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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga (heildarlög), 215. mál.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupósts frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis, dags. 26. 
október 2012, þar sem óskað er eftir umsögn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til 
upplýsingalaga, 215. mál. Af þessu tilefni er eftirfarandi athugasemdum komið á framfæri.

/. Athugasemdir vegna ákvæða sem snúa að starfsemi Fjármálaeftirlitsins

1. Heimildir annarra stjórnvalda en Stjórnarráðsins til reglusetningar - 
breytingatillaga vegna 4. tölul. 1. mgr. 6. gr.

Að mati Fjármálaeftirlitsins er ástæða til að umorða 4. tl. 1. mgr. 6. gr. frumvarps til 
upplýsingalaga og víkka út efni málsliðsins. Að mati eftirlitsins er ekki ástæða til að orða 
málsliðinn með þeim hætti að undanskilin séu einungis þau gögn sem ráðherra aflar frá 
sérfróðum aðilum vegna undirbúnings lagafrumvarpa -  heldur ættu einnig að vera 
undanskilin gögn sem önnur stjórnvöld kunna að afla frá sérfróðum aðilum í tengslum við 
setningu stjórnvaldsfyrirmæla.

Á meðal þeirra verkefna sem Fjármálaeftirlitinu eru með lögum falin er setning ítarlegra 
stjórnvaldsfyrirmæla sem eftirlitsskyldum aðilum ber að fylgja í störfum sínum. Til slíkra 
stjórnvaldsfyrirmæla teljast t.a.m. reglur um eiginfjárkröfur og áhættugrunn 
fjármálafyrirtækja, nr. 215/2007, reglur um stórar áhættuskuldbindingar hjá 
fjármálafyrirtækjum, nr. 216/2007 og reglur um sértryggð skuldabréf, nr. 528/2008, svo 
nokkur dæmi séu nefnd. Margar þessara reglna eru settar með heimild í lögum um 
fjármálafyrirtæki og fela í sér innleiðingu tilskipana vegna aðildar íslands að EES. Að auki 
setur Fjármálaeftirlitið leiðbeinandi tilmæli á grundvelli 2. mgr. 8. gr. laga um opinbert eftirlit 
með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998.

Að mati Fjármálaeftirlitsins eiga sömu sjónarmið að gilda um undirbúning umræddra 
stjórnvaldsfyrirmæla og undirbúning lagafrumvarpa. Vandséð er af hverju önnur sjónarmið 
eigi að gilda um gögn sem ráðherra aflar frá sérfróðum aðilum vegna undirbúnings 
lagafrumvarpa en gögn sem önnur stjórnvöld afla hjá sérfróðum aðila í tengslum við 
setningu stjórnvaldsfyrirmæla. Nær ógerlegt er að tryggja að stjórnvöld hafi á hverjum tíma 
fullnægjandi sérþekkingu á öllum þáttum og málaflokum sem undir stjórnvaldið heyra. Það 
er óheppilegt að munur sé á réttarstöðu stjórnvalda eftir umfangi þeirra og stærð þannig að 
stjórnvöld sem neyðast til að leita til sérfræðinga utan stofnunarinnar séu í annarri stöðu en 
stjórnvöld sem hafa yfirfullnægjandi sérþekkingu að búa.

Tillaga að orðalagi: „4. gagna sem stjórnvöld afla frá sérfróðum aðilum vegna undirbúnings 
lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla
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2. Upplysingar um málefni starfsmanna - breytingatillaga vegna 3. tölul. 2. mgr. 7.
gr.

Samkvæmt 3. tölul. 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins er skylt að veita almenningi upplýsingar um 
föst launakjör annarra starfsmanna en æðstu stjórnenda. Um er að ræða undantekningu frá 
meginreglunni í 5. tölul. 6. gr. sem kveður á um að gögn sem tengjast málefnum 
starfsmanna séu undanþegin upplýsingarétti.

