sinn samkvæmt iögunum.

Rétt væri að málahugtak frumvarpsins væri tekið til endurskoðunar í þessu sambandi, ef 

ekki stendur vilji til þess að draga úr möguleika almennings tii aðgangs að upplýsingum. 

Þá væri rétt að fella breytingartillögu meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar inn í
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frumvarpið og gera samhliða breytingu á 15. gr. þess þannig að gætt sé samræmis á milli

5. og 15.gr. frumvarpsrns.

3.4. K r ö f u r  u p p l ý s i n g a l a g a  t i l  t i l g r e i n i n g a r  m á ls .

3.4.1 Kröfur núgildandi laga til tilgreiningar máls.

Til þess að upplýsingalögin gildi dugir ekki til að gögn falli undir „mál" í skilningi 

laganna heldur gerir ákvæði 1. mgr. 3. gr. uppl. kröfu að um sé að ræða „tiltekið mál". 

Við skýringu þess hvað telst „tiltekið m ál" er nauðsynlegt að setja ákvæði 1. mgr. 3. gr. 

uppl. í samhengi við 1. mgr. 10. gr. laganna. Þar er kveðið á um að sá sem fer fram á 

aðgang að gögnum skuli tilgreina þau gögn máls sem hann óskar að kynna sér, en þó sé 

hægt að óska eftir að kynna sér 011 gögn um tiltekið mál án þess að tilgreina einstök gögn 

sem málið varða. f lögskýringargögnum með ákvæðinu segir efnislega að beiðni um 

aðgang að gögnum er annaðhvort hægt að binda við tiltekin skjöl eða önnur gögn, sem aðili 

óskar eftir að fá að kynna sér, eða gögn tiltekins máls. Um nákvæmni tilgreiningarinnar 

segir hins vegar ekki meira en svo að tilgreina verði gögnin eða málið með það glöggum 

hætti í beiðni „að stjómvöldum sé fært að hafa uppi á gögnunum eða málinu." (Alþt. 

1995-1996, A-deild, bls. 3026).

í Íjósi þessa mætti ætla að skilyrðið um að biðja þurfi um tiltekið mál byggi fyrst og 

fremst á hagkvæmnissjónarmiðum sem miða að því að gera stjómvöldum auðvelt að 

ráða fram úr hvaða gögn er verið að biðja um hverju sinni þannig að þau geti leyst 

greiðlega úr beiðnum. Að öðrum kosti væri tæpast raunhæft að stjómvöld leystu úr 

beiðnum um aðgang innan þess tiltölulega skamma tíma sem þeim er ætlaður í 1. mgr.

11. gr. uppl. Samkvæmt því ákvæði skulu stjómvöld verða við beiðni um aðgang að 

gögnum svo fljótt sem verða má og skýra aðila frá ástæðum tafanna og hvenær 

ákvörðunar sé að vænta, hafi beiðni ekki verið afgreidd innan 7 daga.

Ummæli sem fylgja þessari athugasemd í framhaldinu benda hins vegar til að önnur 

sjónarmið hafi einnig haft þýðingu en þar sagði svo:

„Það leiðir af 1. mgr. að ekki er hægt að biðja um gögn í öllum málum af ákveðinni 
tegund eða frá tilteknu tímabili. I frumvarpinu er gengið út frá sömu tilliögun og 
fram kemur í norsku og dönsku upplýsingalögunum um þetta efni, þ.e. að tilgreina 
verður þau gögn eða það mál sem beiðni beinist að." (Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 
3026).
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Vegna þeirrar tilvísunar sem þama kemur fram til norskra og danskra reglna er rétt að 

taka fram að gengið hefur verið út frá því um langt skeið í dönskum og norskum 

fræðiskrifum að takmörkunin sem felst í þessum reglum byggi á pólítískri stefnumörkun 

um að halda upplýsingarétti almermings innan ákveðinna marka með tilliti til skilvirkni 

stjómsýslunnar. Helgast takmörkunin þá af sjónarmiðum um að ef stjómsýslurmi væri 

gert að verða við víðtækum og umfangsmiklum beiðnum um aðgang að göguum þá 

myndi uxrtfang þeirrar vinnu sem af því hlytist óhjákvæmilega bitna á öðrum verkefnum 

hennar, sjá hér til hliðsjónar Offentlighedkommissionens betænkning, bls. 349.

Draga má þá ályktun af framkvæmd upplýsingalaga að þessi stefnumörkun hafi ekki 

verið nægilega Ijós við setningu upplýsingaiaga, enda virðist hún hafa leitt til nokkurs 

ósamræmis við framkvæmd upplýsingalaga. Á fyrstu árunum eftir að upplýsingalög 

tóku gildi leit úrskurðamefnd upplýsingamála til dæmis svo á að krafan um tilgreiningu 

máls byggði í meginatriðum á hagkvæmnisrökum, Af þeim sökum var ekkert talið því til 

fyrirstöðu að merrn fengju aðgang að gögnum í fleirt en einu máli á ákveðnu tímabili, svo 

framarlega sem beiðnin væri afmörkuð við stutt txmabil og auðvelt væri fyrir stjómvöld 

að ráða fram úr beiðninni

í kjölfar þess að breytingar urðu á skipan úrskurðamefndar árið 2004 breyttist 

framkvæmd upplýsingalaga. Breytingamar lýstu sér x strangari túlkun á 1. mgr. 3. gr. 

uppl. þannig að auknar kröfur voru gerðar til tilgreiningar máls í beiðni um upplýsingar, 

I úrskurði sínum frá 25. júlí 2005 komst nefndin tii dæmis þeirri niðurstöðu að beiðni 

aðila máls um fundargerðir ákveðins stjórnvalds á fjögurra mánaða txmabili uppfyllti 

ekki skilyrði laganna, þar sem ekki væri samkvæmt þeim hægt að biðja um gögn í öllum 

málum af ákveðinni tegund eða frá tilteknu txmabili.

