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Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga þskj. 223 -  215. mál.

Hér með fylgir umsögn um frumvarp til upplýsingalaga.
Þrívegis áður hefur undirritaður sent umsagnir um forvera þessa frumvarps:
Umsögn til Forsætisráðuneytisins 3. nóvember 2010, sameiginleg með Þorsteini Tryggva 

Mássyni héraðsskjalaverði Ámesmga og Svanhildi Bogadóttur borgarskjaJaverði Reykja- 
víkur, um drög að frumvarpi til nýrra upplýsingalaga.

Umsögn 15. mars 2011 um frumvarp til upplýsingalaga lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi
2010-201X (381, mál).

Umsögn 1. mars 2012 um frumvarp til upplýsingalaga íagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi
2011-2012 (366. mál).

Hjálagt er afrit umsagnanna (án fylgiskjala). í nokkru hefur verið tekið tillit til þeirra 
sem biriist í nokkrum umbótum á frumvarpinu en margt x þeim er enn í fullu gildi 
og er hér með ítrekað.
Ákvæði er snúa beint að skjalavörslustofnunum í landinu munu að óbreyttu valda 
alvarlegum vandræðum við starfsemi þeirra og varðveisiu opinberra skjala og er það 
meginefni meðfylgjandi umsagnar.
Upplýsingar um ástand opinberrar skjalavörslu í greinargerð forsætisráðuneytisins 
með frumvárpinu og álitsgerð Kjartans Bjama Björgvinssonar frá 22. ágúst sl. eru 
byggðar á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um hrun íslens ku bankanna. 
í H. hluta greinargerðarinnar, kaflanum íslensk stjórnsýsla segir: „Hér má sem dæmi 
nefna að í ákveðnum tilvikmn virðist kerfisbundinni skráningu upplýsinga hjá 
sveitarfélögu?n í nokkru áfátt/' Þama virðast liggja að baki vistheimilamál sem 
reynst hefur erfitt að afla gagna um hjá ýmsmn sveitarfélögum. Afmarkaðar skýrslur 
um misbresti í stjómsýslu liggja þar með að baki ályktunum um slaka skjalavörslu 
hins opinbera. Ekki Kggja fyrir heildstæðar upplýsingar um ástand skjalavörslumála 
hins opinbera. Þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfn sem eftírlitsstofnardr ættu að búa 
yfir þeim en gera það ekki. Opinber skjalavarsla á íslandi er í reynd eftirlitslaus þrátt 
fyrir lagaákvæði um annað. Ur því verður vonandi bætt hið fyrsta.

Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjærnarson 
héraðsskjalavörður Kópavogs

mailto:nefndasvid@althingi.is
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UmsÖgn um framvarp til upplýsingalaga þskj. 223 -  215. mál.

Hér verður nokkrum atriðum fyrirliggjandi frumvarps gerð skil, einkum með 
opinberar skjalavörslustofnanir og almannahagsmuni í huga. Kjamaatriðið í 
þessari umsögn er að skilaskylda Qg uppiýsingaréttur verði greind að, þannig 
að skilaskylda til opinberra skjalavorslustofnana þjóni ekki aðeins samtíma 
upplýsingarétti, heidur sé víðtækari og þjóni einnig varðveislu mikilvægra 
heimilda til sögu íslands þótt þær verði ekki aðgengilegar fyrr en að nokkrum 
tíma liðnum.

Um 13. grein 3. mgr. „skjalaverðir opinbena skjalasaftta"
Lög um opinber skjalasöfn verður væntaxúega heitið á þeim lögum sem leysa 
lög nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn íslands af hólmi skv. upplýsingum úr 
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

í 3. mgr. 13. greinar frumvarpsins eru taldir upp þeir sem forsætisráðherra 
skal hafa samráð við um mörkun upplýsingastefnu til fimm ára í senn. Eru 
þar sérstaklega nefndir skjalaverðir opinberra skjalasafna, og með því er átt 
við þjóðskjalavÖrð og héraðsskjalaverði. Orðasambandið „opinbert skjala- 
safn" á við Þjóðskjalasafnið ásamt héraðsskjalasöfnunum.

Þetta veldur þeim misskilingi hjá Stéttarfélagi bókasafns- og upplýsinga- 
fræðinga í athugasemdum við frumvarpið 5. nóvember 2012 að um sé að ræða 
skjalaverði sem sinna opinberri skjalavörslu (í hverri stofnun er í reynd opin- 
bert skjalasafn). Því færi e.t.v. betur á að hafa „skjalaverði opinberra skjala- 
vörslustofhana" en „skjalaverði opinberra skjalasafna" eða þá „þjóðskjalavörð 
og héraðsskjalaverði". Með því væri komist hjá misskilningi.
Rétt er að hnykkja á að yfirmenn skjalavörslumála hjá opinberum stofnunum 
eru skv. lögum um Þjóðskjalasafn ísiands forstöðumenn stofnananna og er sú 
ábyrgð samtvinnuð forstöðumannshlutverkmu á hverjum stað. Það er því
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rangt hjá Stéttarfélagi bókasafns- og upplýsingafræðinga að yfirmenn skjaía- 
mála beri starfsheitið skjalastjórar. Undirmenn forstöðumanna, fulltrúar eða 
ritarar, bera sumir þennan titil, en engin ástæða er til þess að ljá honum 
lagalegt vægi og skapa þanriig óvissu um ábyrgðarsvið skjalavörslumála hjá 
hinu opinbera.

Um 25. gr. útgáfa Úrskurðamefndar um upplýsingamál.
Fjallað er um Úrskurðamefnd um upplýsingamál og að hún skuli eigi 
sjaldnar en árlega gefa út úrskurði sína eða útdrætti úr þeim. Hér mætti kveða 
á um prentaða útgáfu, en í greininni segir „Opinber birting úrskurða á vefsíðu 
telst fullnægjandi útgáfa." Til langframa er þetta rangt og full þörf á því að 
þetta sé til hjá skjala- og bókasöfnum landsins í prentuðu, útgefnu formi, óháð 
rafmagni.

Um 26. gr. og 36. gr. 2. tölulið b. Óeðlilegt að skráning m ála sé skv. sérlögum 
um skjalavörslustofnanir fremur en skv. almennum upplýsingalögum 
26. grein frumvarpsins hljóðar svo:

Um skráningu mála, skjalaskrár og aðra vistun gagna og uppíýsinga fer að ákvæðum laga um 
Þjóðskjalasafn íslands.

Vafasamt er að láta sérlög um opinber skjalasöfn/Þjóðskj alasafn íslands kveða 
á um skráningu mála, skjalaskrár og vistun gagna og upplýsinga í opinbera 
kerfinu. Þessi mikilvægu atriði eiga að koma fram í stórum dráttum í 
meginlagabálki eins og upplýsingalögum. Þar má svo vísa til laga um opinber 
skj alasöfn/I>jóðskj alasafn. Góð fyrirmynd um þetta er 2. deild sænsku 
upplýsingalaganna (offentlighets- och sekretesslagen) einkum 4. og 5. kaflinn. 
Þar eru helstu atriði sem máli skipta við skráningu skjala tíunduð og vísað til 
laga um skjalavörslu um leið og tekið er fram að tillit verði að taka til þeirra 
með áherslu á langtímavörslu við daglega skráningu og vörslu skjala 
stjómvalda.

Refsiákvæði þurfa að eiga við um misbrest á skráningu. Það vekur athygli við 
þetta lagafrumvarp að einu refsiákvæðin varða opinberun leynilegra skjala í 
heimildarleysi sbr. 34. grein.
Ólögmæt upplýsingaleynd sem hlýst af misbresti á skráningu eða 
undanskotum á opinberum skjölum t.d. ólöglegri eyðingu þeirra, ætti að vera 
refsiverð. Færi vel á að vísa í upplýsingalögum til viðeigandi ákvæðis XIV 
kafla almennra hegningarlaga (Brot í opinberu starfi) og ef þar þykir ekkert 
viðeigandi mætti setja viðbót inn í þann kafla sérstaklega vegna 
upplýsingalaganna. Slík vísun er í sænsku upplýsingalögunum til ákvæða 
hegningarlaga (brottsbalk) um tjánstefel.
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Um skilaskyldu skjala til Þ jóðskjalasafns íslands oghéraðsskjalasapta, 36. 
grein 2. töluliður a
Athugasemd sem fylgir frumvarpinu við þennan lið er óskýr og beinlínis 
rangt að halda því fram að lögð sé til víkkun á því hvaða aðiiar séu 
skilaskyldir á skjölum til Þjóðskjalasafns fslands. Gildandi lagagrein hljóðar 
svo, feitletrun hér:
5. gr. Eftirgreindir aðilar skulu afhenda Þjóðskjalasafhi skjöl sín til varðveislu: Embætti 
forseta íslands, Aiþmgi, Hæstiréttur, Stjómarráðið og þær stofnanir sem undir það heyra, svo 
og aðrar stofnanir ríkisins, fyrirtæki í eigu ríkisins, félagasamtök sem fá meiri hluta rekstrar- 
fjár síns með framlagi á fjárlögum og félög sem njóta verulega styrks af opinberu fé.

Sveítarféiög og stofoanir þeírra skulu og afhenda Þjóðskjalasafni skjöl sín ef þau eru 
ekki aðilar að héraðsskjalasafrti og afhenda skjöl sín þangað.

Safninu er heimilt að taka við gögnum annarra en afhendingarskyldra aðila.

Viðbótin sem lagt er til að komi á eftir 2. málsgrein er:
Skilaskylda tekur einnig til lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera. Þá 
tekur skilaskylda einnig til einkaréttarlegra íögaðila að því er varðar gögn sem til hafa orðið í 
starfsemi sem hann hefur tekið að sér að sinna á grundvelli 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins, 
eða armarrar sambærilegrar lagaheímildar. Skilaskyldan á við gagnvart héraðsskjalasafni 
þegar viðkomandi aðilar eru í eigu sveitarfélaga. Skilaskyldan nær ekki til þeirra lögaðila sem 
undanþegnir eru gildissviði upplýsingalaga, sbr. 3. mgr. 2. gr. þeirra laga,

Með þessu þrengist skilaskylda til Þjóðskjalasafns fslands og héraðsskjala- 
safna, því dregið er úr því sem stendur í 1. málsgrein „fyrirtæki í eigu 
ríkisins" með þessari nýju málsgrein. Þetta orðalag 1. málsgreinar er túlkað 
vítt þannig að fyrirtæki sem er í eigu ríkisins að einhverju leyti sé skilaskylt 
um skjöl sín til Þjóðskjalasafns.
Eðlijegra væri að sleppa þessari viðbót og bæta í staðinn aftan við 1. 
málsgreinina:
Einnig feinkarettarlegir lögaðilar að því er varðar gögn sem til hafa orðið í starfsemi sem þeir 
hafa tekið að sér að sinna á grundvelli 30. gr. Iaga um fjárreiður ríkisins, eða annarrar sam- 
bærilegrar lagaheimildar. Skilaskyídan á við gagnvart héraðsskjalasafni þegar viðkomandi 
aðilar eru í eigu sveitarfélaga.

Skilaskylda til Þjóðskjaíasafns íslands á ekki að takmarkast við gildissvið 
upplýsingalaga á þennan hátt, með því móti er stuðlað að glötun ómetanlegra 
skjala til þjóðarsögunnar.
Það er fráleitt að opinberar skjalavörslustofnanir þurfi að nálgast fyrirtæki í 
opinberri eigu á einkaréttariegum forsendum, til þess að tryggja varðveislu 
skjalanna. Þama kann ósjaldan að vera um miJkilvæg skjalasöfn að ræða sem 
hafa mikla þýðingu fyrir sögu þjóðarinnar, enda fjárfestir hið opinbera 
væntanlega í einkarekstri á þeim forsendum að um mikilvæga starf semi sé að 
ræða. Vert er að hafa í huga að fjöldi skjala í vörslu Þjóðskjalasafns og 
héraðsskjalasafna er ekki aðgengilegur almenningi vegna lagaskilyrða. Þessar
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stofnanir eru því fullfærar um að halda leynd á skjölum, sé það talið 
mikilvægt og lögum samkvæmt.

Einnig er mikilvægt að frumgögn við hagskýrslugerð Hagstofu Islands, hvort 
sem þau eru undir leynd eða ekki, eigi sér tryggan vörslustað í Þjóðskjalasafhi 
íslands og hin leynilegu verði opnuð að 80 árum liðnum sem sögulegar 
heimildir. Hagtölur skipta miklu máli í samfélaginu og útreikningur þeirra og 
forsendur verða mjög áhugaverðar í sögulegu ljósi.

Hvað varðar aðgengi að skjölum sem skylt er að afhenda Þjóðskjalasafni en 
ekki kveðið á um aðgengi að þeim í upplýsingalögum má setja ákvæði um að 
um það skuli samið við afhendingu milli þess lögaðila sem skilar skjÖlunum 
og Þjóðskjalasafns íslands. Óheimilt verði að takmarka aðgengi lengur en í 80 
ár frá myndun þeirra.

