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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga (þingskjal 223 - 215. mál)

Með tölvubréfi dags. 26. október sl. var óskað eftir umsögn Þjóðskjalasafns Íslands um 
frumvarp til nýrra upplýsingalaga. Þjóðskjalasafn hefur tvisvar áður sent umsagnir við 
frumvörp til upplýsingalaga sem lögð hafa verið fram á undanförnum misserum (þingskjal 
502 - 381. mál á 139. löggjafarþingi og þingskjal 442 - 366. mál á 140. löggjafarþingi) í 
bréfum dags. 16. mars 2011 og 29. febrúar 2012. Á fyrri stigum málsins hefur verið tekið tillit 
til veigamikilla athugasemda Þjóðskjalasafns, m.a. að upplýsingalög, og þar með 
afhendingarskylda til Þjóðskjalasafns, nái til fyrirtækja sem eru 51% eða meira í eigu 
opinberra aðila.

Þjóðskjalasafn Íslands vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

Þjóðskjalasafn vill ítreka athugasemd úr fyrri umsögn safnsins, dags. 29. febrúar 2012, 
varðandi setningu reglna um skráningu mála hjá Stjórnarráði Íslands. Í frumvarpi að 
upplýsingalögum er gert ráð fyrir að Þjóðskjalasafn Íslands setji reglur um skráningu mála hjá 
stjórnvöldum, sbr. 26. gr. og 2. tl. b-lið í 36. gr. frumvarpsins. Í 11. gr. laga nr. 115/2011 um 
Stjórnarráð Íslands er ákvæði um skráningu sem virðist tengjast skráningu máls. Þar segir: 
„Færa skal skrá um formleg samskipti og fundi milli ráðuneyta Stjómarráðsms sem og við 
aðila utan þess. Forsætisráðherra setur reglur um skráninguna.“ Hér kunna því að stangast á 
ákvæði frumvarpsins og laga um Stjórnarráð Íslands á þann veg að Þjóðskjalasafn skuli setja 
reglur um skráningu mála hjá öllum afhendingarskyldum aðilum en forsætisráðherra hjá 
Stjórnarráðinu sem fellur undir afhendingarskyldu. Þjóðskjalasafn Íslands leggur áherslu á að 
þessi reglusetning megi ekki brjóta í bága við reglur sem safnið setur um skráningu mála á 
grundvelli breytinga á lögum um Þjóðskjalasafn sem boðuð er í frumvarpinu. Lagt er til að 
breyting verði gerð á 11. gr. laga nr. 115/2011 á þann veg að bætt verði við fyrstu 
málsgreinina og að hún verði: „Forsætismðherm setur reglur um skráninguna að teknu tilliti 
til reglna Þjóðskjalasafns um skráningu mála og skjala hjá afhendingarskyldum aðilum.“

Þjóðskjalasafn Íslands vill leiðrétta eitt atriði sem kemur fram í greinargerð frumvarpsins í 
skýringum við 36. gr., sem snýr að stærstum hluta að breytingum á lögum um Þjóðskjalasafn 
Íslands:

• Í b-lið segir að í frumvarpinu sé að finna „það nýmæli að Þjóðskjalasafn Íslands skuli 
setja reglur um skjalavörslu og skjalaskráningu“. Það rétt að um nýmæli er að ræða að 
Þjóðskjalasafn skuli skv. frumvarpinu eiga að setja reglur um skráningu mála hjá



stjórnvöldum og fagnar Þjóðskjalasafn þessu og telur það styðja safnið í eftirlits- og 
stjórnsýsluhlutverki sínu eins og kom fram í fyrri umsögn safnsins við frumvarpið. 
Þjóðskjalasafn hefur í áraraðir sett reglur um skjalavörslu afhendingarskyldra aðila. 
Með lögum um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 var afhendingarskyldum aðilum 
gert skylt að fylgja fyrirmælum safnsins um skjalavörslu og safnið fékk það hlutverk 
að gefa út leiðbeiningar og veita ráðgjöf um skjalavörslu. Leiðbeiningarrit um 
skjalavörslu sem Þjóðskjalasafn gaf út hafa reglugerðarígildi og bar 
afhendingarskyldum aðilum að fylgja þeim leiðbeiningum í sinni skjalavörslu. Þannig 
stóð m.a. í 6. gr. laganna „Afhendingarskyldir aðilar eru skyldugir að hlíta fyrirmælum 
safnsins um skráningu, flokkun og frágang skjala.“ Með breytingum á lögum um 
Þjóðskjalasafn Íslands árið 2008 (lög nr. 123/2008) var reglusetningarvald 
Þjóðskjalasafns undirstrikað og með því að í 4. gr. laganna, sem tilgreinir hlutverk 
safnsins, kom nýr töluliður þar sem segir að Þjóðskjalasafn skuli „setja reglur um 
myndun, frágang og afhendingu skjala- og gagnasafna (sbr. 3. gr.) afhendingarskyldra 
aðila,“ Þannig er hæpið að tala um nýmæli í þessu tiltekna atriði.

Þjóðskjalasafn fagnar því að frumvarpið skuli nú aftur lagt fyrir Alþingi enda mikilvægt að
endurskoðun laganna nái fram að ganga.
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