Þótt fallast megi á að urrnt sé að samræma þá túlkun sem úrskurðamefndin tók upp við 

ákvæði upplýsingalaga, einkum eftir þær breytingar sem gerðar voru á 3. og 10. gr. 

laganna með lögtxm nr. 161/2006, lætur niðurstaðan ákveðnum spurningum ósvarað. Til 

dæmis vaknar sú spuming við lestur úrskurðarins hvort sá sem bað um gögnin geti ekki 

brugðist við formkröfunum einfaldlega með því að senda fleiri beiðnir til stjómvalds, 

eina fyrir hverja viku, eru haldnir vikulega. Slík niðurstaða er að mörgu leyti öndverð 

þeim sjónarmiðum um skilvirkni sem liggja til grundvallar tilgreiningarreglu 1. mgr. 10. 

gr. núgildandi laga, þar sem hún kann að leiða til þess að stjómvöldum berist fleiri 

erindi til að vinna úr, sem gera aukið tilkall til takmarkaðra starfskrafta stjórnsýslunnar, 

sbr. Kjartan Bjami Björgvinsson: „Formkröfur upplýsingalaga", bls. 415-416.
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Þrátt fyrir upplýsingalögin geri ekki ráð fyrir því að merin geti í kraftí þeirra íengið 

aðgang að Öllum gögnum á ákveðnu tímabili er þeirri spumingu enn ósvarað hversu 

nákvæmlega þarf að tilgreina gögn til að skilyrðið um tiltekið mál sé uppfyllt.

Hvorki upplýsingalögin né Iogskýringargögn með þeim hafa geyma nexnar leiðbeiningar 

um hvaða kröfur tilgreining máls þurfi að uppfylla að þessu leyti. Sú skoðun hefur hixis 

vegar verið sett fram að enda þótt ekki sé hægt að svara því í eitt skipti fyrir öll hversu 

nákvæm tilgreining þurfi að vera, sé meginsjónarmiðið að tilgreina verði gögnin eða 

málið með það glöggum hætti x beiðni að sijómvöldum sé fært að hafa uppi á gögnunum 

eða málinu. í því samhengi ætti oftast að duga að tilgreina nafn og heimilisfang aðila 

málsins svo og það svið sem málið snertir, sjá Páll Hreinsson: U-pplýsingalögin -  

Kennslurit, Reykjavík 1996, bls. 121 og Carl Aage N^rgaard o il: Forvaltningsret ~ 

Sagsbehandling, 6. útgáfa, Kaupmannahöfn 2007, bls. 202.

Það viðhorf sem hér er lýst er mjög í anda þeirra sjónarmiða sem gengið hefur verið út 

frá í norskum og dönskum rétti, en þar hefur verið lagt til grundvallar að ekki sé hægt að 

gera strangar kröfur um nákvæmni tilgreiningar í skjóli lagaákvæða um tilgreiningu 

máls. Er þá talið að gögn séu tilgreind á fullnægjandi hátt ef stjómvaldið sem í hlut á 

getur án verulegrar fyrirhafnar áttað sig á hvaða mál eða gögn verið er að biðja um. Af 

þeim sökum er því ekki unnt að gera kröfur til þess að sá sem biður um aðgang að lýsi 

málinu sem efnislega í ákveðnum atriðum heldur væri nóg að hann setti fram almenna 

skírskotun sem dygði stjómvaldx til að finna málið.

3.4.2 Kröfur fyrirliggjandi frumvarps til tilgreiningar máls.

í fyrirliggjandi drögum að frumvarpi til nýrra upplýsingalaga er gert ráð fyrir því að 

slakað verði á kröfum um tilgreiningu máls, og þar með tekið á þeim annmörkum sem 

komið hafa fram við framkvæmd núgildandi laga að þessu leyti. í 15. gr. frumvarpsins er 

lögð til sú regla að sá sem fer fram á aðgang að gögnum skuli tilgreina efni þess máls 

með nægilega skýrum hætti til að hægt sé, án verulegrar fyrirhafnar, „að afmarka beiðni 

við tiltekin gögn ákveðins máls eða mála, eða öll gögn ákveðins máls eða m ála." I 

frumvarpinu er jafnframt gert ráð fyrir nýrri reglu um að stjórnvald geti í 

undantekningartilvikum hafnað beiðni ef meðferð „hennar tæki svo mikinn tíma og 

vinnu að ekki telst að þeim sökum fært að verða við henni" eða ef „sterkar vísbendingar 

eru um að hún sé sett fram í ólögmætum tilgangi."
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Höfundar frumvarps til nýrra upplýsingalaga hafa augsýnilega gert sér grein fyrir því 

hversu takmarkandi tilgreiningarreglan getur verið fyrir upplýsingaréttur nái fram að 

ganga, I frumvarpinu er því lagt til að dregið verði umtalsvert úr vægi 

tilgreiningarreglurmar og uppiýsingaréttur almennings þar með aukinn.