Með þessu yrði dýrmætri sögulegri vitneskju bjargað frá glötun sem ella

36. grein 2. töluliður a o g b  með tilliti til athugasemda orkufyrirtækja
Vegna athugasemda við a og b í 2. tölulið 36. greinar frá Samorku um að 
upplýsingakerfi fyrirtækja séu hönnuð með markmið um hagkvæmni, 
skilvirkni, rekjanleika o.fl. sem varðar rekstur fyrirtækjanna skal tekið fram að 
geri skjalavörslustofnun (Þjóðskjalasafn eða héraðsskjalasafn) kröfu um að 
aðlögun fari fram á slíkum kerfum, er það einvörðungu vegna þess að 
umrædd upplýsingakerfi eru þá gölluð að einhverju leyti. KrÖfur 
skjalavörslustofnana ganga út á hagkvæmni, skilvirkni og rekjanleika og eru 
að öllu leyti samrýmanleg við gæðavottun, sé sú gæðavottun í lagi. Það þarf 
málefnálfegri gagnrýni á starfsemi og kröfur opinberra skjalavörslustofnana en 
óljósan málflutning um aðkeypta gæðavottun til þess að hrekja það að 
nauðfeýhlegt sé að lúta kröfum þeirra. Viðurkenning skjalavörslustofnunar á 
því að þær kröfur séu uppfylltar eru gæðavottun í sjálfu sér. Nútímaleg 
skjalavarsla gerir ráð fyrir ferlismiðun. Saga íslands og annarra landa hefur 
sýnt að stofnanir eða fyrirtæki hafa fæstar ef nokkrar reynst fullfærar um 
langtímavarðveislu skjala sinna án þess að hafa það beinlínis að hlutverki. 
Tilraun til þess að tryggja slíka vörslu er starfræksla I>jóðskjalasafns íslands 
og héraðsskjalasafna.
Bent skal á að orkufyrirtæki hvort sem er í einkaeigu eða opinberri eigu falla 
untantekningarlaust undir upplýsingalög í Danmörku, væntanlega á þeirri 
forsendu að ríkir almannahagsmunir eru að því. Það er fordæmi sem vert er 
að hafa í huga og á sér væntanlega mikilvægar ástæður. Má nefna eina 
hugsanlega ástæðu þá tísku að gera upplýsingamiðlun háða rafmagni.
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36. grein 2. töluliður c.-h. Óltk aðgangsskilyrði m iðað við 30 ár. Óeðlilegt að  
sérlög um skjalavörslustofnanir ráði aðgengi almennings að upplýsingum. 
Ákvæðið um skilaskyldu skv. gildandi lögum nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn 
íslands er:
6. gr. Skilaskyld skjöl skal afhenda Þjóðskjalasafni að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð 
þrjátíu ára aldri. [Þó skulu skjöl og Önnur gögn á rafrænu formi afhent að jafnaði eigi síðar en 
þegar þau hafa náð fimm ára aldri.]l) Er þá miðað við síðustu innfærslu í bók eða síðasta bréf 
afgreidds máis. Þjóðskjalavörður getur Iengt þennan frest eða stytt í einstökum tilvikum ef 
sérstakar ástæður mæla með því.

f drögum að frumvarpi til nýrra laga um Þjóðskjalasafn íslands og 
héraðsskjalasöfn er ákvæðið fyrirvaralaust fest við 30 ára skilaskyldu og 
jafnframt sett á gjaldskylda fyrir geymslu yngri skjala hjá þessum skjala- 
vörslustofnunum. Þetta yrði mikil afturför. Sveigjanleiki í báðar áttir, stytting 
og lenging afhendingarfrests, skiptir miklu máli bæði fyrir starfsemi 
skjalavörslustofnananna og ekki síður starfsemi skilaskyldra aðila. Ætli menn 
að haida þeirri ósvinnu til streitu að þrítug skjöl og eldri lútí Öðrum 
skilyrðum um aðgengi en yngri skjöl, flækjast málin heldur betur, því fjöldi 
skjala er í vörslu skjalavörslustofnana yngri en 30 ára nú þegar. Sé stofnun 
lögð niður áður en hún er þrítug eru skjöl hennar afhent skjalavörslustofnun, 
hvað á að gera þá? Fáar ef nokkrar opinberar stofnanir hafa viðunandi 
geymslur undir 30 ára skjalaforða. Skjöiin verða geymd í skúmaskotum og 
lagnaklefum. Að skylda skjalavörslustofnun til gjaldtöku fyrir vörslu yngri 
skjaia en 30 ára mim hafa í för með sér að tjón verður á skjalasöfnum stofnana. 
Yfirsýn og eftirlit skjalavörslustofnananna með þessum málum er engan 
veginn í stakk búið til þess að koma í veg fyrir það. Skammtíma fjárhags- 
sparnaður rftun líklega vega þyngra en vörsluskyida skjala.

Aðgengi að öðrum skjölum í vörslu skjalavörsiustofnananna en upplýsinga- 
lög fjalla urn a*tti að fjalla um í skjalasafnalöggjofinni, enda almannahags- 
munir ekki í húfi á sama hátt.

Greinarmunur á aðgengi að skjölum á forsendum þess hvort skjöl eru þrítug 
eða ekki er rakalaus og út í loftið. Eðlilegt er að ákvörðun um leynd skjala sem 
tekin er af stjómvaldi skilaskyldu til Þjóðskjalasafns/héraðsskjalasafns, gildi 
áfram eftir að skjölin eru komin í vörslu skjalasafnsins (iíkt og sjá má í 6. grein
11. kafla sænsku upplýsingalaganna).

Fella ætti burt málsgreinar c.-h. í 2. tölulið 36. greinar frumvarpsins, láta 9. 
grein laga nr. 66/1985 standa óbreytta og fella það sem þykir á vanta um að- 
gengisskilyrði inn í upplýsingalögin.
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Tekíð skal undir með Félagi forstöðumanna ríkisstofnana að skoða þurfi hvort 
valdsvið þjóðskjalavarðar sé of víðtækt í frumvarpinu sbr. f. liðinn og bétra 
væri að sérstök úrsku rðamefnd tæki ákvarðanir um synjun aðgangs að 
skjölum.

Leynd slqala umfram 70 ár er óþörf.

Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjarnarson 
héraðsskjalavörður Kópavogs
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Athugasemdir við drög að frumvarpi að nýjum uppiýsingalögum, dags. 26. október.

Þann 26. október sl. kynnti forsætisráöherra drög að frumvarpi að nýjum upplýsingalögum, 
sem starfshópur undir forsæti Trausta Fannars Valssonar lektors, hefur unnið, Boðiö er að 
gera athugasemdir við frumvarpiö á þessu stigi tíl og meö 3. nóv. Til fyrirmyndar er að 
forsætisráðherra kynni frumvarpsdrögin á síðu ráðuneytisins og bjóði aðilum að gera 
athugasemdir viö þau. Æskilegra hefði þó verið að fá lengri tíma til aö gera athugasemdir 
enda um yfirgripsmikið frumvarp að ræða sem tekur til margra þátta. Það sætir furðu að ekki 
haft verið gefinn lengri tími til að senda inn athugasemdir miðað við.hversu mikilvægt 
frumvarp er um að ræða. Þess má geta að sótt var um frest til að skila inn athugasemdum til 
forsætisráðuneytis en því var synjað. Það er ekki í anda þess gagnsæis og opinnar 
stjórnsýslu sem boðuð er í frumvarpsdrögunum.

Hér á eftir koma nokkrar athugasemdir viö frumvarpið, sem við undirritaðir héraðsskjaiaverðir 
óskum eftir að verði teknar til umfjöliunar við gerð frumvarpsins. Undirrituð hafa sem héraðs- 
skjalaverðir mikla reynslu af skjalamálum og af afgreiðslu skjala skv. gildandi 
upplýsingalögum. Vísa athugasemdirnar einkum til nánari skýringa á lagatextanum. Enda er 
það okkar skoðun að nauðsyníegt sé að lagatextinn sé eins skýr og kostur er á. Við höfðum 
mjög iítinn tíma tit að yfirfara iagatextann, enda íögin yfirgripsmikil og flókin. Við gerum okkur 
grein fyrir að Alþingi á eftir að fá lögin tii meðferðar og verður þá væntaniega gefinn kostur á 
ítarlegri athugasemdum.

í frumvarpsdrögunum eru margar breytingar sem taka til skjalavörslu sveitarfélaga og 
starfsemi héraðsskjaiasafna^ Héraðskjalasöfn gegna sama hlutverkí gagnvart sveitar- 
félögunum og Þjóðskjaiasafn ísiands gagnvart ríkisstofnunum. Það er því furðuiegt að ekkert 
samráð hafi verið haft við héraðsskjalaverði iandsins eða samtök þeirra (Félag 
héraðsskjalavarða á Ísíandi) við smíði frumvarpsdraganna. Breytingar á lögum um 
Þjóðskjaiasafn íslands sem iaumað er inn í drög að frumvarp að upplýsingalögum eru 
veigamiklar og taka einnig tii héraðsskjaiasafna og starfsemi þeirra. Eðiílegra væri að þessar 
breytingar á iögum um Þjóðskjalasafn væru hluti af þeirri endurskoðun á lögum um 
Þjóðskjaiasafn ísiands sem nú fer fram og að þessar breytingar færu í formlegt umsagnarferli 
til okkar og sveitarféiaganna áður en þau fara fyrir Aiþingi.

Uppiýsingaiög eru mikiívæg lög sem eiga að tryggja gagnsæi í stjórnsýslu og upplýsingarétt 
almennings. Þau þurfa að vera einföld, skýr og skiljanieg öilum. Það vantar á köfium í nefnd 
frumvarpsdrög. Víða virðist frumvarpið beiniínis miða að því að takmarka aögang aimennings 
og máisaðiium að uppiýsingum frekar en tryggja gagnsæi. Sérstakiega eru óheppiiegir þeir 
fyrirvarar sem koma fram í 14. grein og breytingu á iögum um Þjóðskjaiasafn, fiður g. (bls. 
12)



í frumvarpsdrögin vantar skiigreiningu um hvað séu skjöl og að frumvarpið taki tii allra 
skjaiaflokka afhendingarskyidra aðiia og óháð formi. Þá þarf að koma fram með skýrari hætti 
að lögin nái einnig til héraðsskjalasafna.

2. gr. 77/ hverra lögin taka
„Lögin taka til allrar starfsemí stjórnvalda." Þarf að vera ítarlegra og/eða skýrara.

Ófullnægjandi er að lögin taki til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 75% hluta eða meira í 
eigu hins opinbera og takmarkist enn frekar við að þeir lögaðilar hafi ekki sótt um eða séu 
skráðir í Kauphöll. Þar sem þetta er látið gilda um skilaskyidu skjaia í niðurlagi frumvarpsins 
til breytinga á lögum um Þjóðskjalasafn island er vísað tii athugasemda við þaö þessu tii 
stuðnings. Engin haldbær rök eru fyrir því að miða við 75% eign opinberra aöifa. Eöliiegt 
mætti telja að miða við helmingshlut eða ráðandi hlut eða jafnvei ef fyrirtæki er að hluta til í 
eigu opinberra aðrla. Mikilvægt er að breyta þessu ákvæði.

Með tilliti tií þess að almannafé er iátið í rekstur eða starfsemi og þá að lögaðili sé að að hluta 
í eigu hins opinbera kallar það á gagnsæi og aðgengi aimennings að skjöium viðkomandi 
lögaðila. Skilaskyida iögaöila á opinbert skjalasafn, hvort heidur það er Þjóðskjalasafn 
íslands eða héraðsskjalasafn, á að vera skýlaus.

Rétt er að fram komi skýrt í texta laganna að þau nái einnig tií einkaaðila að því leytí sem 
þeim eru falin opinber verkefni samkvæmt iögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða samningum, en 
þetta sé ekki aöeins í greinargerð meö frumvarpinu. Skýrt þarí að vera að þessir aðilar séu 
einnig skilakyldir til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafna.

4. gr. Gildissviö gagnvart öörum lögum og þjóöréttarsamningum 
4. málsgr. „Lög þessi gilda um aögang að gögnum f  30 ár, Er þá miöaö viö síöustu innfærslu 
eöa sföasta bréf afgreidds máis. Frá þeim tfma fer um aögang aö þeim samkvæmt tögum um 
Þjööskjalasafn íslands.(> er óskiljanleg og virðist hálfkiáruð. Ekki er Ijóst hvað er átt við að 
lögin gildi um aðgang að gögnum í 30 ár. Rætt er um að eftir 30 ár fari aðgangur eftir lögum 
um Þjóðskjalasafn íslands. Nú er það svo að skjöi verða sífellt yngri þegar þau eru afhent á 
skjalasafn. Algengt er hjá að gögn séu afhent héraðsskjalasöfnum 5-10 ára gömul og jafnvel 
yngri og veita söfnin aögang að þeim frá þeim tíma. I nýsettum reglum Þjóðskjalasafns er 
vísað til 5 ára skjalavistunaráætlana og gert ráð fyrir því aö skjöl séu afhent á 5 ára fresti og 
þá hlýtur að vakna spurning um aðgengi að þessum skjölum. Varðandi aðgang þegar skjöl 
eru komin á opinbert skjaiasafn væri eðilegast að hafa sama orðaiag og í núverandi lögum 
sem er:

V9. kafli. Aögangur aö gögnum hjá Þjóöskjalasafni íslands og öðrum 
opinberum skjalasöfnum.
20. gr. Aöganguraö gögnum eftiraö þau hafa veriö afhent söfnum.
Þegar gögn þau sem lög þessi taka tii hafa verið afhent Þjóðskjalasafni íslands eða 
öðru opinberu skjaiasafni skal hlutaðeigandi safn taka ákvöröun um hvort umbeðin 
gögn skuii sýnd eða hvort Ijósrit skuii veitt af skjöium eða afrit af öðrum gögnum sé 
þess kostur.
Ef vafi er um rétt til aðgangs aö gögnum getur safniö afiað rökstuddrar umsagnar 
þess stjórnvalds sem afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.
21. gr. Kæruheimiid.
Heimilt er að bera synjun um að veita aðgang að gögnum, ijósrit af skjölum eða afrit 
af gögnum skv. 20. gr. undir úrskuröarnefnd um upplýsingamái skv. 14. gr.

Þetta er skýrt orðaíag í gömlu lögunum og hefur reynst vel í afíri framkvæmd.



Þegar eru á héraðsskjaiasöfnum um ailt land skjalasöfn einstaklinga og félaga sem afhent 
voru meö skiiyröum um aögengi aimennings aö viðkomandi söfnum. Hætt er við að einka- 
skjalasöfn einstakiinga, féiaga og fyrirtækja muni í framtíðinni ekki rata á opinber skjalasöfn 
ef aðgengi að skjölunum verður takmarkað með lagasetningu. Úr þessu þarf að bæta og 
jafnvel greína sérstakiega á miili skjalasafna opinberra og einkaaðila.

5. gr. Réttur almennings til aðgangs aö gögnum
Þessi grein er ekki nógu skýr. Orðalag og skiígreining á máii er óijós og þá er ekki Ijóst hvort 
eða með hvaða hætti aðgengi að skrám og gagnagrunum skuii háttað. Traust aimennings á 
iöggjafanum og tiitrú á þeim lögum sem samþykkt eru á Aiþingi byggir að sjálfsögðu á því að 
lögin séu vel gerð og verndi og þjóni aimannahagsmunum. IVIeð tilliti til þess er skynsamlegt 
að lögin taki einnig til aðgengis að skrám og gagnagrunnum. Hér nægir að vísa til markmiðs 
laganna í 1. gr. varðandi gegnsæi í stjórnsýsiu, upplýsingarétt, tjáningarfreisi, möguieika 
almennings tii þátttöku í lýðræðissamféiagi og aðhaid fjölmiðia og almennings að 
stjórnvöídum.

Ekki eru öil skjöi mál sem óskað er eftir aðgangi að. Til að mynda getur verið um að ræða eitt 
fyigiskjal, uppiýsingar úr bókhaldi, gamalt spjaldskrárspjald og svo framvegis, Ekki er heldur 
rétt að gera þá kröfu til almennings að geta tiltekins máls. Tekið er fram að „Ekki erþó skylt 
að útbúa ný skjöi eöa önnur gögn í  rfkari mæii en ieiöir af 3. mgr.u Þessu erum við 
ósammála, því það getur þurft að prenta út úr grunni eða taka skjöi úr afhentrj vörsluútgáfu 
ákveði iögaðiii/skjalamyndari að skila skjölum rafrænt, sbr. reglur ÞÍ um skil á opinberum 
rafrænum gögnum. Það er aigengur misskilningur að hægt sé að nálgast rafræn skjöl, sem 
hafa verið afhent skjalavörslustofnun á sama formi og þau voru á þegar þau voru mynduð. 
Sú aðferð sem Þjóðskjalasafn íslands hyggst nota við varðvetslu rafrænna skjaia hefur í för 
með sér breytingu á formt skjala. Það eru búnar til svokallaðar kerfisóháðar útgáfur af 
skjöiunum í flestum tilfellum Tiff myndir. Aðgangur þarf að ná til aiira gagna opinberra aðila, 
hvort sem það er tiltekið má! eða önnur gögn. Lykilatriði er að upplýsingalög nái til allra skjala 
opinberra aðila, óháð tegund þeirra eða formi.
„2. dagbókarfærslna sem lúta aö gögnum máis og iista yfir málsgögn“ Þarna væri skýrara að 
hafa aðgang að skrám yfir mál og færslna um gögn málsins.

