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Reykjavík, 6. nóvember 2012

Nefndarsvið Alþingis 
Bt. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Umsögn Blaðamannafélags íslands um:

Frumvarp til upplýsingalaga.
Þingskjal 223 —  215. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013)

Blaðamannaféiag íslands gerir enn sem fyrr alvarlegar athugasemdir við frumvarp til 
upplýsingaiaga eins og það liggur fyrir nú. Félagið hvetur stjórnvöld til að endurskoða 
frumvarpið með það að markmiði að auka gegnsæi og aðgang almennings og fjölmiðla 
að upplýsingum og gögnum er varðar stjórnsýsluákvarðanir.

Blaðamannafélag íslands áréttar þau sjónarmið sem komið hafa fram í fyrri umsögnum 
félagsins við frumvarpið, dags. 16. mars2011, 17. nóv. 2011 og 29. febrúar 2012, svo og 
við undirbúning að gerð frumvarpsins dags 3. nóv. 2010.

Einnig vill Blaðamannafélag íslands benda á að ísland hefur ekki ennþá fullgilt nýlegan 
sáttmála Evrópuráðsins um aðgang að opinberum gögnum. Sá sáttmáli var opnaður fyrir 
undirritun 18. júní 2009, en hann hefur ekki verið fullgiltur af tilskildum fjölda ríkja til þess 
að hafa öðlast gildi. Noregur og Svíþjóð hafa meðal annars fullgiit samninginn og væri 
það eðlilegt skref með setningu nýrra upplýsingalaga að fullgilda hann.

Félagið áskilur sér rétt til að koma fram með frekari athugasemdir á seinni stigum 
málsins og óskar jafnframt eftir því að gera nánari grein fyrir sjónarmiðum sínum við 
frekari meðferð málsins í nefndinni.

Virðingarfyllst,
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Nefndarsvið Alþingis 
Bt. Alsherjarnefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 29. febrúar2012

Umsögn Blaðamannafélags íslands um:

Frumvarp til upplýsingalaga.
Þingskjal 442 — 366. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.)

Blaðamannafélag íslands fagnar sem áður endurskoðun upplýsingalaga og hvetur til þess að 
það sé gert með það að markmiði að auka gegnsæi og aðgang fjölmiðla að upplýsingum og 
gögnum er varðar stjórnsýsluákvarðanir. Til þess að gera það þurfa undanþágur að vera fáar og 
vel afmarkaðar.

Nú liggja fyrir ný drög að upplýsingalögum. Um leið og Blaðamannafélag íslands áréttarfyrri 
athugasemdir við frumvarp, dags 16. nóvember 2011 og dags. 16. mars 2011, vill það koma 
með nokkrar athugasemdir við þau sem drög sem nú liggja fyrir.

Félagið fagnar því að miðað sé 51% eignarhlut eins og birtist í 2. grein frumvarpsins þó áréttað 
sé að það væri meiri samkvæmni hjá löggjafanum ef miðað er við yfirtökuskyldu eða 33% 
eignarhlut.

Þá vill félagið gera athugasemdir við ný skilyrði sem finna má í 10. gr. frumvarpsdraganna en 
þar er í 3. lið komin ný takmörkun á upplýsingarétt með vísun í almannahagsmuni. Ekki verður 
séð að það sé afmörkun eða skilgreining sem réttlætir það að miða takmarkanir upplýsingaréttar 
við svo almenn skilyrði eins og efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins, Þarna er 
stjórnsýslunni gefið allt of mikið rými til matskennds álits á aðgengi að gögnum. Verður ekki séð 
annað en að slíkt ákvæði geti nánast lokað á ailar upplýsingar um fjárhagsleg málefni, kjósi 
menn svo.

Þegar greinin var kynnt í haust var hún þannig:

„fjármál hins opinbera og birting þeirra gæti ógnað fjármálastöðugleika,” 

í dag er hún eftirfarandi:

„ efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins,”

■P*

Union of icelandic Journalisfs - Síðumúla 23, 108 Reykjavík. Tel. +354 553 9155, Telefax +354 553 9177
E-mail: bi@press.is - Internet: http://www.press.is

Member of International Federation of Journalists - Medlem af Nordiska Journalistförbundet

mailto:bi@press.is
http://www.press.is
mailto:bi@press.is
http://www.press.is


BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS

Fyrri athugasemdir hafa verið teknar til greina aö því leyti aö þrengingin nær nú til víðara sviðs 
enda má skíija útskýringar þannig að þarna sé faríð að tilmæium Seðiabanka íslands og 
Fjármálaeftiriitsins. Það er skoðun Blaðamannaféiags íslands að þarna sé of langt gengið. í 1. 
grein er vikið að öryggi rikisins og ætti það að duga sem þrenging á upplýsingaskyldu að þessu 
leyti. Þvi telur félagið að 3. liður sé óþörf og þrengjandi árétting.

