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Kæri viðtakandi,

Meðfylgjandi þessu bréfi er umsögn Sagnfræðingafélags Íslands um frumvarp að nýjum 
upplýsingalögum (þingskjal 223 - 215. mál), en skilafrestur umsagna er í dag, þann 6. nóvember 2012. 
Við vonum að umsögn okkar verði tekin til alvarlegrar athugunar, enda höfum við miklar efasemdir 
um frumvarpið í núverandi mynd og teljum að það geti virkað sem dragbítur á íslenskar 
sagnfræðirannsóknir.

Virðingarfyllst,
Vilhelm Vilhelmsson
formaður Sagnfræðingafélags Íslands
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Sagnfræðingafélag Islands

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 5. nóvember 2012

Efni: Umsögn um frumvarp að upplýsingalögum -  (þingskjal 223 -  215. mál)

Stjórn Sagnfræðingafélags Íslands hefur haft frumvarp að upplýsingalögum, sem nú liggur 
fyrir Alþingi, til umfjöllunar. Sagnfræðingafélag Íslands leggur áherslu á að aðgangur að 
upplýsingum sé eins opinn og unnt er, með tilliti til þess að þau gögn sem eðlilegt er að leynt 
fari, s.s. vegna viðkvæmra málefna einstaklinga, verði háð aðgangstakmörkunum. Varðveisla 
heimilda og aðgengi að þeim eru meginforsenda sagnfræðirannsókna og því skiptir miklu 
máli hvernig aðgangi að upplýsingum sé fyrirkomið í stjórnsýslunni.

Stjórn Sagnfræðingafélags Íslands sendir nú í þriðja sinn umsögn um frumvarp að 
upplýsingalögum. Áður hafði stjórn félagsins sent umsögn við sambærilegt frumvarp, sem 
lagt var fyrir Alþingi veturinn 2010-2011, með bréfi dags. 16. mars 2011. Þá ítrekaði stjórn 
félagsins athugasemdir sínar við sambærilegt frumvarp, sem lagt var fyrir Alþingi veturinn 
2011-2012, með bréfi dags. 29. febrúar 2012.

Með nýlegum breytingum hefur ekki verið orðið við öllum þeim athugasemdum sem 
komu fram í bréfunum frá 16. mars 2011 og 29. febrúar 2012. Stjórn Sagnfræðingafélags 
Íslands ítrekar því ennfrekar athugasemdir sínar.

Beiðni um gögn má í undantekningartilfellum hafna

Í 15. gr. í frumvarpi að upplýsingalögum er fjallað um málsmeðferð og það er við kemur 
beiðnum um aðgang að upplýsingum í vörslu hins opinbera. Í ljósi þess að starfsvettvangur 
sagnfræðinga er að stórum hluta nátengdur opinberum gögnum er ljóst að allar breytingar á 
málsmeðferð beiðna skipta sagnfræðinga miklu máli. Að mati stjórnar félagsins eru 
núgildandi upplýsingalög skýr og einföld í þessu sambandi og sér félagið ekki hvaða brýnu 
ástæður liggja að baki breytingum á þeim ákvæðum. Einnig verður ekki séð að rökstuðningur 
í greinargerð með þessum breytingum sé fullnægjandi, þ.e.a.s. að tilgangur breytinganna sé að 
„almenningi verði gert auðveldara en nú er að óska upplýsinga“. Stjóm félagsins telur að hér 
sé í raun verið að gera hið þveröfuga, þ.e. að gera almenningi erfiðara um vik í að óska eftir 
upplýsingum og sér í lagi þeim sem stunda sagnfræðirannsóknir. Í greinargerð með 
frumvarpsdrögunum er það nefnt sérstaklega að til „að hægt sé að afgreiða beiðni verður hún 
að vera sett fram með nægilega nákvæmum hætti til að stjórnvald geti, t.d. með einfaldri orða- 
og efnisatriðaleit í málaskrá sinni, fundið það mál sem lýtur að því málefni sem aðili óskar að 
fá upplýsingar um“. Hér er hreinlega gerð krafa um að umbeiðandi viti nákvæmlega að hverju
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hann sé að leita. Eðli sagnfræðilegra rannsókna gerir það að verkum að sagnfræðingar geta 
ekki alltaf með fullri vissu sagt fyrir um að hverju nákvæmlega sé verið að leita eða hvar það 
sé að finna. Þetta á sérstaklega við þegar rannsóknir eru á grunnstigi og/eða þegar rannsaka á 
þróun eða tímabil. Ennfremur er að finna ákvæði í 15. gr. sem gera þá kröfu til þess sem leitar 
að upplýsingum að hann afmarki „beiðni við tiltekin gögn eða tiltekið mál“ . Allar slíkar 
kröfur eru afturför að mati stjórnar Sagnfræðingafélags Íslands og verulega íþyngjandi fyrir 
sagnfræðirannsóknir í landinu.
Einnig vill stjórn félagsins mótmæla kröftuglega þeim liðum 15. greinarinnar er lúta að rétti 
stjórnvalda til þess að hafna beiðni um upplýsingar á þeim forsendum að „meðferð hennar 
tæki svo mikinn tíma eða krefðist svo mikillar vinnu að ekki telst af þeim sökum fært að verða 
við henni“ og/eða að sterkar vísbendingar séu „um að beiðni sé sett fram í ólögmætum 
tilgangi.