í reynd er ekki um nýmæli að ræða. 5. gr. núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996, sem fjallar 
um takmarkanir á upplýsingarétti vegna einkahagsmuna, hefur verið skýrð á þann veg að 
upplýsingar um laun opinberra starfsmanna, þ.e. ákvarðanir og samningar um föst laun og 
önnur föst kjör, eru ekki undanþegnar aðgangi almennings. 5. gr. veitir almenningi hins 
vegar ekki aðgang að upplýsingum er lúta að því hver heildarlaun opinberra starfsmanna 
eru á hverjum iíma vegna breytilegra atvika eins og yfirvinnu og fjarvista sem geta haft áhrif 
á útgreidd mánaðarlaun.

Fjármálaeftirlitið bendir á að heildarlaun margra opinberra starfsmanna saman standa 
eingöngu af föstum launum og öðrum föstum kjörum, eins og t.d. greiðslu fyrir fasta 
(ómælda) yfirvinnu. Sé veittur aðgangur að samningum um laun þessara starfsmanna þá er 
um leið verið að veita upplýsingar um heildarlaun þeirra. Með vísan til þess sem að framan 
hefur verið rakið er það mat Fjármálaeftirlitsins að slíkt fari í bága við ákvæði 9. gr. 
frumvarpsins sem er samhljóða 5. gr. núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996. í tilvikum þar 
sem samningur um laun opinbers starfsmanns ber með sér að hann fær eingöngu greidd 
föst laun og önnur föst kjör þá telur Fjármálaeftirlitið rétt að starfsmaðurinn njóti nafnleyndar 
þegar veittar eru upplýsingar um launakjör hans. í stað þess að greina frá nafni hans væri 
t.d. hægt að greina frá kyni starfsmanns, menntun, starfssviði og starfsreynslu í árum talið. 
Fjármálaeftirlitið telur að markmiðum laganna verði náð með þessu verklagi og það tryggi að 
upplýsingar um launakjör opinberra starfsmanna, sem fela í sér ráðstöfun opinberra 
hagsmuna, séu opinberar án þess að gengið sé um of á réttindi starfsmannanna sjálfra til 
að halda leyndum upplýsingum um einka ■ og fjárhagsmálefni sinna.

Tillaga að nýjum 3. tölul. 2. mgr. 7. gr.: .,3. föst launakjör annarra starfsmanna en æðstu 
stjómenda. Ef upplýsingar um launakjör starfsmanns bera með sér að hann fái eingöngu 
greidd föst laun og önnur föst kjör skal ekki veita upplýsingar um nafn hans. “

3. Samstarf milli stjórnvalda - breytingatillaga vegna 1. tölul. 2. mgr. 8. gr.

Fjármálaeftirlitið gerir þá athugasemd að skerpa þarf á orðalagi 1. tölul. 2. mgr. 8. gr. 
frumvarps til upplýsingalaga. Að mati Fjármálaeftirlitsins er til bóta að fella þá fjóra töluliði 
sem tilgreindir eru í 2. mgr. 8. gr. sérstaklega undir vinnugögn, enda skýrir það hvaða gögn 
geta talist sérstaklega til vinnugagna ef stjórnvald, eða nefndir og vinnuhópar á þeirra 
vegum, afhenda þau öðru stjórnvaldi. Fjármálaeftirlitið bendir þó á að taka þarf af öll tvímæli 
hvað snertir gögn sem berast milli stjórnvalda þegar ekki er um ritarastörf eða sambærileg 
störf að ræða hjá öðru hvoru stjórnvaldinu. Að mati Fjármálaeftirlitsins þyrfti í málsliðnum að 
ganga skrefinu lengra. í þessu samhengi er bent á að í greinargerð með frumvarpinu segir 
m.a.: „Leiða má að því líkur að ákvæði gildandi upplýsingalaga um meðferð vinnuskjala séu 
i  reynd fullþröng, að þvi leyti að þau taki ekki nægilegt tillit til þarfa nútimastjómsýslu til 
samstarfs og samþættingar á aðgerðum og störfum að öðru leyti. “