6. gr. Gögn undanþegin upplýslngarétti
í 2. gr. er fjailað um fundargerðir rfkisráðs og ríkisstjórnar. Vísað er tii skýrsiu 
rannsóknarnefndar Alþingis sem fjaifaði sérstakfega um breytingar sem þyrfti að gera á 
aðgangi að fundargerðum ríkisstjórnarfunda og ritun þeirra. Þegar rætt er um „minnisgreinar" 
er átt við minnisbiöð?

„3. gagna sem útbúin eru af sveitarféiögum, samtökum þeirra eöa stofnunum og varöa 
sameiginlegan undirbúning, tiliögugerö eöa viöræöur þessara aöila viö ríkiö um fjárhagsieg 
málefni sveitarfélaga,“
Óljóst er hversu iengi slíkt gögn séu undanþegin upplýsingarétti og af hvaða ástæðu. Einnig 
er óljóst hvort bæði sé átt við sfík skjöl hjá ríkisstofnunum og sveitarféíögunum sjáffum. Aftur 
skal ítrekað að mikilvægt er að upplýsingalög séu einföid og skýr þannig að ekki þurfti flóknár 
lagaskýringar og úrskurði síðar til að skýra þau.

„6. vinnugagna, sbr. 8. gr,“
Sjá athugasemdir við 8. gr.

8. gr. Vinnugögn
Þessi grein er ailt of opin og býður upp á að aðgangi sé hafnað þar sem um vinnugögn 
stjórnvaids sé að ræða. Oft getur verið mjög mikilvægt fyrir aðila að fá aðgang að skjölum um 
undirbúning ákvörðunar. Þau skjöl segja oft meira en ákvörðunin sjálf. Tii dæmis er erfitt að



skilja ástæöu þess að undanskilja algjöriega skjöl nefnda og starfshópa. Sérstakiega er 
mikiívægt að „vinnuskjöí“ séu einnig höfð í máiasafni, því annars er ekki vitað um tlivist þeirra 
að nokkrum tíma iiðnum.

11. gr. Aukinn aögangur
Þessu ákvæði er fagnað og er það tii bóta. Spurning hvort þarna eða annars staðar væri 
hægt að taka á aðgangi aíkomenda, sem kemur oft tiJ kasta skjalasafnanna, t.d. þegar 
barnabarn vilí skoða fátækramái afa og ömmu frá 1940 og þau eru iöngu iátin.

12. gr. Brottfall takmarkana á upplýsingaréttl
í síðustu málgrein kemur fram: „Um brottfall annarra takmarkana fer eftir ákvæöum laga um 
Þjóðskjalasafn íslands eftir aö liðin eru 30 ár, sbr. 4. mgr. 4. gr.“ Þessi málsgrein er 
óskiljanleg sbr. athugasemdir okkar við 4. gr., um 30 ár.

14. gr. Upplýsíngaréttur aöila
Þarna er aftur rætt um „tiltekið mái.“ Mjög algengt er að aðili sem óskar eftir upplýsingum um 
sjálfan sig geti ekki tiitekið málið. T.d. barn sem ýmislegt gerðist með f assku, þekkir ekki 
hvað stjórnvald hét á viðkomandi tímum eða hvort mál var til umfjöiiunar hjá sálfræðideild, 
sérkennslufuiltrúum, þjónustumiðstöð, skóla, barnavernd o.s.frv. Eðiilegra væri að þyrfti að 
varða tiitekið málefni, t.d. hvort um sé að ræða byggingarmái varðandi hús eða 
barnaverndarmál.

Tryggja verður fuilnægjandi skráningu stjórnvalda á skjölum, þannig að auökenni eða heiti 
máls séu ekki eini leitarmöguleikinn í skjaíasöfnum þeirra sbr. athugasemdir við 27. gr.

Hættulegt er að tilgreina að ákvæðið gitdi ekki ef um er að ræða upplýsingar (þá um 
viðkomandi) sem hafa að geyma upplýsingar um „mikilvæga aimannahagsmuni sem leynt 
eíga að fara.“ Þetta er alltof opið ákvæði og getur auðveldlega skert borgaraleg réttindi 
borgara landsins og er mjög háð túlkunum. í iýðræðisríki hlýtur það að vera kappsmál 
stjórnvalda að tryggja almenningi aðgang að skjöium/gögnum í orðsins víðasta skilningi.

Varðandi ákvæði um að heimilt sé að takmarka aðgang ef gögn hafa að geyma upplýsingar 
um einkamálefni annarra, þá er í flestum tiifellum hægt að veita aðgang að hluta skjais eða 
afmá upplýsingar um aðra aðila.

Síðasta málsgrein 14. gr. er einnig of óijós þegar rætt er um „eftir því sem við getur átt.“ 
Þessu þarf að síeppa eða orða á skýrari hátt.

15. gr. Afmörkun á beiöni um aögang aö upplýsingum
Umrædd grein er mjög til bóta á núverandi upplýsingalögum, því oft er aðili ekki fær um að 
tilgreina nákvæmtega mál eða máiefni og þarf að leiðbeina viðkomandi. Þetta á sérstaklega 
við um aðila sem óvanir eru uppiýsingabeiðnum eða fatlaða eða seinfæra einstakiinga.

Hins vegar f lok greinar ákvæði um að beiðni megi hafna ef meðferð hennar taki of mikinn 
tíma. Þarna er aftur ákvæði sem getur kallað á synjun, því það er algjöriega 
skilgreiningaratriði hvað er mikill tími eða vinna. Á héraðsskjaiasöfnum þarf oft að taka 1-2 
daga starfsmanns í að afgreiða fyrirspurn, sérstaklega varðandi iöng mái einstakiinga en 
aðgangi er ekki hafnað þrátt fyrir tímalengd.

Alls óljóst er hvað við er átt þegar rætt er um að hægt sé að hafna béiðni ef „sterkar 
vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í óiögmætum tilgangi.“ Kallar á ný á túlkun.



16. gr. Hvert beiöni skal beint
Þessa grein þarf aö endurskrifa þar sem hún er of óijós. Fyrsti hiuti hennar er skýr en hins 
vegar ekki þar sem kemur fram aö „annars" eigi beiðni að berast tii þess aðiia sem hefur 
upplýsingar í vörsium sínum. Óljóst er hvað er átt við með „annars.“

Enn á ný skal á það bent að eðiilegra er að héraðsskjalasöín taka við mjög nýiegum skjöium 
frá stofnunum og afgreiða úr þeim frá sama tíma. Það er einungis ÞÍ sem tekur við skjölum 
sem eru 30 ára og eldri, en er reyndar heimilt að taka við yngri skjölum. Breyta þarf þessu 
ákvæöi. Einnig ^arf aö bæta við að opinberu skjaiasöfnin geti óskað eftir umsögn 
afhendingaraðila. ítrekum að núverandi iagaákvæði eru vel orðuð og hafa virkað vel í 14 ár. 
Eftirfarandi er orðaiag gömlu laganna.

VI. kaflí. Aögangur aö gögnum hjá Þjóðskj'aíasafni íslands og öörum 
opinberum skjalasöfnum.
20. gr. Aögangur aö gögnum eftir aö þau hafa veriö afhent söfnum.
Þegar gögn þau sem lög þessi taka til hafa verið afhent Þjóðskjalasafni íslands eða 
öðru opinberu skjaíasafni skal hlutaðeigandi safn taka ákvörðun um hvort umbeðin 
gögn skuli sýnd eða hvort Ijósrit skuli veitt af skjölum eða afrit af öðrum gögnum sé 
þess kostur.
Ef vafi er um rétt til aðgangs að gögnum getur safnið aflað. rökstuddrar umsagnar 
þess stjórnvalds sem afhenti safninu gögnin áður en ákvörðun er tekin.

17. grein Málshraöi
Engar athugasemdir við fyrri málsgrein en seinni hlutinn fjallar um áskorun varðandi aðgang 
aö skjölum sem varða einkahagsmunL Þessi grein er óljós og ekki Ijóst af hverju hún er sett 
þarna undir. Eðlilegt er að skjalavörslustofnanir fái lengri tíma til afgreiðslu erinda, þar sem 
oft tekur lengri tíma að finna skjöl vegna brotalama í skjalaskráningu stjórnvaida.

18. grein Afhending gagna og gjaldtaka
í stjórnsýslulögum nr.37/1993 stendur í 37.gr.

37. gr. Frumrit og afrít
Þegar sett lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að skjal skuli vera í 
frumriti skulu gögn á rafrænu formí tafirt fullnægja þessum áskilnaði ef tryggt er að 
gögnin séu óbreytt frá upprunaiegri gerð. Þetta á þó ekki við um viðskiptabréf eða 
önnur bréf þar sem fjárhagsleg réttindi eru bundin við handhöfn bréfsins.

Sú aðferð sem Þjóðskjalasafn íslands hyggst nota til langtímavarðveislu á rafrænum skjölum 
gerir stjórnvaldi ókleift að afhenda rafræn skjöl á sama formi og þau voru mynduð. Þá er 
óhætt aö fullyrða að ekki verður möguíegt að varðveita rafræn skjöl bæði í sínu upprunalega 
formi og í kerfisóháðri útgáfu. Þá gætu komið upp lögfræðiieg álitamá! um hvaða skjöi væru 
frumrit og hvaða skjöl afrit. Stjórnsýsluiög virðast því koma í veg fyrir að áætianir Þjóð- 
skjalasafns ísiands um langtímavarðveistu rafrænna skjala. Það Ijóst að opinberar 
skjalavörslustofnanir munu ekki geta framfylgt þessu ákvæði laganna sé tekið mið að þeim 
vörsluaðferðum sem nota á. Þau skjöl sem veitt verður aðgengí að verða því að vera á 
pappfr.

26. gr. Skráning mála
27. gr. Skráning upplýsinga um málsatvik og meöferö mála

í gr. 26 og 27. er fjallað um reglur varöandí skráningu mála, ritun fundargeröa o.fl. Þessi 
gretn mætti að ósekju vera miklu skýrari, t.d. taka fram að stjórnvaldi ber að skrá mái og



málinu beri að fyigja gögn málsins, auk annara gagna, sem hafa þýöingu fyrir afgreiöslu 
málsins, en séu ekki aö finna í öörum gögnum þess. Setningin, aö stjórnvöld skulu skrá 
fundargerðir „eftir því sem viö á“ getur valdið misskilningi. Þetta er reyndar furðulegt í Ijósi 
skýrslu Rannsóknarnefndar Aiþingis þar sem átalið var aö fundargerðir væru aöeins til í 
drögum. Reglan er sú að færa eigi fundargerðir á fundum og einkenniiegt aö draga úr því í 
sjáífum upplýsingalögunum. Jafnframt væri æskilegt að vísa í regiur um með hvaöa hætti 
skrá á fundargerðir, útprentun og undirritun þeirra o.s.frv.

í núverandi lögum er mjög skýrt orðalag sem mætti hafa áfram:

„Stjórnvöidum er skyit aö skrá mál, sem koma til meðferðar hjá þeim, á kerfisbundinn hátt og 
varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg. “

í greininni er rætt um aö skrá upplýsingar „ef þær hafa þýöingu fyrir úrlausn málsins.“ Oft er 
þaö þaö þannig að það er ekki Ijóst þegar upplýsingar berast eða eru gefnar hvort þær muni 
hafa þýðingu. Sömuleiðis er óljóst að ræða um að „mikilvægum upplýsingum" eígi að halda til 
haga, þar sem það er mikið túlkunaratriði. Einnig er dæmið „s.s. skráningu fundargerða“ 
óljóst, hvort átt sé við ritun fundagerða eða skráningu þeirra í skjalavistunarkerfi.

Ljóst er að stjórnvöld mynda skjöl ekki aö óþörfu og af málefnaiegum ástæðum, því ber að 
skrá hvert einasta skjai þannig að þaö megi finna. Paö verður aö tryggja með 
upplýsingalögum. Ekki er nægiíegt að skrá mái einvörðungu, heldur verður að skrá hvert 
einasta málsskjal innan hvers máls þ.e. færa bréfadagbækur og aðrar sambærilegar skrár. 
Sé þetta gert jafnóðum er það engu stjórnvaldi ofviða.

33. gr. Aögangur aö gögnum sem undanþegin eru uppiýsingarétti.
Umrætt ákvæöi er til bóta en það fjallar um aðgang fræðimanna. Hins vegar eru fræðimenn 
hvergi nefndir á nafn, óljóst er hverjir geti sótt um þennan aðgang og í heild mætti endurrita 
þessa grein og gera hana skýrari. Éinntg er óljóst hver eigi að veita umræddan aögang en í 
dag er þaö þjöðskjalavörður fyrir þau skjöl sem varðveitt eru í Þjóðskjalasafni og 
héraðsskjalaverðir fyrir skjöl í héraðsskjalasöfnunum. Þetta ákvæði er óþarflega ítarlegt. 
Þarna er byggt á dönsku skjaialögunum Arkivloven sbr. meðfylgjandi greinargerð, en þar er 
reyndar kveðiö á um udvalg eöa nefnd (fjölskipað stjórnvald) skipaða af 
menningarmáíaráðherra sem fer yfir aögengismál skjala.

34. refsingar og skaöabætur
Væri hægt aö taka þarna fram, hver ætti að sækja málið?

36. gr. Breytingar á öörum iögum

1) Stjómsýsiuiög
Það er mikilvægt að í gjaldskrá verði einnig tekið hóflegt gjaid fyrir afritun á rafrænum 
skjöium eöa afhendingu gagna á rafrænu formi. Tæknin má ekki veröa aðgangshindrun fyrir 
almenning, þannig að hann hafi ekki möguieika á að fá afhent rafræn gögn vegna kostnaöar 
en Ijóst er að mun meiri kostnaöur fyigir rafrænu afriti en Ijósritun pappírsskjala.

2) Breytingará iögum um Þjóöskjaiasafn ísiands nr. 66/1985 
Nauðsyniegt er að iögfesta siðareglur Aiþjóða skjalaráðsins tii að tryggja fagleg vinnubrögð í 
opinberum skjalavörslustofnunum. Jafnframt er eðliiegt að sett verði á fót skjaiaráð, 
sambærilegt við safnarád gagnvart minjavörslunni, fjölskipað stjómvald til þess að fjafia um 
brot á siðareglunum, ákvöröun um eyðingu skjala í opinberri vörslu og flutning skjala úr landi. 
Óeöliiegt er að stjórnarnefnd Þjóðskjalasafnsins fjalli um eyðingu skjala og óeðlilegt er að



sltkar ákvarðanir séu ekki birtar reglulega á opinberum vettvangi og sérstakiega sendar 
hagsmunaaðilum og veittur kæruírestur.