Verði frumvarpið að lögum mun tilgreiningareglan leiða til þess að sá sem óskar 

aðgangs að gögnum þarf eftir sem áður að tilgreina það málefni (e£ni máls) sem hann 

óskar að kynna sér. I frumvarpinu felst þó sú breyting að stjómvöídum verður að 

meginstefnu gert skylt að firtna þau mál sem efnislega falla undir það málefni sem 

tilgreint er í beiðni um aðgang að gögnum. Kröfur um tilgreiningu verða þarmig í 

auknum mæli efníslegar fremur en að þeim sem óskar aðgangs að gögnum sé gert að 

benda (formlega) á það afmarkaða mál sem beiðni hans lýtur að. Þetta þýðir að sá sem 

óskar eftir aðgangi mun ekki þurfa að tílgreina með nákvæmum hætti það tiltekna mál 

sem beiðni hans lýtur að. Meginviðmiðið til að unnt sé að afgreiða beiðni verður þá að 

hún sé sett fram með nægilega nákvæmum hætti til að stjómvald geti, t.d. með einfaldri 

orða- eða efnisatríðaleit í málaskrá sirrni, fundið þau mál sem lúta að því málefni sem 

aðili óskar að fá upplýsingar um,

Miðað við fyrirliggjandi tillögur frumvarpsins verður að setja fram beiðni um aðgang að 

mörgum málum sem stjómvald hefur, eða hefur haft til meðferðar. Slík breyting myndi 

tvímælalaust draga úr því óhagræði sem formfesta núgildandi laga leiðir til þar sem 

stjómvöld hefðu þá í senn skyldu til að sýna ákveðin sveigjanleika við veitingu aðgangs 

að gögnum þótt þau varði strangt til tekxð fleiri en eitt mál.

Breytingin er errn fremur í samræmi við þær framfarir sem orðið hafa í upplýsingatækni 

og þá rafrænu málaskráningu sem flest stjómvöld hafa tekið upp. Þessi þróun hefur gert 

það að verkum að stjómvöldum er að jafnaði mun auðveldara að leita uppi og finna 

upplýsingar á skjótvirkan hátt en raunin var þegar núgildandi upplýsingalög voru fyrst 

sett.

í Ijósi þessa er ólíklegt að breytingin verði til verulegs óhagræðis með tilliti til sjónarmiða 

um skilvirkni í stjómsýslunni. í því sambandi er bent á að frumvarpið geymir eirrnig 

skýra heimild fyrir stjómvöld til að synja beiðni sem gerir óhóflegt tilkall til starskrafta 

stjórnsýslunnar eða sterkar vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í ólögmætum 

tilgangi.

3.4.3 A thugasem dir.
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Ekki er loku fyrir það skotið að sú breyting sem lögð er til í 15. gr. frumvarpsins opni 

fyrir möguleika almennings á að setja fram víðtækari beiðnir um upplýsingar og gögn en 

gert er ráð fyrir í núgildandi lögum. Skilgreining frumvarpsins á hugtakinu „mál" sem 

fjaliað í kafla 3.3.2. hér að framan gerir það aftur á móti að verkum að erfitt er að sjá fyrir 

um hvort þessi breyting muni hafa raunhæfa þýðingu.

Ef ætlunin er að breytingin hafi raunhæfa þýðingu þannig að hægt sé að óska eftir 

gögnum á ákv eðn u  og stuttu tím abili væri rétt að önnur sjónarmið yrðu Iögð til 

grundvallar við skýringu málahugtaksins en gert er í fyririiggjandi frumvarpi. Til þess 

að koma í veg fyrir að stjómvöld þurfi að leysa úr mjög víðtækum beiðnum að þessu 

leyti mætti taka fram í athugasemdum við 15. gr. frumvarpsins að stjómvöld hafi 

ákveðið svigrúm útfrá 1. tölul. 5. mgr. 15. gr. að hvaða leyti þau verði við slíkum 

beiðnum. Þarmíg væri hægt að taka fram að beiðni væri tæk til meðferðar þótt hún nái 

yfir ákveðið tímabil, ef almermt má telja líkur á því að stjómvöld geti kallað fram öll 

gögn málsins á einfaldan hátt með skipun í tölvukerfi og gögnin sjálf eru ekki að því 

umfangi að þau krefjist mikillar yfirferðar, Að sama skapi myndu stjómvöld hafa 

svigrúm til að synja beiðni sem nær yfir ákveðið tímabil, ef ekki er hægt að kalla fram 

gögnin á fljótvirkan hátt og/eða sýnt þykir að yfirferð þeirra mun verða tímafrek.

4. L a g a s k il  u p p l ý s in g a l a g a  o g  a n n a r r a  l a g a .

4.1. LAGASKIL VIÐ ÁKVÆÐI LAGA NR. 77/2000, UM PERSÓNUVERND OG MEÐFERÐ 

PERSÓNUUPPLÝSINGA („PERSÓNUVERNDARLÖGIN").

4.1.1 A lm ennt.

Persónuvemdarlögin eiga það sammerkt með upplýsingalögunum að báðum þessum 

lagabálkum er afmarkað tiltölulega vítt gildissvið. í upplýsingalögunum er til dæmis 

kveðið á um að stjómvöldum sé skylt að veita almenningi aðgang að gögnum um tiltekið 

mál þegar þess er óskað. í  þeirri skyldu felst að meginstefnu að hver sem er hefur 

lögvarinn rétt á því að óska eftir gögnum í vörslum stjómvalda að því er varðar nánast 

hvaða starfsemi sem er, svo framarlega sem upplýsingamar falla ekki undir 

undanþáguákvæði laganna.

I persónuvemdarlögunum er kveðið á um að lögin gildi um sérhveija rafræna vinnslu 

„persónuupplýsinga" eða handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að 

verða hluti af skrá. I því felst að persónuvemdarlögin gilda um hvaða aðgerð eða röð
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aðgerða þar sem unnið er með upplýsingar, ef unnt er að rekja þær upplýsingar beint 

eða óbeint til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi. Persónuvemdarlögin eru enn 

fremur víðtæk að því leyti að þau taka ekki aðeins til stjórnvalda heldur einnig 

einkaaðiia sem vinna með persónuupplýsingar.