Hluti af nútímastjórnsýslu er samstarf milli stofnana sem stofna þarf til án þess að stjórnvald 
gegni sérstöku ritarahlutverki hjá öðru stjórnva!di. Samþætting starfsemi stofnana á borð við 
Fjármálaeftirlitið, Seðlabanka íslands, Neytendastofu og Umboðsmann skuldara má hér 
nefna sem dæmi. Að mati Fjármálaeftirlitsins er óskýrt og vafa undirorpið hvort viðkvæm
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gögn sem mögulega þyrfti að senda milli stofnana, til að samstarf þeirra verði árangursríkt 
og skilvirkt, falli undir vinnugögn í skilningi 1. tölul. 2. mgr. 8. gr. Flest bendir til að óvissa 
yrði um hvernig meðhöndla bæii slík gögn með hliðsjón af orðalagi 8. gr. frumvarpsins, sem 
hefur þau áhrif að enn virðist ekki „nægilegt tillit tekið til þarfa nútímastjórnsýslu til samstarfs 
og samþættingar á aðgerðum og störfum að öðru leyti ', svo vitnað sé aftur í greinargerð 
með frumvarpinu.

Að mati Fjármálaeftirlitsins ætti ekki að skilyrða þau gögn sem falla undir 1. tölul. 2. mgr. 8. 
gr. með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu. Samhliða því að tiltekin eru ritarastörf eða 
sambærileg störf líkt og gert er í umræddum málslið, ætti að kveða almennt á um samstarf 
og samþættingu stjórnvalda í sérstökum tölulið.

Tillaga að orðalagi á sérstökum málslið undir 2. mgr.: „gögn sem berast milli stjórnvalda 
vegna samstarfs og samþættingar é aðgerðum og störfum. “

4. Afmörkun á beiðni um aðgang að upplýsingum -  breytingatillaga vegna 15. gr.

í 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins segir að eftir atvikum beri stjórnvaldi að afhenda aðila lista yfir 
mál sem ætla má að beiðni hans geti beinst að í þeim tilgangi að hann geti tilgreint það mál 
þar sem hann óskar eftir aðgangi að gögnum. Samkvæmt 13. gr. laga um opinbert eftirlit 
með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, er Fjármálaeftirlitinu hins vegar óheimilt að miðla 
upplýsingum um viðskipti og rekstur fjármálafyrirtækja. Um sérstakt þagnarskylduákvæði er 
að ræða, sbr. 3. mgr. 2. gr. núgildandi upplýsingalaga, nr. 50/1996.

Fjármálaeftirlitið bendir á að ef upplýsingarnar sem aðili óskar eftir eru þess eðlis að 
eftirlitinu er óheimilt að veita aðgang að þeim samkvæmt 13. gr. laga um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi er að sama skapi óheimilt að afhenda lista yfir upplýsingarnar skv. 3. mgr. 
15. gr. frumvarpsins.