Einnig er nauðsynlegt að fram komi í lögum um Þjóðskjalasafn að ákvörðun um eyðingu 
skjaia megi ekki takmarka upplýsingarétt almennings skv. upplýsingalögum eða öðrum 
lögum. Jafnframt eru refsiákvæði nauðsynleg fyrir óheimila eyðingu skjala. Eðlilegt væri að í 
lögum um Þjöðskjalasafn væru ákvæði um að birta eigi opinberlega samþykktar 
skjaíavistunaráætlanir og samþykktir um eyðingu skjala.

Skilgreina verður skjalasöfn sem íslenskan menningararf í lögunum, með því er varsla þeirra 
gerð tryggari og þar með aðgengi almennings að upplýsingum um forsögu sína sem víða er 
litið á sem mannréttindamál, ekki síst eftir þjóðernisútrýmingar í Evrópu.

Frumvarpsdrögin gera ráð fyrir:
a. 3. mgr, 5. gr. verður svohljóðandi: “Skilaskylda tekur einnlg til lögaðila sem eru að 75% 
hluta eða meira í eigu hins opinbera. Þá tekur skilaskylda einnig til einkaréttarlegra lögaðila 
að því er varðar gögn sem til hafa orðið f  starfsemi sem hann hefur tekið að sér að sinna á 
grundvelli 30. gr. iaga um fjárreiður ríkislns, eða annarrar sambærilegrar iagaheimildar. 
Þjóðskjalasafn ísiands tekur ákvörðun um hvort viðkomandi aðilar beri skilaskyldu gagnvart 
héraðsskjalasafni.” Ákvæði3. mgr. verður4. mgr.

Þar sem Þjóðskjaíasafn íslands hefur ekki sjálfdæmi um hvort viðkomandi aðilar beri 
skilaskyldu gagnvart því ræður lagatextinn skilaskyldunni til þess. Því er öeðlilegt að 
Þjóðskjalasafnið taki sérstaka ákvörðun um sambærilega skilaskyldu til héraðsskjalasafna, 
með því er gert ráð fyrir að Þjóðskjalasafnið hafi dæmandi vald um skyldu annarra og 
lagagreinin giidi þar með ekki á sama hátt fyrir héraðsskjalasöfn og það sjálft Eðiilegt er að 
sömu lagaskilyrði giidi gagnvart héraðsskjalasöfnum og skjölum sveitarfélaga og um 
Þjóðskjalasafn og skjöl ríkisins að þessu íeyti. Það er ekki Þjóðskjalasafn sem á t.d. að 
ákveða hvort Orkuveita afhendi skjöl á héraðsskjalasafn, heldur ber henni að gera það og 
það er eigandanna að ákveða á hvaða safn skjölin fari. Það er ekki Þjóðskjalasafn sem á að 
geta ákveðið að Orkuveita sem er 92% í eigu Reykjavíkurborgar eigi ekki að skila skjölum á 
héraðsskjalasafn.

Skilaskylda verður að taka til lögaðiia sem eru í eigu hins opinbera að meira eða minna leyti. 
Að 75% hlutfali eða meira skapi skilaskyldu skjala, á forsendu þess að um „afgerandi“ hlut sé 
að ræða eins og segir í greinargerð er ófullnægjandi. Yfir helmingshlutur eða ráðandi hiutur 
kynni að vera eðlilegt, en óeðlilegt hlýtur að tetjast að hið opinbera eigi hlut í starfsemi sem á 
einhvern hátt er ieynileg á öðrum forsendum en greinir í takmörkunum uppiýsingalaga um hið 
opinbera að öðru leyti. „Afgerandi" hlutur þarfnast nánari skýringa og rökstyðja þarf að þetta 
teljist eðlilegt, í því felist hagræðing og þá gagnvart hverjum.

í 5. grein laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn er talað um að þeir aðilar séu skyldir að 
afhenda skjöl sín sem fá meirihluta rekstrarfjár síns með framiagi á fjárlögum og sem njóta 
verulega styrks af opinberu fé. Öeðlilegt er annað en að hliðsjón sé höfð af þessu hvað 
skilaskyldu skjaia lögaðila í eigu hins opinbera (t.d. hlutaféiög) varðar, hvað sem svo kann að 
verða ofan á áður en skjöl hafa náð 30 ára aldri í uppiýsingaiögum.

Nauðsynlegt er talið að núverandi 3. mgr. kveði skýrar á um varðveisíu Þjóðskjalasafns 
íslands á einkaskjalasöfnum, tillagan sem fylgir byggist m.a. á 13. grein norskra 
skjalavörslulaga:

„Safninu er heimilt að taka við skjöium annarra en afhendingarskyidra aðiia og skal skriflega 
gengið frá staðfestingu afhendingar slíkra skjala við afhendingaraðila og um aðgengi og 
tímabundnar aðgengistakmarkanir almennings að þeim. Þjóðskjalasafnið skai fyigjast með 
varðveisluverðum einkaskjalasöfnum, haida skrá yfir einkaskjaiasöfn í vörslu skjalavörslu-



stofnana hvort sem þær eru opinberar eöa einkareknar. Þjóöskjalasafninu er heimilt að skrá 
ákveðin einkaskjaiasöfn sem sérstaklega varðveisluverð. Tilkynning um slíka skráningu skal 
send eiganda skjaiasafnsins hverju sinni.“

Aðgengi að þessum skjölum verður að vera háð einkaréttaríegu samkomulagi eiganda 
skjalanna sem felur þau skjaíavörslustofnunu til varðveislu.

Frumvarpsdrögin gera ráð fyrir:
b. Við iögin bætist ný grein sem verður gr. 5 b, svohijóðandi:
Þjóðskjaiasafn íslands skal setja regiur um það hvernig skjalavörslu og skjalastjórn f 
stjórnsýslu skilaskyldra aðita skuli hagað, svo og skráningu, flokkun og frágangi skjala tii 
afhendingar til safnsins, þar með talið samþykkt skjalavistunarkerfa, Skilaskyidum aðiium 
skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og 
varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglurskv. 1. mgr.

í b. er gert ráð fyrír grein um að „Skilaskyldum aðiium er skylt að skrá mál ... Það er þarft 
að hafa þetta, en mætti einnig hafa sama orðalag i Upplýsingalögum, þar sem það eru lög 
sem fleiri skoða og þekkja til.

Lögð er til orðaiagsbreyting: „skjaiastjórn" verði „skjalahaidi" og „skrá mái“ verði „skrá 
málsskjöl"

Hugtakið mái er öskýrt í lögunum og greinargerð.
„í samræmi við reglur skv. 1. mgr.“ þýðir að varðveisia og aðgengileiki málsgagna verður háð 
reglum Þjóðskjalasafnsins. Eðlilegra er að sieppa þessu og kveða á um að þau verði 
aðgengiieg skv. lögum.

Fyrirhuguð 9. grein laga um Þjóðskjaiasafns íslands er um margt óljós og gagnrýniverð og 
vekur furðu að ekki sé tekið tiliit til starfsemi opinberra skjalavörslustofnana (Þjóðskjalasafns 
og héraðsskjaiasafna) í henni, en sumt kann að óbreyttu að verða óframkvæmanlegt.

Taka verður fram að Þjóðskjalasafninu verði skylt að veita almenningi aðgang að opinberum 
skjölum sem afhent hafa verið því áður en 30 ár eru iiðin frá því að skjölin urðu til í samræmi 
við upplýsingalög. Þjóðskjaiasafnið og héraðsskjalasöfn fá ósjaidan afhent skjöl sem eru 
yngri en 30 ára bæði vegna þess að lögin eru sveigjanieg að því ieyti og stjörnvöld sem 
hætta starfsemi skiia skjölum sínum þá þegar. Eðliiegast er reyndar að minnast ekki á 30 ár 
þarna, þar sem 30 ár er tíminn sem Þjóðskjalasafn miðar við varðandi afhendingu 
skjaiasafna, en hins vegar fá héraðsskjaiasöfnin gjarnan skjöi sem eru 5-10 ára og jafnvel 
yngri og þegar skjaiaskrár Þjóðskjaiasafns eru skoðaðar komur í ijós að einnig er töiuvert um 
að það taki við yngri skjölum. Ástæða 30 áranna er skv. greinargerð með frumvarpi til laga 
nr. 66/1985 þáverandl húsnæðisekia Þjóöskjalasafnsins, 20 ár var regian fyrir þann tíma. 
Eðliiegast væri að miða við að opinberu skjalasöfnunum sé skylt að veita aðgang að þeim 
skjölum sem komin eru tii þeirra, eins og er í núverandi uppiýsingaiögum. Alls óijöst er skv. 
lögunum hver eða hvernig eigi að veita aðgang að skjöium yngri en 30 ára sem komin eru á 
opinberu skjalasöfnin.

Einnig verður að taka fram að um einkaskjöl gilda þeir aðgengisskilmáiar sem settir voru við 
afhendingu þeirra til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjaiasafns af háifu afhendingaraðiia. Liggi 
engir slíkir skilmálar fyrir ættu skjöiin að vera aðgengileg almenningi í samræmi við siðareglur 
skjalavarða.

Taka verður fram að stjórnvaldi sem afhendir Þjóðskjalasafni ísiands skjöl sín tii varðveislu 
skuli skyit að tilgreina hvort og hvaða skjöl innihalda upplýsingar sem óheimiit er að veita 
aðgang að skv. lögum og í hversu iangan tíma. Annars verður skjalavörslustofnunin að iesa



skjöl áður en þau eru afgreidd og það er ekki framkvæmanlegt hjá fáiiðuðum 
skjalasöfnunum.

f. Stjórnvald geti ákveðið við afhendingu skjala að skjal verði fyrst aðgengilegt þegar liðin eru 
60 ár frá þvf það varð tii...
Þarna er um að ræða mjög óljóst ákvæði sem getur orðið til þess að það sé 
geðþóttaákvörðun stjórnvalds að loka skjöium í 60 ár frá því urðu tii. Þetta er ekki í samræmi 
við gegnsæi eða opið þjóðféiag. Mjög einkennilegt væri að skjöl væru tíl sem vörðuðu öryggi 
ríkisins í meira en 30 ár eins og er í núverandi lögum. Líklegra væri að með þessu ákvæði 
væru stjórnvöid að fela ákvarðanir sem teknar hefði verið varðandi öryggi ríkisins, varnarmái 
eða samskipti við önnur ríki.

Verði þetta úr, sem vært afar bagaiegt, yrði að taka fram að stjórnvald sem við afhendingu 
skjala tií Þjóðskjalasafns/héraðsskjalasafns viil takmarka aðgengi skjalanna á forsendum 
iaga verðt að tilgreina um hvaða skjöi er að ræða vtð afhendingu skjaianna.

g . "Þegar sérstakiega stendur á getur þjóðskjalavörður ákveðið að synja um aðgang að skjali 
sem eryngra en 110 ára ... “
Þetta ákvæði er með ólíkindum og ótrúlegt að gera það að geðþóttaákvörðun að loka 
ákveðnum skjölum í 110 ár. Einnig er með öllu óljöst hvaða einkamálefni séu svo viðkvæm 
að þjóðskjalavörður geti lokað skjöiunum í 110 ár og hvaða almannahagsmunir geti krafist 
þess að loka skjöium í 110 ár. Aftur býður þetta upp á túikun og geðþóttaákvarðanir sem ekki 
er rétt í gegnsæu opnu nútímasamfélagt,

Óæskiiegt er að þjóðskjaiaverði einum, en ekki fjöiskipuðu stjórnvaidi sem hann leiti til, sé 
fært það gríðarlega vald að synja um aðgang að skjaíi sem er yngra en 110 ára þ.e. að setja 
leynd á skjöl umfram þau 80 ár sem annars gilda, Óskiljanlegt er með öllu hvaða 
almannahagsmunir koma þarna tíi, Slíkar ákvarðanir um aðgengi geta ekki verið í höndum 
einnar persónu og hægt að vísa til almannahagsmuna og færa rök gegn því að ákvarðanir 
um aðgengi séu einungis í höndum þjóðskjalavarðar. Erfitt er að verja einkahagsmuni af því 
tagi sem um ræðir nema hugsanlega með fyrtrvara um að tryggt skuli að hagsmunaaðili sé 
látinn umfram 80 ára regiuna. En vandséð er að skjaiavörslustofnun geti hrint slíku í 
framkvæmd.

Ofangreindar athugasemdir eru þær sem gafst tími til að vinna á þeim stutta tíma sem gefinn 
var til að koma athugasemdum á framfæri. Undtrrituð áskila sér rétt tii aö koma með 
athugasemdir á síðari stigum máisins og myndu gjarnan vilja hitta nefndina sem tekur 
athugasemdirnar til skoðunar, til að geta farið nánar yfir þær. Einntg öska undirrituð eftir að fá 
frumvarpið sjálft til umsagnar þegar það verður lagt fyrir Alþingi.

Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjarnarson, héraðsskjaiavörður t Kópavogi 
Svanhildur Bogadóttir, borgarskjaiavörður í Reykjavík 
Þorsteinn Tryggvi Másson, héraðsskjalavörður Árnesinga
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Umsögn um frumvarp tll uppíýshigalaga, 381. mál
Hinn 26. októfeer 2010 voru drög að því íhunvarpi að nýjum upplýsingalögum sem 
fyrír liggur kyrnit af forsætisráðuneyti og var gefínn frestur til að gera athugasemdir 
við frumvarpsdrögm til og með 3. nóvember 2010. Gerðu þrír héraðsskjalaverðir þ.e. 
borgarskjalavörðurinn í Reykjavík; héraðsskjalavörður Ámesinga og 
héraðsskjalavörður Köpavogs sameiginlegar athugasemdir við drögin. Afiit þessara 
athugasemda fylgir þessari umsögn sem fylgiskjal Þær eru enn að mestu í fullu gildi.
í frumvarpinu eru nokkrar breytingar á lögum um Þjóðskjalasafn íslands nr. 66/1985 
en þau lög gilda m.a. um starfsemi héraðsskj alasaíha.
í greinargerð með frumvarpinu segir:

Á saraa tíma og unnið hefiir verið að unditbúrtingi þessa frumvarps af hálfu 
forsætisráðuneytisins hefur nefhd á vegum mennta- og meraiingannálaráöherra unnið að 
undirbiiningi frumvarps til nýrra laga uiix Þjóðskjalasafn. Tillögur þær sem birtast í frumvarpi 
þessu um breytingar á lögum um Þjóðskjaiasafe byggjast á hugmyndum umræddrar nefiidar 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Hugmyndir þessarar nefndar menntamálaráðuneytis höfðu ekki verið kynntar 
héraðsskj alavörðum áður en þær voru afhentar nefed forsætisráðuneytis um 
upplýsingalðgin.
Eftir að drögin að því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar komu fram voru drög að 
frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn íslands kynnt af menntamálaráðuneyti og gerðu 
m.a. allir héraðsskjalaverðir íandsins athugasemdir við drögin þar sem þau voru 
kölluð hálfkarað verk.
Það má því vera ljöst að þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi tíl 
upplýsingalaga á lögum um Þjöðskjalasaíh íslands eru skv. því hluti af hálfkðruðu 
verki.
Einstakir héraðsskjalaverðir gerðu nánari athugasemdir þar sem nánari grein var gerð 
fyrir óánægju þeirra. Var hún mikil, enda fólst í drögunum aívarleg afturför í starfsemi 
opinberra skjalasafna m.a. með því að fella úr lögum lestrarsal sem er meginforsenda 
aðgengis að meginhluta þeirra skjala sem þar eru varðveitt.
Hægt er að nálgast athugasemdir héraðsskjalavarða á heimasíðu Félags 
héraðsskj alavarða:
httn://www.heradsski alasafn. is/index.t>hp?option~com content&view^article&idr 18 
5 :droeg~ae-loegum-um-ti oesldalasafn-maeta-oanaegj u~ 
heraesski alavarea&catid"77: frettir&Itemid^ 100
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í greinargerð með írumvarpmu er mirnist á að breytingamar á lögum uin 
Þjóðskjalasafii skv. frumvarpinu séu lágmarksbreytingar á loguiium sem nauðsynlegar 
eru svo þessi tvö íög geti myndað heíldstætt kerfi um rétt aímennings til aðgangs að 
gögnurn.
Þetta heildstæða kerfi er of flókið og reyndar flóknara en svo að þeir sem settu 
fmmvarpið saman háfí ráðið við það sjálfír eins og sjá má á nokkru af þeim 
athugasemdum sem hér eru settar fram.

Aimeiml um uppíýsingalög
Mikilsvert er að hafa hugfast hvemig löggjöf um aðgengi að skjölum er tílkomin 
upphaflega, en hún er sprottin úr átökum um völd* Sá sem leynir upplýsingum getur 
átt allskostar við þann sem Ieyndur er uppíýsingum. Leyndarskjalasöfh 
(geheimarchiv) aðalsmanna og könga vora notuð eins og vopnabúr, skjöl voru sýnd 
og falin eftir þörfum í valdatafíi um auð og áhríf. Einnág nýtt á laun íil að klekkja á 
andstæðingum, hafa eitthvað á þá? oft var þá upplýsinga aflað með njósnum og 
leyniþj ónustustarfsemi, til þess nýttist m.a. lögregla og utanríkisþjónusta. Með 
borgaralegu þjóðfélagí jafiiréttis, írelsis og bræðralags urðu frjálsir og jafnir borgarar 
að hafa aðgang að opinberum skjölum og í lögum íranska þjóðþingsins (Convention 
Nationale) 7. messidor árið 2 (25, júní 1794), yfírlýsingunni um skjalaréttindi manna, 
var þetta tryggt og markar upphaf núiímalegra opinberra skjalasaíha og gagnsæira 
borgaralegra stjómhátta í Evrópu.
UppJýsingarmenn sem Iögðu hugmyndalegan gmndvöll Amerísku og Frönsku 
byltinganna veltu mjög fyrir sér valdif meðferð þess og takmörkunum. Rikt í þeim 
hugmyndum var óttinn við harðstjóm (tyranni og despotismus). Því má velta fyrir sér 
hvort upplýsingalöggjöf lýðveldisins íslands þurfi að meira eða minna leyti að taka til 
skjalasafna fjármálafyrirtækja og þeirra fyrirtækja sem fara með þjóðareign skv. 
stjómarskrá eins og fiskistofha. Völd og áhrif svo mikilvægra lögpersóna eru mikil og 
skortur gagnsæis er almenningi tilfinnanlegur ekki síst eftir efixahagshrun íslands. 
Skömmtun upplýsinga vekur ekki txaust almennings og mikilsvert er að traust sé eflt í 
þvi skyni að tryggja almannareglu. Aðgengi að ómeðhöndluðum, áreiðanlegum 
upplýsingum um málefni sem hafa stórvægileg áhrif á hinn almenna borgara, hag hans 
og Hfskjör er mikilsvert Bankaleynd og leynileg stórviðskipti eru mjög í anda hins 
ieynilega valdabrölts sem hinn gamli aðall Evrópu tíðkaði fyrir tíma Frönsku 
byltingarinnar. Hinn aímeimi borgari er sem leiksoppur í fjárhættuspili án aðgengis að 
skjölum og án réttra upplýsinga um hvað er á seyði. Fjölmiðlar eru flestir reknir á 
frjálsum markaði og haga sér skv. því, þeir hafa ekki það sem skilgreint hlutverk að 
lögum að tryggja almenningi réttinn til skjala eða miðla ómeðhöndluðum 
upplýsingum, oft eru þeir á valdi flársterkra aðila eins og banka með beinum eða 
óbemum hætti. Lýðveldið verður að tryggja mÍHiliðalaust aðgengi að upplýsingum í 
löggjöf sinni, annars glata borgaramir frelsi sínu og lýðræðislegum völdum.
Svíar urðu þó fyrri til en Frakkar að setja lög um aðgengi að opinberum upplýsingum 
og skjölum. Hefðin stendur á traustum grunni í Svíþjóð þar sem prentfrelsistilskipunin 
sem fyrst var sett árið 1766 (Tryck fiíhetsforordningen 1949:105) liggur til grundvallar 
sem stjómlög, en tilskipunin tryggir tjáningarfrelsi á prenti og opinberunarskyldu 
(oífentlighetsprincipen) opinberra gjöminga eða skjala (allmánna handlingar), Á 
grundvelli hennar er aðgengi að opinberum skjölum óheft. Undantekningamar eru svo 
skv. lögum um opinberun og leynd (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Þessi



löggjöf og skilgreiningar hennar sem hafa þróast í yfir tvær aldir ætti að vera 
fyrirmynd íslenskrar lagasetningar á þessu svíði eins og kostur er L  miklu íremur en 
írumstæðari dönsk löggjöf Með því að hafa hliðsjón af þessari sænsku íöggjöf má 
benda á galla í fyrirliggjandi frumvarpi.
Því ber að hrósa að markmiðskaffi lagafrumvaipsins er í anda sænsku 
prentírelsistilskipunarinnar sem segir, að vísu á látlausari hátt:
„Til að efla frjáls skoðanaskipti og almenna upplýsingu á sérhver sænskur ríkisborgari 
rétt á aðgangi að opinberum gjömingum/4
Réttur manna til að þurfa ekki að segja á sér deili við það að fá opinberar uppíýsingar 
er tryggður skýrum orðum í sænsku lögunum. Þetta vantar í lagafirumvaipið. Þetta er 
sérstaklega brýnt þegar möguieikar á eftirliti með fólki t.d. með tilkomu miðlægra 
rafrænna skiltíkja eru orðnir meiri en áður. Einnig má vísa til mikilla umræðna í 
Bandaríkjtmum um svokallaðan Patriot Act, en þá vax stjómvöldum þar heimilað með 
forvirkum rannsóknarheimildum m.a. að skoða skrár yfir notendur skjala- og 
bókasafha og hvað þeir hefðu lesið þar.
Önnur grunnréttindi í sænsku lögunum eru réttur til að opinbera upplýsingar 
(meddelarMhet) og réttur til nafhleysis við opinberun upplýsinga (meddelarskydd eða 
anonymitetsskydd). Þetta þarf að fá inn í íslenska löggjöf.
Eitt almennt atriði sem þarf að færa inn í uppiýsingalög er að stjómvöld skuli gæta 
þess að ávallt sé máiefhaleg ástæða fyrir skráningu upplýsinga. Þetta er mikílsvert til 
þess að takmarka skjalamyndun og skráningu t.d. í tolvukerfum eða við stafræna 
ljósmyndun. Dæmi eru um skráningu aðeins á forsendum tæknilegra möguleika en 
ekki af stjómsýslulegri þörf eða nauðsyn.

Einkaréttarlegir lÖgaðilar í eigw hins opinbera -  aðgengi og skiíaskylda (2. grein 
og 36. grein 2, tl. a)
í framvarpinu er talað um einkaréttarlega lögaðila sem eru að 75% hluta í eigu hins 
opinbera. Lögin eiga þar með ekki að ná til aílrar starfsemi á vegum hins opinbera, 
lögaðili sem er að einhverju íeyti í eigu hins opinbera, jafnvel meirihluta eigu undir 
75% hlut er undanþeginn lögunum. Hugmyndin er jafhframt sú að skjalasöíh þessara 
aðila verði skilaskyld til opinberra skjalasafha (Þjóðskjalasafiis og héraðssigalasafiia) 
með sömu, takmörkunum. Hér er aðgengi almennings og skilaskyldu til 
Þjóðskjalasafnsins blandað saman sem er breyting frá því sem verið hefur. Jafhframt 
er þess sérstaklega getið að lögin taki ekki til lögaðila sem sótt hafa um eða fengið 
opinbera skráningu hlutabréfa skv. lögum um kauphallir, og dóttmfélaga þeirra, Að 
skráning í kauphöll eigi að breyta upplýsingarétti almennings og afhehdingu skjala til 
opinberra skjaiavörslustofnana er augljós undankomuleið sem kynni að verða nýtt til 
þess að feía misferH, leyna stefiiu sem fer í bág við vilja kjósenda og skattgreiðenda, 
eða komast hjá kostnaði og umstangi við að uppfylla skyldur upplýsingalaga eða 
afhenda skjöl á opinbert skjalasafn.
Þær upplýsingar sem veittar eru við skráningu hlutabréfa skv. Iögum um kauphallír 
jafhast ekki á við aðgengi almennings á grundvelli upplýsingalaga að skjalasöfiium 
viðkomandi lögaðila.
Miðað við þróun undanfarinna ára og þessa hugmynd virðist gömul hugmynd frá 
tímum lénsveldis um íeyndarskjalasöfn á vegum hins opinbera hafa grafið um sig, 
Eigi hið opinbera einhverja aðild að starfsemi hvort sem hún er einkaréttarlegs eðlis 
eða ekki, er vafasamt að undanskilja hana upplýsingarétti almennings að því gefhu að
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takmarkanir um framleiðsluleyndarmál, persónuvemd og tímabundnar 
aðgengishindranir vegna viðskiptahagsrauna séu í gildi. Skattfé sem notað er til 
einkarekstrar afhálfu híns opinbera á varla að ráðstafa skýringalaust.
í 5. grein núgildandi laga um Þjóðskjalasafh íslands (nr. 66/19B5) segir:
„E ftíi'g rein d ir aðilar skulu afhenda Þjóðskjalasaíhi skjöl sín til varðveislu:...fyrirtæki í 
eigu ríkisins, félagasamtök sem fá meiri hluta rekstrarfjár síns með framlagi á 
fjáriöguin og félög sem njóta verulega styrks af opinberu fé/‘
Þetta má túlka sem svo að um sé að ræða íyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins. Jafhvel 
mætti túika þetta sem svo að fyrirtæki í minnihlutaeigu ríkisins ættu þama í hlut
75% ákvæðið er því viðbót sem takmarkar það sem fyrir er í lögunum.
Viðbótin sem lögð er til mun því hafa í för með sér að færri skjalasöfn munu 
varðveitast tii komandi kynslóða. Það snýst fremur um sögu okkar tíma gagnvart 
komandi kynslóðum en aðgengi að skjölum á okkar tímum. Þetta er því skaðleg 
viðbót.
í gildandi iögum um Þjóðskjalasafn er skylt að afhenda skjalasöfh af þeim toga sem 
ekki er kveðið á um að eigi að vera aðgengileg í gildandi upplýsingalögum, en um 
aðgengi að skjölum i vörslu Þj óðskj alasafhsins skv. lögum um það gilda 
upplýsingalög. Aðgengi að skjölum í Þjóðskjalasafni sem ekki falla undir ákvæði 
upplýsingalaga er háð reglugerð menntamálaráðheira, sem ekki hefur verið sett (9. 
grein laga nr. 66/1985),
Skjalasöfn bankanna sem hafa verið einkavæddir og teknir yfir af rlkinu og 
einkavæddir aftur munu ekki hafa verið afhent Þjóðskjalasafni íslands eins og hefði 
verið eðlilegt, jafnvel ekki skjöl sem hafa náð 30 ára aldri. En væru þessi skjöl 
varðveitt í Þjóðskjalasafni íslands skv. lögum væri aðgengi að þeim væntanlega háð 
reglugerð menntamálaráðherra sem ekki hefur verið sett. Munu skjöl bankanna verða 
varðveitt í Þjóðskjalasafhinu eða verða aðgengileg aJmenningi við gildistöku þessara 
laga? Hver er vilji Alþingis í því efni? Þessum spumingum verður að svara skýrt og 
lagasetningin verður að taka mið af svörunum.
Þess verður að gæta að í vörslu Þjóðskjalasafnsms eru einkaskjöl afhent af 
einkaaðilum og alfarið mynduð á eínkaréttarlegum grunni, en Þjóðskjalasafiiinu er 
heimilt að taka við slíkum skjölum og er þá óeðlilegt að kveða á um aðgengi að þeim í 
lögum, en um aðgengi ætti þó að vera skylt að ákvarða við afhendingu skjalanna t.d. í 
samningi þar um. Ákvæði f lögum um það væru til góðs.
Möguleikinn f 3. mgr. 2. greinar frumvaipsms um lögaðila í eigu hins opinbera þar 
sem gefmn er kostur á ákvörðunum forsætisráðherra um að fyrirtæki í eigu opinberra 
aðila sé undanþegin lögunum er óviðunandi. Fremur ætti að kveða á um að Alþingi 
eitt veitti slíkar undanþágur þar sem upplýsingalög eru slík lög að þau eru erlendis 
höfð sem stjómiög.