í 12. grein hefur verið lengdur timarammi um brottfalla takmarkanna, úr fimm í fimmtán ár. Allt 
ber það að sama brunni, meiri og lengri takmörkun. Blaðamannafélag íslands hlýtur að gera 
athugasemd við þetta þar sem afgreiðsluhraði skiptir miklu fyrir blaðamenn. Það er óþarfi að 
setja upp einhverja 15 ára reglu þegar hægt er að styðjast við meginreglu um brottfall 
takmarkana eins og hún birtist birtist síðan í 2. mgr, ákvæðisins.

Blaðamannafélagið fagnar þeim breytingum sem felast í 13. grein frumvarpsins þó vissulega 
megi hafa efasemdir um hvort hægt sé að treysta á frumkvæði stjórnvalda í þessum efnum.

í 17. grein, sem lýtur að málshraða, hefur frestur til að afgreiða beiðni verið lengdur úr 15 dögum 
í 20. Það er ekki til að auðvelda biaðamönnum störf sín og verður að gera athugasemd við það 
eins og Blaðamannafélagið hefur gert á fyrri stigum.

í 33. grein hefur verði víkkað út mat á persónugreinanlegum gögnum sem er ekki til bóta fyrir 
upplýsingarétt og skiiur eftir tækifæri til lokunar á upplýsingar, umfram það sem er nauðsynlegt.

Biaöamannafélag íslands áréttar fyrri óskir um að tryggt sé að kostnaði við að fá gögn afhent sé 
haldið í lágmarki. Því eigi sá er óskar eftir upplýsingum alltaf að eiga þess kost að fá þau afhent 
með rafrænum hætti.

Blaðamannafélagið hefur áður sent inn athugasemdir við lagasmið þessa þann 16. nóvember 
2011. Einnig skilaði félagið inn umsögn 16. mars 2011 um málið á fyrri stigum.

Féíagið áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir á seinni stigum máisins.

Félagið óskar jafnframt eftir því að fulltrúar þess fái að koma fyrir allsherjarnefnd og gera grein 
fyrir sjónarmiðum félagsins viö frekari meðferð málsins í nefndinni.

Virðingarfyllst, 
f.h BÍ
Hjálmar Jónsson formaður BÍ
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Nefndasvið Alþingis 
b.í. Allsherjarnefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavik 16. mars 2011

Efni: Umsögn Blaðamannafélags íslands um frumvarp til upplýsingalaga 381. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011.)

Blaðamannafélag íslands fagnar endurskoðun upplýsingalaga og hveturtil þess að það sé gert 
með það að markmiði að auka gegnsæi og aðgang fjölmiðla að upplýsingum og gögnum er 
varðar stjórnsýsluákvarðanir. Til þess að gera það þurfa undanþágur að vera fáar og vel 
afmarkaðar.

Um einstaka liði frumvarpsins:

I. Kafli

í 1. gr. er gerð grein fyrir markmiðum laganna sem rammar vel inn mikilvægi þeirra. Segja má 
að aðrar greina fjalli síðan um takmörkunarþátt upplýsingalaganna. Þannig hefði mátt koma 
með skýrari hætti fram í markmiðum laganna að þau byggja á rýmkuðum rétti borgara/ fjölmiðla 
til að nálgast upplýsingar. Segja má að það hefði verið eðlilegt að leggja skyídur á herðar 
stjórnsýslunni að auðvelda aðgengi að upplýsingum, svo sem með því að hafa tiltækar 
bréfadagbækur og fundagerðir. Þannig geti borgarar/fjölmiðlar haft afdráttarlausar upplýsingar 
um öll þau gögn sem unnið er með í stjórnsýslunni. Slík gögn eru lykilþáttur þegarfjölmiðlamenn 
eru að leita upplýsinga og verða því að vera aðgengileg, jafnvel umfram það sem má lesa út úr 
5. gr. laganna. Um leið myndi það auðvelda þeim að nýta rétt sinn eíns og hann er skiígreindur í 
15. gr. laganna. Viðleitni til þess að rýmka aðgang má sjá í 11. grein en hún gæti verið skýrari 
um hvað átt er við enda óþægilegt fyrir fjölmiðlamenn að eiga við stjórnsýsluna þegar þarf 
stöðugt að leggja persónubundið mat á hvernig standa skuli að rýmkuninni.

