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Efni: Umsögn BHM um frum varp til laga um upplýsingalög (heildarlög), 215. mál. Lagt fyrir Alþingi á 

141. löggjafarþingi 2012-2013.)

1) í 4. tölul. 2. mgr. 7. gr. er mælt fyrir um það að veita skuli upplýsingar um launakjör æðstu 

stjórnenda hjá stjórnvöldum, þ.e. veita skal upplýsingar um greidd heildarlaun æðstu 

stjórnenda.

Athugasem d BHM: Þyrfti að skýra betur. Nær þessi upplýsingaréttur líka til launa sem 

viðkomandi stjórnandi er að fá greitt fyrir t.d með stjórnarsetu, nefndarstörfum o.fl. greitt af 

öðrum aðila en stjórnvaldi sem hann starfar hjá ?

2) BHM gerir athugasem dir við heimildarákvæði 3. mgr. 7. gr. þar sem segir „Enn frem ur er heimilt 

að veita uppiýsingar um viðurlög i  starfi sem æðstu stjórnendur hafa sætt, þar á m eðal vegna 

áminninga og brottvísana, enda séu ekki liðin meira en fjö g ur á rfrá  þeirri ákvörðun sem um 

ræðir."

Tillaga BHM: BHM leggurtil að 3. gr. 7. gr. hljóði svo: „Enn frem ur er skylt að veita upplýsingar um 

viðurlög ís ta rfi sem æðstu stjórnendur hafa sætt, þar á m eðal vegna áminninga og brottvísana, enda 

séu ekki liðin meira en fjö g ur á rfrá  þeirri ákvörðun sem um ræðir."

Eins og kemur fram í athugasemdum með greinargerð þá hvíla á stjórnendum opinberra stofnana 

ríkari skyldur en almennt gildir um aðra. Ekki er nóg að það sé „heim ilt" að veita upplýsingar um 

viðurlög heldur þarf að vera beinlínis um lagaskyldu að ræða. Annars mun lagagreinin ekki virka sem 

skyldi.

Hins vegar sé eðlilegt að trúnaðar ríki um áminningar sem eru tilkom nar vegna áfengisneyslu eins og 

er samkvæmt núgildandi lögum.
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