Tímamörk aðgengishindrana og aðgengisákvæði í tveiinuni lðgum sem hverfast 
«m 30 ár (II. kaflí og 36. greln c-i)
Að setja upp þijátíu ára mörk út í loftið um eðlisbreytingu á aðgengi að opinberum 
skjölum í tvennum lögum, upplýsingalögum og lögum um Þjóðskjalasafh er ekki 
skynsamlegt.
Skilafrestur afhendingarskyldra til Þjóðskjalasafhs og héraðsskjalasafha hefur hingað 
til verið sveigjanlegur þrátt fyrir að lokaskilafrestur skv. lögum sé að jafiiaði 30 ár.
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Þessi sveigjanleiki hefiir reynst mikilvægur til að takast á við stjómkerfisbreytmgar 
td. þegar stofhanir, embætti og fyrirtæki í eigu hins opinbera eru Íögð niður eða 
hlutverk færist aimað. Einnig hentar oft að afhenda skjöl áður en þau eru 30 ára.
Þessi sveigjanleiki heíur bæði orðið til þess að Jengja og stytta afhendingarfrest, td. 
afhenti Alþingi Þjóðskjalasa&i skjöl sín síðast á fyrri hluta 20. aldar.
Skynsamíegast er í Íjósi þessa að um aðgengi opinberra skjala sé fjallað í einum 
lögum þ.e. upplýsingalögum fremur en að önnur lög taki við um aðgengi að skjölum 
er skjölin verða þrítug.
í sænsku lögunum stendur lengsta hindrun aðgengis á skjöium í 70 ár. í drögum að 
lögum um Þjóðskjaiasafn sem unnin hafa verið í samhengi við þetta frumvarp hafa 
menn leyf't sér að leggja til 110 ár. Það er óviðunandi. Hvað það er sem veldur þessum 
mun er óljóst. Þeir áratugir sem tilgreindir eru sem tímamörk eru alltof margir í þessu 
lagafrumvarpi og í hverju tilfelli er fresturinn lengri en í Svíþjóð. Með þessu mælir 
hvorki hefð né smæð íslensks samfélags.
Eðlilegast er að kveða á um allt aðgengi opinberra skjala í upplýsingalögum einum og 
halda sig alltaf innan 70 ára marka, Svíþjóð er með eigin her og leyníþjónustu, nægi 
Svíum 70 ára tímamörk ætti það að nægja herlausu og leyniþjónustulausu íslandi.
Almenn skylda Þjóðskjalasafhs að veita aðgengi að 30 ára skjölum og eldri er 
takmörkun á þvi sem tiðkast hefur þar, Séu gögn yngri í vörslu þess virðist þessi 
skylda ekki vera fyrir hendi og ekki er vísað til ákvæða upplýsingalaga um aðgengi að 
yngri skjölum eins og 9. grein núgildandi laga um Þjóðskjalasafii gerir. Þetta felur í 
sér skerðingu á aðgengi að skjölum í vörslu opinberra skjalasafha.

Málsskjöl, skjal og opinber gjörningur -  hugtakavandræði (5. grein)
Hugtakið allman handling (almennur eða opinber gjömingur) í sænskum rétti virðist 
að einhverju leyti samsvara hugtakinu málsskjöl í íslenskum upplýsingalögum en er 
mun hentugra og víðtækara. Prentfrelsistilskipumn sænska tryggir almennan rétt til 
aðgengis að allman handling eða opinberum skjölum. Upplýsingalögin íslensku 
tryggja almennan rétt til aðgengis að tilteknum málsskjölum sem fyrir Iiggja. í lög um 
Þjóðskjalasafn íslands (nr. 6ó/1985)hefur þótt ástæða til að setja ilókna skilgreiningu 
á orðinu skjaí (3. grein 2. mgr.) sem reyndar er röng þýðing úr staðli frá Alþjóða 
skjalaráðinu og getur misskilist illa.
Þetta mætti leysa með ákvæði í upplýsingalögum um hvað teljist opinberir 
gjömingar/skjöl með hliðstæðri skilgreiningu og á allman handling f sænskum rétti.
Almenningur á ekki rétt til allra opinberra skjala skv. gildandi upplýsingalögum og 
þessu frumvarpi til nýrra nema þau séu skilgreind sem málsskjöl og tiltekin, jafhvel 
þótt hugtakið mál sé túlkað rúmt. Sænsk Iöggjöf er betri að þessu leyti.

Aðgengi að skrám (5. grem)
UppIýsingalÖg í Svíþjóð veita aimennt opið aðgengi að bréfadagbókum (málaskrám) 
en tryggja um leið að færðar eru jafbhliða þar sem það á við trúnaðarbréfadagbækur 
þar sem skjöl er varða trúnaðarmál (vegna persónuvemdar eða annars) eru færð að 
fullu meðan aðeins eðli máls er tyllt í opnu bréfadagbókina. Þetta auðveldar mjög 
aðgengi almennings með því að gera almenningi auðveldara að tilgreina þau máisskjöl 
sem aðgengis er óskað að.
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Æskilegt er að þetta verði sett inn í lögin þannig að bréfadagbækur (málaskrár) skuli 
færðar þannig frá gildistöku iaganna að fært verði að veita aJmermt opið aðgengi að 
þeim síðar, þannig að þegar um mál er að ræða sem eru bundin trúnaði að lögum skal 
í færslu getið rnn eðli máls en vísað um nánari skráningu til trúnaðarbréfadagbókar 
sem jafnhliða er færð. Opnun af þessu tagi þarinast undirbúnings og e.tv. rétt að 
leggja skylduna á t.d. með árs fyrirvara og möguleika á einhvetjum sveigjanleika.

Aðgengi að skjölum -  gloppa vegna eyðingar (5. grein)
Athygli vekur að í firumvarpmu er kveðið á um almennt aðgengi að „fyrirliggjandi 
gögnum sem varða tiltekíð málw. Hér verður að athuga að gögn eru ekki endilega 
fyrirliggjandi,
Lög um Þjóðskjalasafh bæði núgildandi og þau drög sem vísað er til í frumvarpinu til 
upplýsingalaga taka til gagna yngrí en 30 ára þegar eyðing er annars vegar. Gildandi 
lög um Þjóðskjalasafnið nr. 66/1985 segja í 7. grein

Afhendmgarskyidum aðilum er óheimilt að ónýta nokkurt skjal í skjalasöfiiura sínum nema 
heimild Þjóðskjalasafhs komi til eða samkvæmt sérstökrnn reglum sem settar verða um önýtingu 
skjala.

Þetta kemur ekki nægilega vel fram því í frumvarpinu til upplýsingalaga er fjallað um 
aðgengi að skjölum sem eru fyrirliggjandi, en eyðing skjala veldur því að þau verða 
ekki fyrirliggjandí og kemur þá fyrir lítið að hafa að þeim aðgengi eða 
aðgengistakmarkanir skv. lögum þegar önnur lög standa til þess að koma þeim fyrir 
kattamef.
Ákvörðunarferli um löglega eyðingu slgala skv. núgildandi lögum er ófullnægjandi 
þar sem ekki er kveðið á um opinbera birtingu stjómvaldsákvarðana um heimild til 
slíks, ekki er heldur kveðið á um kærufrest frá því heimild er veitt þar til hún tekur 
gildi. í gildandi lögum (nr. 66/1985) fer stjómamefod Þjóðskjalasafiis íslands með 
heimildarvaldið (2. grein), í drögum nefhdar á vegum menntamálaráðuneytisins að 
lögum um Þjóðskjalasafn er það þjóðskjalavörður eiim því skv. þeim drögum á að 
leggja nefndina niður.
Þar sem æthrnin virðist vera að breyta lögum um Þjóðskjalasafh íslands samhliða 
setningu nýrra upplýsingalaga væri vert að setja ákvæði. þannig að ekki sé útleið frá 
almennu aðgengi að skjölum með eyðingu þeirra og að tryggt sé að ákvörðun um 
eyðingu skjala geti ekki verið leynileg eins og nú er þar sem eyðingarheimild má gefa 
án opinberrar auglýsingar og áfrýjunarmöguleika.

Vinmigögn (8. grein)
Mikilvægt er að valdmörk séu virt á milH stjómvalda og skjöl flakki ekki óformlega 
og óskráð á milli stjómvalda. Valdmörk eru einnig ábyrgðarmörk. Telji t.d. ráðuneyti 
sig hafa þörf á samstarfi sín á milli er hægurinn á að setja upp starfshóp eða nefhd 
undir stjóm ábyrgðarmanns til að skapa formlegan samstajfsvettvang sem þá myndar 
skjöl á þeim grundvelli og gögn geta þá borist þangað frá samstarfsaðilum. Óformlegt 
samstarf stjómvalda er óviðeigandi og með því er farið út fyrir fyrirfram ákveðið form 
stjómsýslunnar sem ætti aðeins að vera kostur á í ýtrustu neyð. Of mikíir hentugleikar 
stjómsýslunnar geta leitt til þess að vísað sé frá Pílatusi til Heródesar þegar draga á 
einhvem til ábyrgðar.
í kafla V í greinargerð með fhimvarpinu segir:
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Leiða má að því líkur að ákvæði gildandi upplýsingalaga ura meðferð vinnuskjala séu í reynd 
fullþröngj, að því leyti að þau taki ekki nægiiegt tillít til þarfa nútimastjómsýslu til samstarfs og 
samþættingar á aðgerðum og störfum að Öðru leyti.

Hveijar þessar þarfír „nútímastjómsýslu“ eru nákvæmlega þyrfti að skýra nánar, En 
væntanlega er nútímalegt að samstarf og samþættmg aðgerða sé gagnsætt ferii sem 
almenningur geti glöggvað sig á.
Of víðáttumikil skilgreining á vinnugögnum sem undanþegin eru upplýsingarétti 
býður jheim hættu á leynd og agaleysi í stjómsýsluonni. Betra er því að hafa hana 
þrönga eins og verið hefor.

Skráning skjala -  upplýsingalög eda lög um Þjóð$kjalasaf& (VI kaflí og 36. grein, 
2. tl. b.)
Prentfrelsistilskipunin er ein af fernum stjómlögum ssenska ríkisins, í henni er kveðið 
á um skráningu skjala í stjömsýsíunnL Betra er að halda því á líkan hátt á íslandi og 
hafa ákvæði um skráningu skjaJa í upplýsingalögum en ekki í lögum um skjalasöfh 
þótt þau hafi það hlutverk að setja nánari reglur og framfylgja eftirlití með 
framkvæmd skráningarinnar,
í frumvarpinu er lagt til að setja þetta ákvæði í lög um Þjóðskjalasafh:

Skilaskyldum aðilum skv. 5. gr. er skylt að skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á 
kerfísbundiim hátt og varðveita málsgðgn þamiig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglur 
skv. 1. mgr.

Með þessu er skráningarskylda bundin við þá sem skilaskyldir eru til Þjóðskjalasafh 
íslands, en hingað til hefur þessi skráningarskylda verið bundin við gildissvið 
upplýsingalaga. Þetta er breyting frá því sem nú er, þetta skráningarákvæði er í 
gildandi upplýsingalögum. í frumvaipinu í 26, grein vísað til laga um Þjóðskjalasafn 
en svo jgallað ítarlegar um skráningu mála.
Þvf er lagt til að horfið verði frá því að færa ákvæði um skráningu mála úr 
upplýsingalögum í lög um Þjóðskjalasafh Islands. Þetta atriði er ekki aðeins 
skjalavörslumál Ákvæði um daglega skráningu stjómvalda á slgölum eru ekki í 
skjalasafhalögum í Svfþjóð heldur í upplýsingalögum, enda rökrétt þar sem þau ná til 
starfsemi margra stjómvalda, en lög um opinber skjalasöfii Qalla einkum um þá 
afmörkuðu starfsemi. Snertiflöturinn felst í því að kveðið er á um efíirlit með 
framkvæmd skráningar í lögum um opinber skjalasöfn,
Skráning skjala er forsenda aðgengis að skjölum/upplýsingum. Eftirlit með að 
skráningu sé framfylgt er órofa híuti af starfsemi opinberra skjalasafiia þannig að 
tryggt sé að opinber skjöl endi í vörslu þeirra með þeim hætti að aðgengi verði tryggt 
áfram. Skýrara og betra er að halda mörkum þessara sviða eins og verið hefur, þannig 
að í upplýsingaíögum sé kveðið á um aðgengi að skjölum og skráningu þeirra en í 
íögum um Þjóðskjaíasafn (skjalasöfn) sé kveðið á um varðveislu skjalanna og eftirlit 
með að skráningu sé framfylgt með tilliti til þeirrar varðveislu.

Benda má á að mögulegt er að færa opinber skjalasöfn undir forsætisráðuneyti og hafa 
sama lagabálk yfir skjalasöfh og opinberar upplýsingar. Þjóðskjalasöfiium hefur verið 
komið fyrir undir ýmsum ráðuneytum, en e.t.v. er skynsamlegast að færa 
Þjóðskjalasafn íslands beint undir Alþingi svipað og í Bandarikjunum og þá á 
grundvelli eftirlitshlutverksins með opinberri skjalavörslu, líkt og gert var með 
Rikisendurskoðun.
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í 27. grein segir „Stjómvöld skulu að öðru leyti gæta þess að mikilvægum 
uppíýsingum sé haldið til haga, svo sem með skráningu fundargerða eflir því sem við
á.“
Þetta er o f máttlaust miðað við þá gagnrýni sem fram hefur komið í skýrslu 
Rannsóknamefhdar Alþingis td. um meðferð og afgreiðslu á svoköiiuðum 
„fundargerðumw (í 1. bindi bls. 25).
Hér þurfa að koma skýrari ákvæði um færsiu fundargerða. Hvenær á ekki við að skrá 
fundargerð? Er algengt að haidnar séu leynisamkomur í stjómkerfínu?
Þetta ákvæði gefur færi á undanbrögðum frá þeim góðu stjómsýsiuháttum að færa 
fimdargerðir, Dæmi um að efast haíi verið um gildi gagna fyrir dómstóli vegna skorts 
á formfestu við færslu fundargerða eru svokallaðar fundargerðir samráðshóps um 
j§ármálastöðugieika sem lagðar voru fíram f máii ríkissaksóknara gegn Baldri 
Ouðlaugssyni nr. S-681/2ÖI0 fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Ekki er nægilegt að íáta frumvarpstextann um færsiu fundargerða nægja og vísa tii 
einhvers sem er í vonum sbr. orð greinargerðarinnar með frumvarpinu um 27. 
greinina: „Eftir atvikum má gera ráð fyrir að þessi skylda hljóti nánari útfærslu í 
Öðrum Íögum> svo sem Íögum um Stjómarráð íslands.“
Nauðsynlegt er að færa í upplýsíngaiög ákvæði um færslu fundargerða og má hafa til 
hliðsjónar 23. grein sveitarstjómarlaga nr. 45/1998.
Stjómvöld eiga að mynda skjöl af málefhalegum ástæðum og ekki að óþörfu. Þess 
þarf því að gæta að skrá hvert einasta skjal í skjalasöíhum þeirra þannig að það megi 
fínna. Það verður að tiyggja með uppiýsmgaiögum. Ekki er nægilegt að skrá mál 
einvörðungu, heldur verður að skrá hvert einasta málsskjai innan hvers máls þ.e. færa 
bréfadagbækur og aðrar sambærilegar skrár. Kveða verður á um að það sé gert í 
upplýsingalögum.
Þess skal hér loks getið að í greinargerð frumvarpsms um 2. tl. b í 36. grein er því 
ranglega haldið fíram að það sé nýmæli að Þjóðskjalasafn ísiands skuli setja reglur um 
skjalavörslu og skjaiaskráningu, ákvæði um það er þegar í 3. tl. 4. greinar laga nr. 
66/1985.
Niðurstaða
Vegna umfangs þessa frumvaips hefur undirritaður ekki haft tök á að fara yfir aila 
þætti þess og verður hér látið staðar numið.
Lagafrumvarpið er óbreytt of fíókið og vandasamt í framkvæmd. Ekki hefur verið lagt 
mat á kostnað sem það hefur í för með sér fyrir héraðsskjaiasöfn og sveitarfélög sem 
að þeim standa og ekki hefur gefist tímx tii að leggja fulinægjandi mat á hvemig það 
kemur út í ixamkvæmd hjá héraðsskj alasöfnum.
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Virðingarfyllst,

Hrafn Sveinbjamarson 
héraðsskjalavörður Kópavogs
Hjálagt sem fylgiskjal: Afrit sameiginlegra athugasemda Svanhildar Bogadóttor borgarskjalavarðar, 
Þorsteins Tryggva Mássonar héraðsskjalavarðar Ámesinga og Hraftis Svembjamarsonar 
héraðsskjalavarðar Kópavogs við drög frumvarpsms 3. nóvember 2010.
Einnig er hjálögð útpreutun af heimasíðu Féíags héraðssikýalavarða umfjöllun og álitsgerðir um drög að 
frumvarpi til Þjóðskjalasaíhs íslands, sem tengill er til á internet í umsögninni.
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Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga þskj. 442 - 366. mál

1. Nokkrar almennar athugasemdir um frumvarpið
Sögulegt yfirlit um upplýsingarétt í greinargerð með frumvarpinu nær aðeins 
til síðustu ára og er að mestu bundið við Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Svo 
þröngt sjónarhorn í tíma og rúmi á upplýsingarétt er ófullnægjandi sé ætlunin 
að byggja upplýsingarétt á víðsýni og djúpum skilningi á eðli hans og 
sögulegum forsendum. Ljóst er af greinargerð og texta frumvarpsins að um er 
að ræða eftirlíkingu af erlendri löggjöf og á koflum bregst mönnum bogalistin 
vegna vanþekkingar. Farið er með staðlausa stafi í greinargerðinni og sumar 
fullyrðingamar eru svo glannalegar, einkum í garð sveitarfélaga, að það kallar 
á nánari skýringar.