Varðandi 2. grein má gera athugasemd við að félag þurfi að vera í 75% eigu hins opinbera til að 
það falli undir ákvæði upplýsingalaga. Eðlilegra er að miða við meirihlutaeigu 51%, jafnvel 
minna og gæti þá yfirtökuskylda skv. lögum um verðbréfaviðskipti verið eðlilegt viðmið en hún

■Lc
STOFNAÐ 1897
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miðast nú við 33% hlut en var áður 40%. Ef löggjafinn miðað við það þegar kemur að ráðandi 
hlut - eins og visað er til í í skýringum frumvarpsins - þá væri hann sjálfum sér samkvæmur. 
Þ.e.a.s. samræmi væri milli yfirtökuskyldu og upplýsingalaga en í báðum tilfellum er reynt að 
skilgreina ráðandi hlut í fyrirtæki. Fráleitar eru vangaveltur um að undanskilja félög i 
samkeppnisrekstri eins og lesa má í athugasemdum við frumvarpið. Rik ástæða er til þess að 
fella opinber fyrirtæki í samkeppnisrekstri undir upplýsingalög og efla þannig gegnsæi reksturs 
þeirra. Það er einnig sérkennilegt, þó ekki sé dýpra í árinni tekið, að hafa horfið frá afturvirkum 
áhrifum ákvæðisins.

í þessum kafla er fremur gefið i með undanþágur en að það sé verið að rýmka 
upplýsingaréttinn. Það er spurning hve mikla leyndarhyggju stjórnvöld vilja skilja eftir í nýjum 
upplýsingalögum en 6. gr. og 8. gr. eru báðar mjög takmarkandi.

Þannig hlýtur að vera mjög umdeilanlegt hvort rétt sé að takmarka uppiýsingar um ráðgjafa 
stjómvalda eins og má lesa út úr 6. gr. 4 lið sbr; ,,gagna sem ráðherra aflarfrá sérfróðum aðilum 
vegna undirbúnings lagafrumvarpa”. Hér má spyrja hvort eðlilegt sé að leynd hvíii yfir hvaða 
gögn löggjafinn notast við? Nú má ætla að alþingismönnum séu þessi gögn tiitæk eða hvernig 
eiga þeir að meta grundvöll lagasetningar ef svo væri ekki? Því má ætla að eðlilegt sé að 
almenningur hafi aðgang að þeim.

Þá vekur það athygii þegar iitið er til athugasemda við frumvarpið að lagasmiðirnir virðast ekki 
hafa trú á því sem þeir eru að gera sbr. þessa athugasemd sem finna má í fylgiskiali: ,,Þessi 
töluliður er nýmæli. Umdeilanlegt kann að vera hvort nauðsynlegt er að lögfesta slíka takmörkun 
á upplýsingarétti almennings. Sterk rök hníga að því að einmitt upplýsingar sem fram koma í 
gögnum af þessu tagi eigi ríkt erindi við almenning. Almenningi sé með opnu ferli við 
undirbúning löggjafar gefinn betri kostur en ella á því að taka á upplýstan hátt þátt í 
lýðræðislegri umræðu. Við undirbúning þessa frumvarps varþessu sjónarmiði gefið mikið vægi. 
Engu að siður varð niðurstaðan sú að leggja til lögfestingu þessarar reglu." Hér verður ekki séð 
að hugur fylgi máli og eðlilegt að beina löggjafanum inn á þá braut sem hugur og hjarta segja 
honum!

Varðandi 8. gr. þá veitir hún einfaídlega allt of víðtæka heimild til þess að ioka inni vinnugögn. 
Með því að skilgreina gögn sem vinnugögn getur stjórnsýslan takmarkað mjög 
upplýsingastreymi. í því sambandi má vitna til nýlegs biaðamáls (Árbótarmálsins) þar sem 
mikilvægar upplýsingar um afgreiðslu og máismeðferð komu fram í tölvupóstssamskiptum. Ekki 
verður annað séð en að þarna sé verið að loka á afhendingu slíkra gagna.