Þegar haft er í huga hversu algeng tolvunotkun er í stjómsýslunni er Ijóst að stærstur 

hiuti af þeirrí virmsiu persónuupplýsinga sem þar fer fram fellur undir 

persónuvemdarlögin, sbr. Páli Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð 

stjórnsýslumála. Reykjavík 2007, bis. 19. Ef stjómvald notast tii dæmis við tölvu þegar 

kemur upplýsingum til einstaklinga og ÍÖgaðila, og eins þegar þeim eru send töivubréf 

eða persónuupplýsingar settar á hexmasíðu stjórnvalds, þá telst það vinnsia 

persónuupplýsinga í skiiningi persónuvemdarlaganna (sama heimild, bls. 9).

Af þessu leiðir að persónuvemdarlögin taka til verulegs hiuta þeirra uppiýsinga sem 

fellur undir gildissvið upplýsingalaga. Að sama skapi taka upplýsingalögin jafnframt til 

margvíslegra þátta í stjómsýslunni sem jafnframt heyra undir persónuvemdarlög.

Víðtækt gildissvið þessara tvennu iaga skapar ákveðin vandamál sem stafa af ólíkum 

tilgangi persónuverndarlöggjafar og Íöggjafar um upplýsingarétt almennings: 

UppiýsingaiÖgin hafa það meginmarkmið að skylda stjómvöld til að miðla upplýsingum 

og framfylgja rétti almennings txl aðgangs. Persónuvemdarlögin helgast á hinn bóginn 

einkum af því markmíði að setja verði skorður við miðlun upplýsinga -  hvort sem er af 

hálfu stjómvalda eða einkaaðila. Slík sjónarmið fara hins vegar ekki alltaf saman við 

markmið uppiýsingaiaganna.

í núgildandi upplýsingalögum hefur verið leitast við að setja ákveðin skil milii 

upplýsingaiaga og persónuverndarlaga. Þannig er í 2. mgr. 2. gr. uppl. kveðið á um að 

iögin gildi ekki um „aðgang að upplýsingum samkvæmt lögum um persónvemd og 

meðferð persónuupplýsinga, nema óskað sé eftir aðgangi að skjÖlum eða öðrum 

gögnum" sem 2. mgr, 3. gr. uppl. tekur til.2 Skýring ákvæðis 2. mgr. 2. gr. hefur hins 

vegar valdið töluverðum vandkvæðum í framkvæmd og gert það að verkum að lagaskil 

upplýsixigalaga og persónuvemdariaga hafa að verið óijós að veruíegu leyti.

2 Ákvæði 2. mgr. 3. gr. upp.1. cr svohijóðancii: „Réttur til aðgangs að gögnum nær til: 
1. allra skjala sem rriái varða, þar með talinna endurrita af bréfum sem stjórnvaid hefur sent, enda 

megi ætla að það hafi borist viðtakanda;
2. ailra annarra gagna sem mái varða, svo sem teikninga, uppdrátta, korta, mynda, örfilma og gagna 
sem vistuð eru í tölvu;
3. dagbókarfærslna sem lúta að gögnum málsins og lista yfir málsgögn."
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4.1.2 Álcvæði núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996.

Úrskurðamefnd upplýsingamála hefur túlkað ákvæði 2. mgr. 2. gr. uppl, á þann veg að 

upplýsingar sem skráðar eru með kerfisbundnum hætti hjá stjómvöldum faili undir 

ákvæði persónuvemdarlaga. Virðist sú túikun meðai annars byggja á þeirri afstöðu að 

persónuvemdariögin hafi að geyma regiur um aðgang að uppiýsingum úr skrám. Hefur 

þá verið ályktað sem svo að ákvæði upplýsingalaga um rétt almennings tii aðgangs að 

tilteknum málum gildi af þeim sökum ekki þegar óskað er eftir aðgangi að uppiýsingum 

úr skrám. SKkar beiðnir falli þar með utan giidissviðs upplýsingaiaga. Að því er þetta 

atriði varðar virðist nefndin enn fremur ieggja til grundvallar að hafa beri hliðsjón af 

persónuvemdarlogum við afmörkun á hugtakinu „tiltekið mál" samkvæmt 

upplýsingalögum (sjá Kjart an Bjam i Björgvinsson: „Falla bókhaldsgögn utan

upplýsingaiaga?", birt í Úlfljóti, 2. tölublaði 2010, bls. 160-161).

Þessi afstaða nefndarinnar hefur meðal annars leitt að hún hefur talið upplýsingar sem 

skráðar eru með kerfisbundnum hætti í bókhaldi stjómvalds falla utan gildissviðs 

uppiýsingalaga. Með sömu rökum hefur nefndin einnig gengið út frá því að upplýsingar 

sem finna mætti í afmörkuðum hluta bókhalds eða einstökum fylgiskjölum þess, þ.á m. 

reikningum vegna kaupa á vöru eða þjónustu, falli utan upplýsingalaga og þar með 

hinna almennu reglna laganna um aðgang almennings að upplýsingum (sama heimild, 

bls. 131-165).

Þessi framkvæmd úrskurðamefndarinnar hefur verið gagnrýnd með þeim rökum að sú 

lagatúlkun sem nefndin leggi til grundvallar byggist á misskilningi um lagaskil 

upplýsingalaga og persónuvemdarlaga. Sá misskilningur eigi meðal annars rætur sínar 

að rekja til þess að ekki var hugað nægilega að efhi þeirra regina sem komu fram í 

þessum ólíku Iagabálkum og heildarsamhengi þeirra. í því sambandi hafx til dæmis mjög 

skort á að tekið væri viðunandi mxð af hversu víðtækt gildissvið laga nr. 121/1989, um 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga, sem persónuvemdarlögin leystu síðar af 

hólmi, væri og að skilgreining þeirra sem sérlaga leiddi í reynd til mótsagnar milli 

ákvæða þeirra og upplýsingalaga (sama heimild, bls. 164-165).