Þær stofnanir sem hafa yfirsýn yfir skjalavörslu- og upplýsingamál 
sveitarfélaga eru héraðsskjalasöfnin í landinu, ekki forsætisráðuneytið. Ekki 
er kunnugt um að ráðuneytið hafi leitað upplýsinga hjá héraðsskjalasöfnum 
um þessi mál.

Einnig er fjallað um gagnagrunna af nokkurri léttúð og einfeldni í þessu 
frumvarpi, í frumvarpið vantar skilgreiningu á hvað átt er við með orðinu 
gagnagrunnur því á köflum er eins og átt sé við einfalda lista.

Elstu lagafyrirmæli í Evrópu sem tryggja almenningi aðgengi að 
upplýsmgum eru sprottin úr pólitísku umróti í Svíþjóð um mxðja 18. öld og 
pólitísku umróti í Frönsku byltingunni. Sænska prentfrelsistilskipunin 1766 
og franska yfirlýsingin um skjalaréttindi manna 1793 er það sem átt er við. 
Fyrsta þjóðskjalasafnið var stofnað með þeirri yfirlýsingu. 
Prentfrelsistilskipunin er nú hluti af stjórnlögum sænska ríkisins.

Það sem þá var í húfi, er það sama og á okkar tímum. Reynt var að koma i veg 
fyrir ofríki einstaklinga og hagsmunahópa sem notuðu sér leynilega
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uipplýsmgsisöfhun, upplýsingaleynd og skömmtun upplýsinga við að 
undiroka fólk og klekkja á því. Forræðishyggja og yfirgangur einkenndi 
einveldi og aðalsveldi þessara tíma og borgararnir máttu sín lítils gagnvart 
því ofríki. Andi upplýsingalaga verður því að markast af eindreginni virðingu 
stjórnvalda fyrir almenningi og hafa almannahagsmuni í öndvegi.

Þetta lagafrumvarp er sérstaklega sniðið að hagsmunum stjórnvalda enda 
samið í ráðuneyti af hagsmunaaðilum í stjórnkerfinu. Hagsmunir almennings 
mæta afgangi þrátt fyrir fagurgala í markmiðsákvæðum. Almannahagsmunir 
eru settir í þriðja sæti á eftir þægindum stjórnvalda og fjárhags- og 
samkeppnishagsmunum fyrirtækja og braskara. Þetta er öfugsnúið. Fyrstir 
eiga hagsmunir almennings að koma, síðan fyrirtækja og braskara og síðast 
stjórnsýslunnar, því það er þjónustulið hinna - vert er að nefna að 
undirritaður telur sig til þessa þjónustuliðs.

Sameiginleg hagsmunagæsla stjórnsýslu og fyrirtækja hefur venjulega komið 
út í alræðisskipulagi (totalitarianism) þannig að þetta veit ekki á gott.

Að fenginni reynslu má ætla að fjárhagslegir hagsmunir almennings kalli að 
einhverju leyti á að leynd sé aflétt af fjárhagsmálum einstaklinga og fyrirtækja 
sem hafa stefnt tilveru íslensku þjóðarinnar í voða með fjármálamisferli og 
umfangsmiklu svindli. Hversu mikil ástæða er tií þess að vernda hagsmuni 
slíkra með leyndarákvæðum í upplýsingalögum? Þarf ekki að vera 
undanþága í upplýsingalögum frá þessari leynd vegna almannahagsmuna? 
Reynslan af efnahagshruninu ætti að endurspeglast í slíkum ákvæðum. Lög 
verður að setja á grundvelli reynslu, þótt auðvitað megi ekki vera um 
dægurflugur að ræða.

Umsagnaraðilar hér við frumvörp á þinginu eru ekki fulltrúar almennings, 
heldur sérhagsmunaaðilar úr stjórnkerfi og frá fyrirtækjum. Ég er sjálfur úr 
stjórnkerfinu, en reyndar þeim hluta þess sem hefur sem eitt af 
meginhlutverkum sínum að svara beinum fyrirspurnum og óskum 
almennings um upplýsingar. Yfir héraðsskjalaverði hellist óánægja 
almennings þegar misbrestur er á upplýsingum og skjölum. Upplýsingalög 
sem ekki þjóna almenningi sem skyldi bitna því beint á 
héraðsskjalasöfnunum. Héraðsskjalavörðum hefur verið umhugað um 
upplýsingarétt og bent skal á heimasíðu Félags héraðsskjalavarða 
(www.heradsskjalasafn.is) þar sem eru vísanir á heimasxður er varða 
upplýsingarétt sérstaklega sem kynnu að verða til gagns (sjá undir krækjur, 
kaflann Gagnsæi og upplýsingaaðgengi - vöm  gegn spillingu).

Eins og áður segir ber frumvarpið þess merki að vera eftirlíking af erlendri 
löggjöf en samið án fullnægjandi skilnings og án fullnægjandi þekkingar á 
ástandi upplýsingamála í xslensku samfélagi og án fullnægjandi þekkingar á 
skjalavörslumálum, þetta sést m.a. af hugtakanotkun í íslensku um 
skjalavörslu sem er í greinargerð með frumvarpinu á köflum eins og hjá
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krakka, Dæmi er póstlisti (sem venjulega samsvarar address list á ensku) og er 
notað um bréfadagbók (journal, diarium)). Einnig gætir misskilnings og 
rangfærslna í greinargerðinni.

Við smíði þessara laga er mikilvægt að Alþingi sýni frumkvæði og láti 
fullvinna frumvarpstextann á sínum vegum af hæfu kunnáttufólki, á Alþingi 
eiga að sitja fulltrúar almennings, þeir sitja ekki í ráðuneytum. Sjá má að 
forsætisráðuneytið gengur gegn hugmyndum allsherjarnefndar í 
frumvarpinu og gerir það væntanlega á meintum forsendum sérfræði og 
kunnáttu. Á sérfræðinni og kunnáttunni sýnist mér vera misbrestur, meira ber 
á tilliti til hentugleika stjórnsýslunnar, og því mikilvægt að leitað sé annað en 
til forsætisráðuneytis um samningu þessa frumvarps og mætti við það ferli 
leita fyrirmynda hjá erlendum þjóðþingum. Þar er leitað beint, án milligöngu 
ráðuneyta, til færustu sérfræðinga sem völ er á innanlands og jafnvel erlendra 
sérfræðinga sem rita ítarlegar skýrslur um ástand heima og erlendis í því sem 
lög á að selja um og á því er svo byggt við samningu laga sem fer fram á 
vegum þjóðþinganna sem hafa á að skipa starfsfólki til slíkra verka, 
ráðuneytin hafa ekki úrslitavald eins og tíðkast hér þar sem þingið Iítur út 
eins og stimpilstofnun á tilbúna ráðuneytislöggjöf.

Þegar frumvarp þetta var lagt fyrir í fyrra skiptið benti ég á að vert væri að 
líta til Svíþjóðar um góða fyrirmynd að upplýsingalögum. Hvemig 
forsætisráðuneytið hefur farið með þá ábendingu sést af eftirfarandi 
rangfærslu x greinargerðinni með frumvarpinu:

„í Svíþjóð gilda engar reglur um að stjórnvöldum beri að útbúa svokallaða 
póstlista (dagbók um irtn- og útsendan póst). Ef slxkur listi er hins vegar 
tekinn saman, sem er algengt, þá fellur hann undir upplýsingalög/'

Þetta er rangt.

Diarium er nafnið á bréfadagbók á sænsku og skýr ákvæði em  í 5. kafla 
Offentlighets- och sekretesslagen í Svíþjóð um færslu bréfadagbókar,1 sem vel 
að merkja heitir ekki póstlisti á íslenskri tungu. „Innkominn og útsendur 
póstur" fellur nefnilega að stærstum hluta undir það að skilgreinast "allmánn 
handling" (sem frumvarpsritarar skrifa einhversstaðar "almen") í Svíþjóð og 
skylt er að skrá slíkt skv. þessum kafla laganna. Það er því sannarlega býsna 
algengt að þar sé færð bréfadagbók, það er grundvallarregla. Mikil nauðsyn 
er að þetta sé einnig skylda á íslandi, enda frumforsenda þess að hægt sé að 
veita almenningi viðunandi aðgengi að skjölum.

1 í 1. grein kaflans stendur: „Allmánna handlingar ska registreras sá snart de har kommit in 
till eller upprattats hos en myndighet.../ /1 2. grein kaflans, 2. tölulið er beinlínis talað um 
bréfadagbókarnúmer.
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Miðað við þetta má ætla að fleira sé misskilið og ranghermt í greinargerð 
frumvarpsins um ástand og tilhögun upplýsingaréttar erlendis og Ijóst að fara 
þarf yfir þetta svo ekki séu sett upplýsingalög á grundvelli rangra upplýsinga.

2. Markmiðsákvæðin (1. grein).
Markmið laganna hlýtur að vera að tryggja (ekki aðeins styrkja) almennt 
aðgengi að traustum gögnum, skriflegum gjörningum og áreiðanlegum 
skjölum sem talað er um sem upplýsingar í lögunum. Orðið upplýsingar er 
óskilgreint og þokukennt, ber í sér innantóma sýndarmennsku og skrum sé 
það óskilgreint.

Erlendis t.d. í Brandenburg í Þýskalandi er ekki látið nægja að nota orðið 
upplýsingalög (Informationszugangsgesetz eða upplýsingaaðgengislög) heldur 
er notað hugtakið Akteneinsicht (lögin heita Akteneinsichts- und 
Informationszugangsgesetz). Á íslensku mætti kalla þetta skjalaaðgengi (aktar 
málsins er í gömlum textum notað um málsskjöl) eða e.t.v. skjalainnsýn.

í 3. grein þessara laga sem er hugtaksskilgreining, fá vinnuskjöl, sem fjölyrt er 
um úr hófi í því lagafrumvarpi sem hér er fjallað um (8. gr.), afgreiðslu í eitt 
skipti fyrir öll:

§ 3
Begriffsbestimmung
Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich, elektronisch, 
optisch, akustisch oder auf andere Weise aufgezeichneten Unterlagen, 
soweit diese ausschliefílich amtlichen oder dienstlichen Zwecken 
dienen. Nicht hierunter fallen Vorentwurfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil des Vorgangs sind und spátestens nach dessen Abschlufí 
vernichtet werden.

§ 3
Hugtaksskilgreining
Skjöl í skilningi þessara laga eru allir skriflegir, rafrænir, sjónrænir,
hljóðrænir eða á annan hátt skráðir gjörningar, að svo miklu leyti sem 
þeir þjóna embættislegum eða þjónustulegum markmiðum. Þar með 
er ekki átt við drög og minnisatriði, sem ekki eru hluti af málsmeðferð 
og er eytt í síðasta lagi við lok málsmeðferðar.

Nefna verður í markmiðsákvæðum að þeim skuli náð með því að leggja þær 
skyldur á stjórnvöld og aðra Iögaðila sem fram koma í lögunum.

í markmiðskaflann vantar ákvæði um að styrkja frjáls skoðanaskipti og 
almenna upplýsingu. Orðið upplýsing í eintölu er afar mikilvægt atriði, því 
upplýstir menn hafa haldbæra og örugga vitneskju byggða á traustum 
gögnum, skriflegum gjörningum og áreiðanlegum skjölum. Einnig er 
mikilsvert að skoðanaskipti fari fram, en ekki sé einvörðungu um að ræða 
tjáningarfrelsi þar sem mönnum gefst kostur á mikilli tjáningu án þess að á þá 
sé hlustað, eins og karlinn á kassanum.
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4. töluliður er ekki nægilega almennur þar sem fjölmiðlar eru sérstaklega 
tilteknir. Ekki má einskorða þennan möguleika við fjölmiðla, þama þarf að 
hafa á sama hátt og í 3. tölulið „og almennings". Með þessu óbreyttu er 
fjölmiðlum sköpuð sérréttindi, meira upplýsingafrelsi en almenningi. Ekki 
gengur að binda það frelsi við fyrirtæki fremur en einstaklinga. Þungvægasta 
þjóðfélagsumræðan fer ekki lengur eingöngu fram í hefðbundnum 
fjölmiðlum, bæst hefur við vettvangur fyrir einstaklinga á internetinu. Þetta er 
dæmi um að frumvarpið er ekki í takt við það sem uppi er í nútímasamfélagi.

3, Alþingi og dómstólar - víðara gildissvið þarf (2. grein)
Hér er eindregið mælt með að gildissvið laganna nái einnig yfir dómstóla og 
Alþingi að hætti Svía. Dansk- norskur upplýsingaréttur er frumstæður og 
löggjöf um skjalasöfn í Danmörku er með afbrigðum óskilvirk og 
misheppnuð, hreinasta klastur. Upplýsingalög eru nýjung bæði í Danmörku 
og Noregi, hafa verið sett utan á löggjöfina eins og aukahlutur á síðustu 
áratugum. Sænsk stjórnsýsla hefur á hinn bóginn inrtbyggða, fágaða og 
þroskaða löggjöf í upplýsingarétti sem hefur slípast allar götur frá árinu 1766 
með skýrum og djúphugsuðum skiigreiningum.