II. Kafii

Union of lcelandic Journaiists - Síðumúla 23, 108 Reykjavík. Tel. +354 553 9155, Telefax +354 553 9177
E-maii: bi@press.is - Internet: http://www.press.is

Member of International Federation of Journalists - Medlem af Nordiska Journalistförbundet

mailto:bi@press.is
http://www.press.is
mailto:bi@press.is
http://www.press.is


Síðumúla23 - 108 Reykjavík - Sími: 553 9155 - Bréfasími 553 9177 
Netfang: bi@press.is - Heimasíða: http://www.press.is

BLAÐAMANNAFELAG ISLANDS ■■■
STOFNAÐ 1897

IV. Kafli

Varðandi 18. gr. laga er brýnt að tryggt sé að kostnaði við að fá gögn afhent sé haldið í 
lágmarki. Því eigi sá er óskar eftir upplýsingum alltaf að eiga þess kost að fá þau afhent með 
rafrænum hætti.

Griðarlega mikilvægt er að vel sé vandað til endurskoðunar upplýsingalaga. Núverandi lög hafa 
í mörgu tilliti reynst vel og fráleitt i Ijósi reynslunnar að undanþágum frá lögunum sé fjölgað frá 
þvi sem er í gildandi lögum. Of mikið upplýsingastreymi hefur ekki staðið vandaðri stjórnsýslu 
hér á landi fyrir þrifum. Þvert á móti. Mikilvægt er að horfa til þess sem best gerist í 
nágrannalöndunum við endurbætur á upplýsingalögjöfinnni og má benda á að löggjöf í Svíþjóð 
er til fyrirmyndar í þeim efnum.

Blaðamannafélagið hefur áður sent inn athugasemdir við lagasmíð þess og áskilur sér rétt til að 
koma með frekari athugasemdir á seinni stigum málsins. Er þess einnig óskað að fulltrúar 
félagsins fái að koma fyrir nefndina og gera grein fyrir sjónarmiðum þess.

Vírðingarfyllst 
f.h stjórnar BÍ
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BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS

Reykjavík, 17. nóvember 2011

Fyrstu viðbrögð Blaðamannafélags íslands vegna 

Frumvarps til upplýsingalaga.

(Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.)

Blaðamannafélag íslands fagnar sem áður endurskoðun upplýsingalaga og hvetur til þess 
að það sé gert með það að markmiði að auka gegnsæi og aðgang fjölmiðla og almennings 
að upplýsingum og gögnum er varðar stjórnsýsluákvarðanir. Til þess að gera það þurfa 
undanþágur að vera fáar og vel afmarkaðar.

Nú liggja fyrir ný drög að upplýsingalögum eftir endurskoðun í sumar, en frumvarpið var 
upphaflega lagt fram á síðasta þingi. Blaðamannafélagið þakkar fyrir tækifæri til þess að 
koma að athugasemdum áður en frumvarpið verður lagt fram að nýju, en harmar jafnframt að 
ekki sé komið meira til móts við athugasemdir félagsins en gert er í frumvarpsdrögunum. 
Blaðamannafélag íslands getur ekki sætt sig við annað en að upplýsingaréttur almennings og 
fjölmiðla á íslandi sé ávallt eins og best gerist.

Um leið og Blaðamannafélag íslands áréttar fyrri athugasemdir við frumvarp, dags. 16. mars 
2011, vill það koma með nokkrar athugasemdir við þau sem drög sem nú liggja fyrir.

Félagið fagnar því að miðað sé 51% eignarhluí eins og birtist í 2. grein frumvarpsins þó 
áréttað sé að það væri meiri samkvæmni hjá löggjafanum ef miðað er við yfirtökuskyldu eða 
33% eignarhlut.