II. Athugasemdir vegna starfsemi eftirlitsskyldra aðila

5. Gildissvið laganna -  athugasemdir og breytingatillögur vegna 2. mgr. 2. gr.
í umsögn Fjármálaeftirlitsins vegna frumvarps til nýrra upplýsingalaga (366. mál), sem lagt 
var fram á 140. löggjafarþingi, gerði stofnunin athugasemdir og breytingartillögur vegna 2. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins. í umsögn Fjármálaeftirlitsins kom fram að ef 2. mgr. 2. gr. yrði 
óbreytt að lögum væri fyrirséð að gildissvið þess næði til starfsemi fjármálafyrirtækja sem 
væru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera, þ.e. Landsbankans og nokkurra 
sparisjóða. Á þessum fyrirtækjum hvíldi hins vegar sérstök þagnarskylda samkvæmt 58. gr. 
laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og af þeim sökum væri þeim í mörgum tilvikum 
óheimilt að veita upplýsingar. í umsögn Fjármálaeftirlitsins sagði ennfremur að með því að 
láta 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins ná til fjármálafyrirtækja í eigu hins opinbera þyrftu fyrirtækin 
að afgreiða allar beiðnir um upplýsingar, auk þess sem bera mætti synjanir þeirra um 
afhendingu upplýsinga undir úrskurðarnefnd um upplýsingamál. Úrskurðarnefndin gæti þá 
kallað eftir gögnum sem þagnarskylda hvílir á, auk þess sem umræddum 
fjármálafyrirtækjum væri komið í þá stöðu að þurfa að verja hagsmuni viðskiptavina sinna 
fyrir úrskurðarnefndinni. Þá benti Fjármálaeftirlitið á að með því að láta ákvæðið ná til 
fjármálafyrirtækja í eigu hins opinbera þá væri lögð sú skylda á fyrirtækin að afhenda 
Þjóðskjalasafni öll skjöl til varðveislu, eins og t.d. skuldabréf og lánssamninga, en afhending 
gagnanna gæti komið til áður en kröfur, sem skjölin kveða á um, væru uppgreiddar. Að virtu 
öllu framangreindu lagði Fjármálaeftirlitið til tvær mögulegar breytingar á ákvæði 2. mgr. 2. 
gr. frumvarpsins. Fjármálaeftirlitið lagði annars vegar til að fjármálafyrirtæki yrðu undanskilin 
gildissviði frumvarpsins með sama hætti og lögaðilar, sem sótt hafa um eða feng ð opinbera 
skráningu hlutabréfa samkvæmt lögum um kauphallir, og dótturfélög þeirra, sbr. 2. mgr. 2. 
gr. frumvarpsins. Hins vegar lagi lagði Fjármálaeftirlitið til að 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins yrði
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breytt á þá leið að frumvarpið tæki ekki til lögaðila skv. 2. mgr. 2 gr. fyrr en ráðherra nefðí 
gefið út reglugerð sem innihéldi lista yfir þá lögaðila sem frumvarpið tæki til.

í frumvarpi því sem nú er til umsagnar er 2. mgr. 2. gr. óbreytt. Nýjum málslið hefur verið 
bætt við 3. mgr. 2. gr. sem kveður á um skyldu ráðneytisins til að halda opinbera skrá yfir þá 
lögaðila sem fengið hafa undanþágu skv. 3. mgr. í athugasemdum við frumvarpið kemur 
fram að undir undanþáguna í 3. mgr. 2. gr. myndu falla bankastofnanir í eigu hins opinbera, 
sem einvörðungu, eða nær einvörðungu, sinna hefðbundinni bankastarfsemi á almennum 
rekstrarlegum grundvelli og eru Landsbanki íslands og sparisjóðir í opinberru eigu nefndir 
sem dæmi.

Fjármálaeftirlitið fagnar framangreindum ummælum í greinargerð frumvarpsins en telur það 
hins vegar ekki nægjanlegt. Verði frumvarpið óbreytt að lögum falla fjármálafyrirtæki sem 
eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera undir gildissvið frumvarpsins og þurfa þau 
því að sækja sérstaklega um að falla undir undanþáguna skv. 3. mgr. 2. gr. en hún er háð 
endurskoðun á þriggja ára fresti. Með hliðsjón af sérstöðu fjármálafyrirtækja hvað varðar 
aðgang almennings að upplýsingum í þeirra vörslu þá telur Fjármálaeftirlitið ekki rétt að fella 
þessi fjármálafyrirtæki undir gildissvið frumvarpsins og ítrekar stofnunin þá tillögu sem kom 
fram í fyrri umsögn þess, sbr. neðangreint:

Breytingartillaga:

Fjármálaeftirlitið leggur til að fjármálafyrirtæki séu undanskilin gildissviði frumvarpsins með 
sama hætti og lögaðilar, sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu hlutabréfa 
samkvæmt lögum um kauphallir, og dótturfélög þeirra, sbr. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Guðlaug María Valdemarsdóttir
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