4.1.3 Tillögur fyrirliggjandi frumvarps.

I almennum athugasemdum við fýrirliggjandi frumvarp er réttilega vikið að því að 

persónuvemdarlögin geti haft mikilvæga þýðingu um heimildir stjórnvalda til að miðia 

persónuupplýsingum, bæði innan stjórnsýslunnar sem og út fyrir hana. I athugascmdum 

við 4. gr. frumvarpsins segir enn fremur:
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„Rétt er að taka fram að í 2. málsl. 2. gr. gildandi upplýsingalaga er kveðið 
á um að upplýsingalög gildi ekki um aðgang að upplýsingum samkvæmt logum 
um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, nema óskað sé eftir aðgangi að 
skjölum eða öðrum gögnum sem 2. mgr. 3. gr. þeirra laga tekur til. í þessu felst að 
falli beiðni um aðgang að gögnum undir ákvæði upplýsingalaga, þá takmarka 
ákvæði persónuvemdarlaga ekki upplýsingaréttinn. Hér er ekki gerð tillaga um 
lögfestingu sambærilegs ákvæðis, enda verður að líta svo á að tiivitnað ákvæði í 2. 
mgr. 2. gr. gildandi laga sé í reynd óþarft. Bæði leiðir af sérákvæði í 
persónuverndarlögum sjálfum, að þau lög takmarka ekki rétt til aðgangs að 
gögnum samkvæmt upplýsingalögum og stjómsýslulögum, og þá verður einnig 
að líta svo á að reglur upplýsingalaga um rétt almemiings til aðgangs að gögnum 
feli almennt í sér næga heimild til vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga skv. 8. 
og 9. gr. laga um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, þótt 
á því kunnx að vera undantekningar./y

Það ákvæði laga nr. 77/2000 sem vxsað er til x ofangreindum athugasemdum er að finna í

2. mgr. 44. gr. en þar segir að lögin takmarki ekki þann rétt til aðgangs að gÖgnum sem 

mælt er fyrir um í upplýsingalögum og stjómsýslulögum.

Telja verður að fyrirhuguð brottfelling ákvæðis á borð við 2. mgr. 2. gr. núgildandi 

upplýsingalaga og sú tilvísun sem fram kemur í athugasemdum frumvarpsins til 44. gr. 

persóxiuvemdarlaga sé til merkis um viðleitni til að skýra lagaskil þessara tveggja 

lagabálka. Þau ummæli sem þar er að finna benda sterklega til þess að ætlast sé til að 

upplýsingalög verði skýrð sem sérreglur (lex specialis) gagnvart persónuverndarlögum ef 

til árekstra kemur.

Hér verður þó að hafa í huga að ákvæði persónuvemdarlaga geta eftir sem áður orkað á 

skýringu upplýsingalaga, með þeim hætti að ekki er fyrirséð um niðurstöðuna. í því 

samhengi skal minnt á að það er almennt forsenda fyrir beitingu forgangsreglna á borð 

við lex specialis að ekki sé unnt að leysa úr árekstri tveggja eða fleiri lagaákvæða með 

túlkun þannig að innihald þeirra sé samrýmanlegt sjá hér til hliðsjónar Róbert R. Spanó: 

Túlkun lagaákvæða, Reykjavík 2007, bls. 75-77.

Sá túlkunarvandi sem uppi kann að vera í þessu sambandi verður enn flóknari þegar 

horft er til uppruna persónuvemdarlaganna/ en lögin eiga sem kunntigt er rætur til 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 25. júní 1999 (ákvörðun nr. 83/ 99) um að 

feíía tilskipun nr. 95/46/EB, um vemd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga, inn í EES-samninginn.

Þessi uppruni persónuverndarlaganna leiðir til þess að skýringarregla 3. gr. laga nr. 

2/19937 um Evrópska efnahagsvæðið, verður virk, en hiin hefur meðal annarsí för með
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sér að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við eigi, til samræmis við reglur 

sem á honum byggja.

4.1.4 A thugasem dir.

í Ijósí þess hvem ig lagaskil upplýsingalaga og persónuvemdarlaga hafa verið afmörkuð 

í framkvæmd skiptir miklu að skýrari afstaða sé tekin til þessa atriðis í lögum. Að öðrum 

kosti er hætt við að framkvæmd úrskurðamefndar upplýsingamála verði haldið til 

streitu með þeim afleiðmgum að réttur almennings til að afla sér upplýsinga um fjármál 

ríkis og sveitarfélaga verður að miklu leyti óvirkur. Hér er um stóran þátt 

stjómsýslunnar að ræða og miklu skiptír að skýr pólítísk afstaða liggi fyrir um þetta 

atriði.

Þegar haft er í huga víðtækt gildissvið persónuvemdarlaga og með tilliti til þeirra 

túlkunarreglna sem lýst er hér að framan ríður einnig á að tekin sé skýrari afstaða til þess 

að hvaða leyti ákvæði fyrirliggjandi frumvarps, t.d. um hvað teljist tiltekið mál, skuli 

hafa sjálfstætt irrntak gagnvart ákvæðum persónuvemdarlaga. I því sambandi kann að 

vera nauðsynlegt að taka af allan vafa um það að gögn tiltekins máls geta verið 

aðgengileg almenningi þótt þau séu hlutí af kerfisbundinni skrá, þrátt fyrir að 

upplýsingalögin mæli ekki fyrir um aðgang að kerfisbundnum skrám sem slíkum. vSlík 

nálgun væri í samræmi við þau sjónarmið sem fram koma í frumvarpinu um að slaka á 

kröfum tií tilgreiningar máls.

