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Varðandi: Frumvarp til upplýsingalaga, 215. mál

Samtök atvinnulífsins hafa fengið sent til umsagnar frumvarp til upplýsingalaga. Frumvarpið 
var lagt fram á 139. og 140. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Samtök atvinnulífsins 
hafa á fyrri stigum gert athugasemdir við frumvarpið, en ekki hefur verið tekið tillit til þeirra. 
Samtökin sendu einnig umsögn um frumvarpið á síðasta þingi. Umsögn samtakanna er því að 
hluta til til áréttingar fyrri umsögnum.

Um gildissvið frumvarpsins

Sem fyrr er í frumvarpinu gert ráð fyrir að gildissvið upplýsingalaga verði víkkað verulega. Í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að lögin nái til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 51% hluta eða 
meira í eigu hins opinbera, í stað 75% í fyrri útgáfu frumvarpsins. Samtök atvinnulífsins 
ítreka það álit sitt að það fyrirkomulag sem lagt er til hvetji ekki aðra aðila til eignaraðildar í 
slíkum fyrirtækjum. Þá benda samtökin á að í 36. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á 
lögum um Þjóðskjalasafn Íslands, þess efnis að skilaskylda taki einnig til þessara lögaðila og 
að Þjóðskjalasafn Íslands skuli setja reglur um skjalavörslu og skjalastjórn. Slíkar breytingar 
geta verið mjög íþyngjandi fyrir fyrirtækin.

Í frumvarpinu er sem fyrr lagt til í 3. mgr. 2. gr. að forsætisráðherra sé heimilt að tillögu 
viðkomandi ráðherra eða sveitarstjórnar, og að fenginni umsögn Samkeppniseftirlitsins, að 
ákveða að starfsemi lögaðila sem er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði falli ekki undir 
lögin eða dregið slíka ákvörðun til baka. SA ítrekar þá afstöðu sína að sömu reglur eigi að 
gilda um alla aðila á samkeppnismarkaði, upplýsingalög eigi ekki að taka til slíkra fyrirtækja 
og að afar óheppilegt sé að slík ákvörðun sé matskennd og pólitísk.Verði niðurstaðan engu að 
síður sú að lögin geti náð til aðila á samkeppnismarkaði er lagt er til að fyrirtæki sem er í 
þeirri stöðu sem lýst er í greininni geti einnig sjálft krafist þess að falla ekki undir lögin. 
Ákvörðun sem stjórnvöld taka verði síðan kæranleg til dómstóla. Jafnframt er þá mikilvægt að 
undanþágan fyrir lögaðila sem starfa í samkeppni á markaði nái einnig til þeirra einkaaðila 
sem tilgreindir eru í 3. gr. frumvarpsins, en í frumvarpinu er eingöngu vísað til lögaðila sem 
falla undir 2. mgr. 2. gr.

Í fyrri umsögn gerðu samtökin athugasemd við að lagt væri til í 3. gr. að gildissvið laganna 
væri víkkað þannig að þau taki til einkaaðila, óháð eignaraðild að því leyti sem þeim hefur 
verið falið að taka stjórnvaldsákvörðun eða sinna öðru verkefni sem kveðið er á um í lögum 
að stjórnvald skuli sinna eða telst að öðru leyti liður í opinberu hlutverki stjórnvalds. 
Upplýsingalögum er því auk stjórnsýsluákvarðana ætlað að taka til annarra 
stjórnsýsluverkefna sem einkaaðilum er falið að rækja. Er þar fylgt reglu laga um upplýsingar 
um umhverfismál án þess að þörfin á því fyrirkomulagi sé rökstudd eða horft til þess að 
aðstæður eru alls ekki sambærilegar. Af þessu leiðir að öll starfsemi sem fer fram á vegum 
slíkra þjónustuaðila, m.a. starfsemi sem þeim er falið að sinna samkvæmt þjónustusamningi, 
fellur undir upplýsingalögin. Fjöldi slíkra samninga er í gildi við lítil og meðalstór fyrirtæki.
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Engin rök eru til að víkka gildissvið upplýsingalaga með þessum hætti. Þar að auki felur 
veiting upplýsinga samkvæmt lögunum og jafnvel krafan um rökstuðning í sér verulegar 
byrðar fyrir lítil þjónustufyrirtæki. SA leggur því enn á ný til að ákvæðið verði óbreytt frá 
gildandi lögum.