Stjórn Sagnfræðingafélags Íslands telur að í fyrri liðnum sé um að ræða matskennda 
reglu sem fámenn stjórnsýsla geti auðveldlega beitt fyrir sig á álagstímum og þar með komið í 
veg fyrir afhendingu upplýsinga í stærri og erfiðari málum, en rannsóknarspurningar 
fræðimanna kalla stundum á mikla og nákvæma vinnu stjórnvalda. Stjórn félagsins telur að 
upplýsingalög ættu frekar að gera ráð fyrir lengri afgreiðslutíma í erfiðari upplýsingabeiðnum 
en almennt gengur og gerist, í stað þess að stjórnvaldi sé leyfilegt að hafna afgreiðslu í erfiðari 
málum. Það er mat stjórnar að hér séu hagsmunir stjórnsýslunnar settir ofar hagsmunum 
almennings og fræðimanna.

Varðandi seinni liðinn, þá sér stjórn Sagnfræðingafélags Íslands ekki hvernig 
stjórnvald eigi að meta á hlutlægan hátt hvort „sterkar vísbendingar“ séu um að 
upplýsingabeiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi. Aðgangur að upplýsingum er að mati 
stjórnar félagsins ein af mikilvægustu stoðum réttarríkisins og ekki eðlilegt að stjórnsýslunni 
sé ætlað eftirlit með „ófrömdum“ og „ósönnuðum“ lögbrotum þegnanna.

Heimild til gjaldtöku

Í 18. gr. frumvarpsins er fjallað um gjald sem ríkisstofnunum er heimilt að innheimta fyrir 
afrit af skjölum. Skv. drögunum ákveður forsætisráðuneytið gjaldskrá fyrir ljósrit og afrit 
gagna sem afhent eru eins og kveðið er á um í núgildandi lögum. Hins vegar er tekið fram að 
sú gjaldskrá eigi einnig að mæta þeim kostnaði sem af afrituninni „hlýst, þ.m.t. efniskostnaði, 
og kostnaði vegna vinnu starfsmanna og búnaðar“ .

Stjórn Sagnfræðingafélags Íslands finnst skjóta skökku við að þeir sem óska eftir 
upplýsingum skuli þurfa að bera kostnað af tækjahaldi og launakostnaði stjórnvalda. Hér 
virðast því hagsmunir stjórnsýslunnar látnir vega meira en hagsmunir almennings og 
fræðimanna. Upp kunna að koma tilvik að kostnaður við afritun verði svo hár, sér í lagi ef við 
hann bætist launakostnaður, að umbeiðandi þarf að frábiðja sér hann og það getur varla talist 
eðlilegt í lýðræðisþjóðfélagi að takmarka aðgang að upplýsingum á þann hátt. Hlutverk 
stjórnsýslunnar er öðrum þræði að þjónusta almennings. Til þess eru ráðnir starfsmenn og 
keypt tæki og kostnaður greiddur með skattpeningum. Sú hætta er fyrir hendi að meginreglan 
um að almenningur eigi rétt á upplýsingum sér að kostnaðarlausu fari halloka. Það að
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stofnanir og embætti ríkisins eigi að mæta föstum kostnaði vegna upplýsingalaga með 
innheimtu sértekna er óforsvaranlegt að mati stjórnar félagsins.

Stjórn Sagnfræðingafélags Íslands fer fram á að orðið verði við ofangreindum athugasemdum 
sínum í frekari vinnu við frumvarp að upplýsingalögum. Þær lítilfjörlegu breytingar á orðalagi 
15. og 18. gr. frumvarpsins, sem lagt var fyrir Alþingi veturinn 2011-2012, eru ekki nægilegar 
til að mæta áðurnefndum athugasemdum. Sagnfræðingafélag Íslands telur ótækt að hafa 
ákvæði í upplýsingalögum sem kveði á um gjaldtöku vegna vinnu starfsmanna og búnaðar, 
nokkurs sem rekið er af opinberu fé. Þá lýsir stjórn félagsins yfir þungum áhyggjum vegna 
þeirra liða 15. gr. frumvarpsins, sem veiti stjórnvöldum heimild til að hafna beiðnum, byggða 
á matskenndri reglu sem er í engu samræmi við opið upplýsingasamfélag. Slíkar heimildir í 
lögum um aðgang að upplýsingum ætti að fjarlægja sem fyrst.

Virðingarfyllst,

Vilhelm Vilhelmsson, formaður.