4 .2 . R a n n s ó k n  s a k a m á l s  o g  s t ö r f  s ý s l u m a n n a .

4.2.1 Á kvæ ði núgildandi laga og fyrirligg jand i frum varps,
Ákvæði 4. gr. er samhljóða 2. gr. gildandi laga, að undanskilinni 4. mgr., sem er nýmæli. 

I 1. mgr. er mælt svo fyrir, eins og í stjómsýslulögum og gildandi upplýsingalögum, að 

lögin gildi ekki um þau storf sýslumanna og sérstakra sýslunarmanna, þar á meðal 

skiptastjóra, sem töldust til dómstarfa fram til 1. júlx 1992. í réttarfarslöggjöfrnni er ráð 

fyrir því gert að ágreiningsefni um þessi málefni verði borin beint undir dómstóla og er 

þvx eðlilegt að umrædd störf falli utan við gildissvið laganna á sama hátt og starfsemi 

dómstóla. Þá eru undanskílin gildissviði laganna rannsókn sakamála og saksókn. 

Ákvæði þetta er samhljóða 1. mgr. 2. gr. gildandi upplýsingalaga.

I frumvarpinu virðist ekki vera hugað að þeim vandkvæðum sem verið hafa á beitingu 

þessa ákvæðis í framkvæmd, einkum hvað varðar þá reglu að upplýsingalögin gildi ekki



30

um rannsókn og saksókn sakamáls. í því samhengi er rétt að nefna að nokkurs 

ósamræmis hefur gætt hjá úrskurðarnefnd upplýsingamála við skýringu ákvæðisins. 

Hefur nefndin þannig ýmist tekið sjálfstæða afstöðu til þess hvort undanþágan eigi við 

eða látið nægja að vísa til almennra hugleiðinga handhafa ákæruvalds um að ákveðin 

gögn kunni að koma til skoðunar á síðari stigum við meðferð sakamáls, sbr. Kjartan 

Bjarni Björgvínsson: „Gildissvið upplýsingalaga gagnvart störfum sýslumanna og við 

meðferð sakamála" bírt í 2. hefti LÖgréttu 2012, bls. 22-23.

Þá hefur nefndin í einstaka máli lagt til grundvallar að skjöl og önnur gögn, sem eru eða 

munu að „Öllum Hkindum koma til skoðunar logreglu á ætluðum refsiverðum brotum", 

falli undir ákvæði 1. mgr. 2. gr. núgildandi laga. Þrátt fyrir að nýleg dæmi úr 

framkvæmd nefndarinnar bendi til þess að nefndin skýri lagaskilareglu núgildandi laga 

á þrengri hátt (sama heimild, bls. 27), þannig að hún eigi aðeins við um aðgang að 

gögnum hjá stjómvöldum ef þau hafa með hondum þau verkefni sem talin eru upp í 1. 

mgr. 2. gr. uppl., ætti ósamræmið sem uppi hefur verið um árabil að þessu leyti að vera 

tilefni til skýrari afstöðu um lagaskil upplýsinga víð rannsókn sakamáls í lögunum 

sjálfum eða athugsemdum við frumvarpxð.

4.2.2 Athugasemdir.

í ljósi þess sem rakið er framan er það tillaga undirritaðs að kveðið verði með skýrari 

hætti á um það í frumvarpinu eða athugasemdum við ákvæði 4. gr, að reglan um að 

upplýsingalögin taki ekki til rannsóknar eða saksóknar sakamáls eigi að jafnaði aðeins 

við þegar beiðni er beint til stjómvalda sem hafa hafa sjálf með höndum að rannsaka mál 

sem teljast til sakamála samkvæmt ákvæðum laga nr. 88/2008, eða taka ákvörðun um 

saksókn í slíkum málum. Samkvæmt þvx á ákvæðið þá einungis við um lögreglu, 

handhafa ákæruvalds og þau stjómvöld sem veitt hefur verið heimild til að rannsaka 

mál sem sakamál á grundvelli sérstakra ákvæða í lögum, eins og gert er ráð fyrir í 1. mgr, 

52. gr. laga nr. 88/2008.

Slxk afmörkun myndi þýða að reglur upplýsingalaga um aðgang almennings að gögnum 

gilda að meginstefnu áfram um gögn x vörslum stjómvalds, þótt þau gögn séu andlag 

sakamálamálarannsóknar á vettvangi þar til bærra stjórnvalda. Þessi niðurstaða hefur 

ekki endilega í för með sér að veita skuli aðgang. Af henni leíðir hins vegar að ef 

stjómvaldi berst beiðni um aðgang að slíkum gögnum getur það ekki vísað erindinu frá 

sér á þeiin grundvelli að það falli utan gildissviðs upplýsingalaga, heldur verður það að 

leggja sjálfstætt mat á hvort gögnin hafi að geyma einhverjar upplýsingar sem standa því 

í vegi að veita skuli aðgang, með hliðsjón af 9. og 10. gr. frumvarpsins um vernd einka-
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og almannahagsmuna. Rétt kann að vera mæla fyrir um að stjómvaldið gefi þá þeim 

stjómvöldum sem hafa með hendi rannsókn og saksókit viðkomandi sakamáls færi á að 

gera athugasemdir í tengslum við það mat.

5. A t h u g a s e m d ir  v ið  ö n n u r  a t r ið i  f r u m v a r p s in s .

5 .1 . B r é f a s k ip t i  v ið  s é r f r ó ð a  a ð il a  t i l  a f n o t a  í d ó m s m á l i  e ð a  v ið  a t h u g u n  á  

þ v í  h v o r t  s l ík t  m á l i s k u l i  h ö f ð a ð . (3. t ö l u l . 6. g r . f r u m v a r p s in s ).