Aðgangur að upplýsingum
Gögn er tengjast málefnum starfsmanna eru almennt undanþegin upplýsingarétti samkvæmt 1. 
mgr. 7. gr. frumvarpsins Það ákvæði virðist þó ekki taka til þeirra fyrirtækja sem felld eru 
undir lögin samkvæmt 3. gr., þ.e. einkaaðila sem falið hefur verið að taka 
stjórnvaldsákvarðanir er veita þjónustu sem stjórnvaldi ber að sinna. SA telur engin rök fyrir 
þeirri mismunun og leggur til að 1. gr. 7. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að í stað 
orðanna „ sbr. 2. gr.“ komi „sbr. 2 og 3. gr.“.

Ef ætlunin er að lögin taki til einkafyrirtækja, sbr. 3. gr. , eingöngu að því leyti er snýr að 
stjórnsýsluverkefnum þá er mikilvægt að það komi skýrt fram að lögin taki ekki til þeirra að 
öðru leyti, s.s. að þeirri hið er snýr að málefnum starfsmanna.

Ef að gildissvið ákvæðis um upplýsingarétt um málefni starfsmanna verður útvíkkað með 
þeim hætti sem lagt er til í frumvarpinu er mikilvægt að staða starfsmanna skv. 3. gr. 
frumvarpsins verði skýrð að þessu leyti.

Samtök atvinnulífsins gera einnig athugasemd við þá breytingu á lögunum að lögaðilar skv. 2. 
mgr. 2. gr. laganna séu skyldaðir til að gefa upp launakjör æðstu stjórnenda. Hér er um að 
ræða fyrirtæki sem eru í allt að helmingseigu annarra en opinberra aðila og getur slík regla því 
haft áhrif á möguleika fyrirtækjanna til að fá aðila á almennum markaði til að fjárfesta í 
fyrirtækjunum.

Málsmeðferð
Í 15. gr. frumvarpsins er lagt til að dregið verði umtalsvert úr vægi tilgreiningarreglu 
núgildandi 10. gr. laganna, með það að markmiði að auka upplýsingarétt almennings. 
Mikilvægt er að gerð sé krafa um að framsetning beiðna um upplýsingar sé nægjanlega skýr 
og að viðkomandi fyrirtæki þurfi ekki að tína til verulegt magn gagna með tilheyrandi 
fyrirhöfn og kostnaði. Ekki verður séð að sú rýmkun á tilgreiningarreglunni sem frumvarpið 
mælir fyrir um, sé nægilega skýr að þessu leyti og tillagan eins og hún er í frumvarpinu er til 
þess fallin að auka enn á þá vinnu sem fyrirtæki þurfa að kosta til að uppfylla skilyrði 
laganna.

Frumkvæði að upplýsingagjöf
Með 13. gr. um birtingu upplýsinga að frumkvæði stjórnvalda eru enn lagðar auknar skyldur á 
þá sem undir lögin heyra. Fram hefur komið að SA leggst gegn útvíkkun á gildissviði 
upplýsingalaga þannig að þau nái einnig til einkaaðila sem sinna stjórnsýsluverkefnum. Ljóst 
er að ef frumvarpið verður samþykkt með þessari útvíkkun á gildissviði þá er í 13. gr. um enn 
frekari skyldur og kostnað að ræða fyrir fjölmörg lítil og meðalstór fyrirtæki sem gert hafa 
þjónustusamninga um stjórnsýsluverkefni.

F.h. Samtaka atvinnulífsins
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