Þá vill félagið gera athugasemdir við ný skilyrði sem finna má í 10. gr. frumvarpsdraganna en 
þar er í 3. lið komin ný takmörkun á upplýsingarétt með vísun í almannahagsmuni. Ekki 
verður séð að það sé afmörkun eða skilgreining sem réttlætir það að miða takmarkanir 
upplýsingaréttar við svo almenn skilyrði eins og ógnun við fjármáiastöðugleika. Þarna er 
stjórnsýslunni gefið allt of mikið rými til matskennds álits á aðgengi að gögnum. Verður ekki 
séð annað en að slíkt ákvæði geti nánast lokað á allar upplýsingar um fjárhagsleg málefni, 
kjósi menn svo.

í 12. grein hefur verið lengdur tímarammi um brottfalla takmarkanna, úr fimm í fimmtán ár.
Allt ber það að sama brunni, meiri og lengri takmörkun. Blaðamannafélag íslands hlýtur að 
gera athugasemd við þetta þar sem afgreiðsluhraði skiptir miklu fyrir blaðamenn.

Blaðamannafélagið fagnar þeim breytingum sem felast í 13. grein frumvarpsins.

í 17. grein, sem lýtur að málshraða, hefur frestur til að afgreiða beiðni verið lengdur úr 15 
dögum í 20. Það er ekki til að auðveida blaðamönnum störf sín og verður að gera 
athugasemd við það.

í 33. grein hefur verði víkkað út mat á persónugreinanlegum gögnum sem er ekki til bóta fyrir 
upplýsingarétt og skilur eftir tækifæri til lokunar á upplýsingar, umfram það sem er 
nauðsynlegt.
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Blaðamannafélag íslands áréttar fyrri óskir um að tryggt sé að kostnaði við að fá gögn afhent 
sé haldið í lágmarki, Því eigi sá er óskar eftir upplýsingum allíaf að eiga þess kost að fá þau 
afhent með rafrænum hætti.

Blaðamannafélagið hefur áður sent inn athugasemdir við lagasmíð þess og áskilur sér rétt ti! 
að koma með frekari athugasemdir á seinni stigum málsins.

Virðingarfyllst 
f.h BÍ
Hjálmar Jónsson formaður BÍ 
og Sigurður Már Jónsson varaformaður BÍ.
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Hjalmar Jónsson

From:
Sent:
To:
Subject:

Hjalmar Jónsson <hjalmar@press.is> 
3. nóvember2010 12:23 
'pall.thorhallsson@for.stjr.is'
Drög að upplýsingalögum

Sæll Páll.

Ég þakka fyrir fundinn á mánudaginn með þér og Trausta Fannar Valssyni, formanni starfshóps um endurskoðun á 
upplýsingalögum nr. 50/1996.

Á fundinum var farið yfir drög að frumvarpi til breytinga á upplýsingalögum.

Eins og fram kom eru sum atriði i dröfunum til bóta að mínu viti, t.a.m. hvað varðar það að kröfur um tilgreiningu mála 
eru útvíkkaðar. Önnur atriði í frumvarpinu, eins og til að mynda hvað varðar undanþágur i 6.-10 gr., virðast vera 
afturför frá gildandi rétti, eins og ég tiundaði á fundinum. Miklu eðlilegra væri að fækka mögulegum undanþágum en 
fjölga þeim. Stjórn BÍ mun fara yfir frumvarpsdrögin í einstökum atriðum og áskilur sér allan rétt til þess að gera 
ítarlegar athugasemdir við frumvarpið i meðförum þess á Alþingi verði það lagt fram í núverandi formi. Það skiptir 
gríðarlega mikiu máli að fjölmiðlum sé gert eins auðvelt og kostur er að sinna lýðsræðisiegu aðhaldshlutverki sinu, 
ekki síst í Ijósi atburða síðustu ára. Einföld og öflug upplýsingalög eru mikiivægt tæki i þeim efnum, eins og núverandi 
upplýsingalög hafa sýnt og sannað að ýmsu leiti, þrátt fyrir þá annmarka sem á þeim eru.

Frestur tii að gera athugasemdir við drögin rennur út í kvöld, eftir þvi sem mér skilst, og það er nauðsynlegt að þessi 
afstaða félagsins liggi fyrir.

Þú kemur þessu á framfæri við starfshópinn.

Ég þakka enn og aftur fyrir fundinn. Það er til fyrirmyndar að hafa haft tækifæri til þess að koma að sjónarmiðuim 
félagsins svo snemma í lagasetningarferlinu.

Með kveðju 
Hjálmar Jónsson, 
formaður Bí

l

mailto:hjalmar@press.is