Akvæðið er sambærilegt ákvæði sem þegar er að finna í 2. tölul. 4. gr. núgildandi 

upplýsingalaga og í 16. gr. stjómsýslulaga.

Samkvæmt athugasemdum við frumvarpið er tilgangur þessarar reglu er „að tryggja 

hinu opinbera, á sama hátt og hverjum öðrum aðila að dómsmáli, rétt til að leita 

ráðgjafar sérfróðra aðila án þess að þær upplýsingar sem þarmig er afiað geti komist til 

vitundar gagnaðila." Þá kemur þar jafnframt fram að undanþágurmi skv. 2. tölul. 4. gr. 

verði aðeins beitt um gögn sem verða til eða aflað er gagngert í þessu skyni

Rétt eins og í upphafiegu frumvarpi til þeirra upplýsingalaga sem nú eru í gildi er ekki 

gerð ítarleg grein fyrir því í fmmvarpinu hvers vegna hið opinbera verður að eiga þess 

kost að leita lögfræðilegrar ráðgjafar vegna undirbúnings dómsmáls með leynd. Hér 

verður að hafa í huga að stjómvðldum ber samkvæmt viðurkenndri grundvallarreglu 

stjómsýsluréttarins ávallt að haga athöfnum sínum í samræmi við málefnaleg sjónarmið. 

Án sérstakrar lagaheimildar verður að ganga út frá því að sú regla eigi fullum fetum við 

um athafnir stjómvalda og samskipti þeirra við sérfróða aðila við undirbúning 

dómsmáls/ hvort sem er til sóknar eða vamar.

Þegar litið er til þess að reglum upplýsingalaga um gagnsæi er meðal arrnars ætlað að 

tryggja að stjómvöld gæti málefnlegra sjónarmiða í störfum sínum og ákvæði 

frumvarpsins slá þegar skjaldborg um ákveðna almannahagsmuni, sbr. 10. gr. 

frumvarpsins, þyrfti það ef til vill nánari athugunar við hvaða hagsmuni þessi regla 

vemdar. Hér verður að hafa í huga að það sem lögmerm og aðrir sérfróðir aðilar tjá 

stjómvöldum bindur á engan hátt hendur stjómvalda síðar í dómsmáli samkvæmt 

almennum réttarfarsreglum. Þótt fallist yrði á að stjórnvöld hefðu réttmæta hagsmuni af 

leynd um þessi samskipti umfram þá almannahagsmuni sem fjallað er um í 10. gr. 

frumvarpsins og 6. gr. núgildandi laga, er ekki auðvelt að koma auga á ástæður fyrir því 

að slík leynd eigi að gilda áfram eftir að dómsmáli telst formlega lokxð.



32

Undanþágan sem um getur í 3. tölul. 6. gr. uppl. er hugsanlega einnig óheppileg að því 

leyti að hún kann að gefa þeirri hugmynd undir fótinn að stjómvöld séu að einhverju 

leyti óbundin af reglum stjómsýsluréttarins þegar þau leggja á ráðin með lögmönnum 

sínum. Gagnsæi í þessum efnum í samræmi við markmið upplýsingalaga myndi á hirrn 

bóginn tvímælalaust veita stjómvöldum sem og þeim sem til þeirra leita til aðhaid til að 

haga ráðgjöf sinni í samræmi við almennar stjómsýsluréttarins. Ef raunveruleg hætta er 

á að almannahagsmunir skaðist þá myndu reglurnar í 10. gr. frumvarpsins að öllum 

líkindum veita nægilega vernd gegn slíku tjóni.

5.2 . S k il g r e in in g  u p p l ý s in g a  u m  f é l a g s l e g  v a n d a m á l  s e m  v ið k v æ m r a

PERSÓNUUPLÝSINGA (9. GR. FRUMVARPSINS).

I athugasemdum við 9. gr. frumvarpsins sem fjallar um takmarkanir á upplýsingarétti 

vegna einkahagsmuna eru upplýsingar um „félagsleg vandamál" tilgreindar sem 

viðkvæmar persónuupplýsingar samkvæmt persónuvemdarlögum sem engum vafa sé 

undirorpið að séu undanþegnar aðgangi almennings.

Rétt er að vekja athygli á því að upplýsingar um „félagsleg vandamár' eru ekki meðal 

þeirra upplýsinga sem 8. töluliður 2. gr. persónuvemdarlaganna skilgreinir sem 

viðkvæmar persónuupplýsingar. Ef ætlunin er því að tryggja að upplýsingar um 

félagsleg vandamál verði áfram taldar til einka- og fjárhagsmálefna einstaklinga sem 

sanngjamt er og eðlilegt að leynt fari, rétt eins og gert var við setningu upplýsingalaga 

nr. 50/1996, er líklega rétt að tiltaka það sérstaklega án tilvísunar tii ákvæða 

persónuvemdarlaga. Auk þess er rétt að geta þess að samkvæmt e-lið 8. töluliðar 2. gr. 

persónuvemdarlaganna eru upplýsingar um stéttarfélagsaðild skilgreindar sem 

viðkvæmar persónuupplýsingar.

5 .3 . F r u m k v æ ð is s k y l d a  STJÓRNVALDA t i l  a d  GERA SKRÁR y f ir  MÁL, LISTA YFIR 

MÁLSGÖGN o g  g ö g n  a ð g e n g il e g  MEÐ r a f r æ n u m  HÆTTI (13, FRUMVARPSINS).

1 13. gr. frumvarpsins, sbr. breytingartillögu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, 

er kveðið á um að stjómvöld skuli gera skrár yfir m ál, Hsta yfir málsgögn og gögnin sjálf 

aðgengiieg með rafrænum hætti. Hið sama eigi við um gagnagrunna og skrár.

Ljóst er að umrædd breytingartiBaga felur í sér afgerandi breytingu á skyldum 

stjómvalda til að veita upplýsingar frá því sem er í núgildandi lögum. Verði tillagan að 

lögum munu stjómvöld bera umfangsmiklar skyidur til að gera jafnt skrár yfir mál sem 

og málsgögn á aðgengilegan hátt.
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Þegar horft er til þess hversu þröngt hugtakið mál er afmarkað í athugasemdum við 

fyrírliggjandi frumvarp og þess að inntak þess er ekki að öllu leyti ljóst, verður að ætla 

stjómvöldum muni reynast mjög erfitt að takast á herðar þær viðamiklu skyldur sem 

lagðar eru á þau samkvæmt breytingartillögunni við frumvarpið.

Varla verður um deilt að breytingar af þessu tagi munu krefjast mikillar virtnu og 

undirbúnings af hálfu starfsmanna stjómsýslunnar og ríki og sveitarfélög munu hafa 

verulegan kostnað þar a£. Af þeim sökum er óheppilegt að stjómskipunar- og 

eftirlitsnefnd hafi ekki lýst nánar þeim sjónarmiðum sem liggja að baki tillögum hennar. 

í  því sambandi er æskilegt að tekin sé rökstudd afstaða til þess hvort sú skylda sem 

fyrirhuguð er x tillögum nefndarinnar eigi að á til gagna óháð því hvenær þau verða til, 

eða hvort þau eigi eintmgis að gilda um þau gögn sem verða til eftir gíldistöku laganna. 

Að öðrum kosti kann það að vera verulegum örðugleikum bundið fyrir stjómsýsluna að 

átta sig á því hvemig hún eigi að bregðast víð þessum nýju og breyttu verkefnum nái 

frumvarpið fram að ganga og Alþingi getur þá betur áttað sig á því hvort það telur 

frumvarpið, eins og það Iiggur fyrir, horfa til einföldunar í stjómsýshmni eða hvort 

tilefni sé til þess að auka við umfang hennar.

Þetta atriði frumvarpsins er hugsartlega gott dæmi um atriði sem vert værí að gera 

stjómsýslumat á í samræmi við ábendingar umboðsmanns Alþingis, sbr. Skýrslu 

umboðsmanns Alþingis 2005, bls, 21-24. Bæði alþingismörmum og þeim sem starfa á 

viðkomandi sviði stjómsýslunnar væri þá betur Ijóst hvaða afleiðingar samþykkt þessa 

þáttar frumvarpsins hefði fyrir þá þjónustu sem stjórnsýslan þarf að halda uppi og slík 

vitneskja kann í senn að leiða til þess að fundnar verði leiðir, þegar áður en frumvarpið 

er samþykkt, til að einfalda og bæta stjómsýslu á víðkomandi sviði.

5 .4 . ENDURNOT OPINBERRA UPPLVSINGA (VII. KAFLI FRUMVARPSINS).

Akvæði VII. kafla frumvarpsins innihalda ákvæði sem ætlað er að innleíða reglur 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB frá 17. nóvember 2003 um 

endumotkun upplýsinga frá hinu opinbera, sem tekin var inn í EES-saiTuiinginn með 

ákvörðun sameiginlegu ERS-nefndarinnar 105/2005.

Hugsanlegt er að ákvæði frumvarpsins uppfyili ekki að öllu leyti kröfur 

tilskipunarinnar. Ber þar meðal arrnars að nefna að ekki er fyllilega ljóst í frumvarpinu 

hvort xxnnt sé að skjóta ákvörðunum stjómvalda um synjun beiðni um endurnot 

upplýsinga til úrskurðarnefndar upplýsingamála eða hvort slíkar ákvarðanir sæti eftir
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atvikum kæru til ráðherra sem æðra stjórnvalds. Mikilvægt er að fyrir liggi með skýrum 

hætti hverjar kæruleiðir eru, enda er í 4. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar sérstaklega kveðið á 

um að allar ákvarðanir stjórnvalda sem synja beiðni um endumotkun skuli innihaida 

tilvísun í leiðir til kvartana ef umsækjandi skyldi óska eftir því að áfrýja úrskurðinum.

Enn fremur er rétt að skýrari viðmið komi fram í athugasemdum frumvarpsins um 

hvaða sjónarmið unnt er að leggja til grundvallar gjaldtöku. í 6. gr. tilskipunarinnar er 

tekið sérstaklega fram um þetta atriði að ef gjald er tekið þá skuli heildartekjumar af því 

að láta í té og leyfa endumotkun gagna ekki vera meiri en kostnaðurinn við söfnun, 

framleiðslu, fjölföldun og dreifingu auk sanngjarns hagnaðarhlutar af fjárfestingunni. 

Jafnframt er þar kveðið á um að gjöld skuli vera kostnaðartengd á viðkomandi 

uppgjörstímabili og reiknuð út í samræmi við þær reikningsskilareglur sem gilda um 

þann opmbera aðila sem málið varðar.

Að lolcum sér þess ekki stað í frumvarpinu að stjórnvöldum sé skylt að auglýsa 

ákvarðanir um að hætta að gera gogn aðgengileg til endumotkunar, í 18. lið aðfararorða 

tilskipunarinnar er tekið sérstaklega fram að ef lögbært yfirvald ákveður að tiltekin gögn 

séu ekki lengur aðgengileg til endumotkunar eða ákveður að hætta að uppfæra þessi 

gögn skuli það auglýsa þessar ákvarðanir opinberlegay við fyrsta tækifæri, með 

rafrænum hætti eftir því sem við verður komið.

Lúxemborg, 22. ágúst 2012.