Fyrst stendur til að bylta upplýsingalögum á annað borð hér á landi með 
tilheyrandi breytingum í stjórnsýslunni og kostnaði, öll stjórnvöld hljóta að 
þurfa að endurskipuleggja sig með tilliti til þessa, er skynsamlegast að leita 
þróaðrar fyrirmyndar hjá Svíum og gera þetta almennilega svo ekki sé verið 
að hræra í upplýsingalögum sem einhverju hálfkáki með nokkurra ára 
millibili. Eðli upplýsingalaga er slíkt að þau jafnast á við grunnlöggjöf og 
stjórnlög.

4. Almannahagsmunir og upplýsingar hjá einkaaðilum - þarf víðara 
gildissvið um það?
Ýmis skjöl, gagnagrunnar og upplýsingar varða almannahagsmuni þótt ekki 
sé það á vegum opinberra stjórnvalda. Þar má t.d. nefna upplýsingar um 
innihald, framleiðslu og uppruna matvæla og neysluvöru á almennum 
markaði og umfangsmiklar upplýsingar í höndum greiðslumiðlunar- 
fyrirtækja, símafyrirtækja, einkarekinnar heilbrigðistþjónustustarfsemi, banka 
og fjármálastofnana. Réttur einstaklingsins til upplýsinga er hann sjálfan 
varðar t.d. upplýsingar um ígrædda brjóstapúða eða mat sem hann hefur 
borðað og einkaaðili sett saman t.a. m. úr iðnaðarsalti eða afurðum 
erfðabreyttra lífvera, eða fjárhagsstöðu á bankareikningum fyrir 10 árum. 
Þetta er upplýsingaréttur sem þyrfti að tryggja í löggjöf.

Það er ekki sjálfsagt að bankar sem keppast við að hafa yfirlit og reikninga 
fólks á rafrænu formi hjá sér fremur en að póstsenda þetta á pappír, hafi þar 
með forræði og ráð fólks í hendi sér með því að taka einkaskjöl þess í sína 
vörslu og gera svo þessi skjöl óaðgengileg að ákveðnum tíma liðnum eins og 
nú tíðkast (eftir 7 ár).
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Hér verður að gæta þess að e.tv. þykir fara betur á að ákvæði er þetta varða 
séu í neytendalöggjöf, fjarskiptalögum og löggjöf um fjármálastofnanir, en 
hafa ber hugfast þau rök sem tíunduð eru hér í upphafi um sögulegan 
grundvöll upplýsingaréttar og réttarins til skjala.

Tryggja verður upplýsingarétt almennings gagnvart fyrirtækjum, félagasam- 
tökum og öðrum lögaðilum um einkahagsmuni sína. Slík ákvæði ættu e.t.v. 
heima í upplýsingalögum. Myndun nýtískulegra leyndarskjalasafna lénsherra 
er eitthvað sem verður að stöðva. Annars verða íslendingar þegnar fyrirtækja 
í stað frjálsra borgara.

5. Gagnagrunnar - ekki endilega til opinberrar birtingar (13. grein)
Gagnavinnslutækni er orðin svo skilvirk að hún er ekki hættulaus, bæði eru 
gögn býsna berskjölduð á nettengdum tölvum og einnig er samkeyrsla þeirra 
ekki einfalt mál siðferðislega og í sögulegu ljósi.
Spjaldskráin sem gagnatækni hefur verið rakin til sænska grasafræðingsins 
Carls von Linné á 18. öld og er sem kunnugt er gífurlega skilvirk aðferð við 
röðun og vinnslu gagna. Vélvæðing spjaldskrár hefst með gataspjaldatækni 
bandaríska tölfræðingsins Hermans HoIIeriths í lok 19. aldar. Sú tækni var 
síðar notuð til að útrýma fólki í Þriðja ríkinu og reka birgðaflutninga 
stríðsvélarinnar þar, það voru gataspjaldavélar frá IBM. Er hægt að lesa um 
það x ritinu IBM and the Holocaust eftir Edwin Black. Nútíma einkatölva er 
skilvirkari en þessi tæki7 til góðs og ills.

13. grein lagafrumvarpsins ber vott um glámskyggni á þær hættur sem felast í 
því að leggja skyldur á stjómvöld um birtingu á gagnagrunnum með 
rafrænum hætti. Birtingin sjálf sem "skal gætt.,að gangi ekki gegn einka eða 
almannahagsmunum" er e.t.v. í sjálfu sér saklaus, spurningin er hvað aðrir 
koma til með að geta notað slík gögn til á birtu rafrænu formi. Þarna verða 
menn að gæta sxn, því þetta er ekki eins saklaust og frumvarpssmiðxrnir 
virðast ætla. Hægt er að tengja saman birta gagnagrunna frá ýmsum 
stjórnvöldum, ekkert stoppar það, jafnvel með alvarlegum afleiðingum fyrir 
grandalausa borgara. Sjálf birtingin gengur ekki gegn einka- eða 
almannahagsmunum, en samkeyrslan, sem stjómvöld mimu að sjálfsögðu 
telja sig enga ábyrgð bera á og munu að hætti stjórnvalda þvo hendur sínar af, 
kann að gera það.

Að taka saman gagnagrunna á ekki að vera léttvægt afgreiðslumál 
stjórnvalda. Sama gildir um það að láta eixikaaðila sjá um slíkt fyrir hönd 
stjórnvalda. Hvað þá að birta þá rafrænt á opinberum vettvangi.

6. Málaskrá - aðgengi eða birting eða hvorttveggja? (13. grein)

í 13. grein segir
„Stjórnvöld skulu leitast við að gera skrár yfir mál, lista yfir málsgögn og 
gögnin sjálf aðgengileg með rafrænum hætti.//
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Það sem upp úr stendur í þessu samhengi er, að miðað við 5. grein 
frumvarpsins eru færslur úr málaskránni skammtaðar eins og skítur úr hnefa 
og málaskráin ekki almennt aðgengileg. Þannig að í 13. greininni er verið að 
mælast til þess að gera skjöl sem ekki er kveðið á um að séu almenningi 
aðgengileg, þ.e. skrár yfir mál, aðgengilegar með rafrænum hætti. Þetta mætti 
gjarnan einfalda með því að leita fyrirmyndar í kaflanum sem 
frumvarpsritarar skilja ekki í sænsku upplýsingalögunum (5. kafia 
OffentlighetS" och sekretesslagen). Þar er kveðið á um aðgengileika málaskrár 
og að tryggt sé að færð sé trúnaðarmálaskrá sé þess þörf til að tryggja 
persónuvernd méðfram þeirri sem er opin.

Ekki er einu orði minnst á að þetta skuli gert „með rafrænum hætti" í sænsku 
upplýsingalögunum, enda gæta Svíar sín á því að hleypa ekki 
fjárhagshagsmunum tölvugeirans inn í miðlæga og mikilvæga löggjöf.

Að þvogla með þetta á milli 5. og 13. greina ber vott um óskýrleika og gefur 
frumvarpinu flausturslegt og brotakennt yfirbragð.

Hvað á þetta svo að kosta? Að birta málsskjöl stjórnvalda almenningi í heild 
sinni með rafrænum hætti er ekki ódýrt. Fjárlagaskrifstofa 
Fjármálaráðuneytisins hefur auðvitað ekki lagt mat á það, enda sennilega 
óframkvæmanlegt verkefni. Ljóst er að kostnaðurinn hlypi á milljörðum 
króna. Ávinningurinn yrði ekki meiri en er af rekstri opinberra 
skjalavörslustofnana þar sem þessi skjöl eru höfð aðgengileg. Rétt er að halda 
því til haga að e.t.v. um 90% af öllum skjalaforðanum verður lítt eða alls ekki 
skoðaður eða nýttur. Omögulegt er hins vegar að segja txl um fyrirfram hvaða 
skjöl þetta eru (annars gætum við eytt þeim). Fólk sem telur sig hafa 
spádómsgáfu x þeim efnum er annað hvort fávitar eða svikahrappar. Það væri 
óðs manns æði að ætla sér að birta allan skjalaforðann með rafrænum hætti 
miðað við þessa nýtxngu.

7. Framkvæmd laganna - birtingu og aðgengi blandað saman (13. grein)
í 13. gr. er einnig talað um að gera þurfi árlega skýrslu "um hvað áunnist hafi 
varðandi aukið aðgengi almennings að upplýsingum". Með lÖgunum er 
aðgengi almennings að upplýsingum tryggt, þar á ekkert að þurfa að 
ávinnast, nema lögunum sé ekki framfylgt og þar vanti upp á. Þarna virðist 
blandað saman birtingu/útgáfu og aðgengisrétti.

Ljóst er að birting/útgáfa laga og stjórnvaldsfyrirmæla er mikilvægt atrxði 
fyrir almenning og ekki sxður að slík útgáfa sé varanleg og stöðug á formi sem 
ekki er hverfult. Prentun Stjórnartíðinda, Alþiiigistíðinda, Lögbirtingablaðsins 
og Hæstaréttardóma á pappír er afar mikilvæg og að hægt sé að nálgast slxka 
útgáfu hvarvetna á landinu. Stjórnartxðindi fást ekki á pappír nema gegn 
280.000 króna greiðslu á ári. Alþingi áformar að hætta útgáfu Alþingistíðinda 
á pappxr. Réttindi og skyldur almennings ganga þó ekki fyrir rafmagni.
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Rafræn birting upplýsinga er ekki varanleg eða trygg birting upplýsinga. 
Rafrænt form er ekki fast form. Prentun er hinsvegar slík birting.

Þetta vekur spumingar um þjónustuvefgáttir stjórnvalda. Að baki þeim eru 
miðlægir gagnagrunnar og gáttirnar birta hverjum og einum borgara það sem 
að honum snýr í þeim gagnagrunnum. Þess má geta að um leið er 
tölvuhökkurum veittur aðgangur að öllu saman - hvort sem mönnum líkar 
það betur eða verr þannig að það er tryggast að hafa ekki viðkvæm gögn í 
slíkri birtingu. Hversu lengi á þessi birting að vera borgurunum aðgengileg? 
Það þarf að tryggja með löggjöf að þetta sé ekki bara tekið úr sambandi 
fyrirvaralaust þegar hinn almenni borgari er orðinn háður þessari birtingu og 
hættur að hafa þessi gogn í eigin skjalasafni af þeim sökum. Hér verður t.d. að 
hafa í huga að launaseðlar ríkisstofnana og sumra sveitarfélaga eru ekki 
lengur sendir á pappírsformi til launamanna heldur birtir hjá þriðja aðila, 
bönkum á netinu (í 7 ár). 5. grein gildandi upplýsingalaga hefur verið túlkuð 
sem svo að óheimilt sé að upplýsa um útgreidd heildarlaun opinberra 
starfsmanna. Með þessari birtingu eru bankar orðnir milliliðir um 
trúnaðarupplýsingar. Trúnaðarupplýsingar sem verður að tryggja að 
borgarinn hafi aðgang að það sem eftir er ævinnar, allskyns réttindi velta á 
því sem stendur á launaseðlum.

Með þessu eru í reynd stjórnvöld komin með skjalasafn borgarans í sínar 
hendur sem vissulega má telja einhvers konar forræðishyggju. Sé birtingin 
ekki tryggð borgaranum meðan hann er á lífi er hann sviptur sjálfstæði sínu. 
Kostnaður við að halda þessu úti alla ævi þeirra borgara sem eiga í hlut 
hverju sinni er auðvitað gífurlegur, en ætli stjórnvöld að halda svona þjónustu 
úti í alvöru, en ekki bara í því skyni að vera með ómerkilega 
auglýsingamennsku, verður að reikna þennan kostnað og greiða hann.
Um þessa birtingu þurfa að vera ákvæði í upplýsingalögum, þau lög verða að 
vera í samræmi við það sem er að gerast í samfélaginu. Fjárlagaskrifstofa 
fjármálaráðuneytisins þyrfti svo að leggja mat á kostnaðinn við þetta.

Sé ætlunin í einhverri alvöru að tryggja aðgengi almennings að upplýsingum 
væri e.t.v. rétt að byrja á að taka til baka 50% skerðingu á ríkisframlagi til 
héraðsskjalasafna (sem varð á sama tíma og Þjóðskjalasafnið lenti í 5% 
skerðingu) þannig að þau geti fremur sinnt hlutverki sínu. Opinberar 
skjalavörslustofnanir eru nefnilega þær stofnanir sem eru lykillinn að aðgengi 
að upplýsingum og eiga að hafa eftirlit með daglegri skjalavörslu stjórnvalda 
og taka svo við skjölum þeirra og tryggja aðgengi að þeim skv. lögum. Birting 
kemur aldrei í stað frumskjala, en getur að sjálfsögðu bæst við sem 
aukaþjónusta. Að setja fjármuni í aukaþjónustuna t.a.m. rekstur á miðlægum 
vef eins og island.is og láta grunnþjónustu Þjóðskjalasafns og 
héraðsskjalasafna drabbast niður af fjárskorti eins og gert er nú er fáránlegt 
Þetta karm og að vera teikn um að vilji sé fremur til þess að stjórna því sem 
almenningur fær að sjá á útgefnu formi én að almenningur háfi áðgengi að
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skjalasöfnunum eins og þau koma fyrir beint frá stjórnvöldum. Þá geta menn 
rifjað upp Ráðuneyti sannleikans (Ministry of Truth) í ritverki Georges 
Orwells Nítjánhundruðáttatíuogfjögur, með sínum memory holes.
Þarmig er grafið markvisst með fjársvelti undan alvöru stofnunum sem eiga 
að hafa eftirlit, með opinberum skjalasöfnum þ.e. skjalavörslu stjórnvalda og 
eiga að tryggja almenningi aðgengi að alvöru skjölum, stofnunum sem eru 
grunnstoðir borgaralegra réttinda í vestrænni menningu. Á meðan gengur 
fjárausturinn til þess að halda úti innantómum upplýsingasirkus af 
ábyrgðarleysi gagnvart upplýsingaöryggi almennings og varðveislu skjala 
fyrir komandi kynslóðir.

Fjársvelti opinberra skjalavörslustofnana á íslandi (Þjóðskjalasafns og 
héraðsskjalasafna) hefur orðið til þess að þeim upplýsingalögum sem í gildi 
eru hefur ekki verið framfylgt sem skyldi. Einnig hefur ofuráhersla 
Þjóðskjalasafns íslands á rafrænar vörsluaðferðir, sem enn eru aðeins 
vonarpeningur, dregið úr öðru starfi þeirrar stofnunar sem annars hefði átt að 
stuðla að því að tryggja framgang upplýsingalaganna hjá ríkisstofnunum.

8. Að skera borgaraleg réttindi til skjala niður við að vera tæknimál

Allmargir fundir og ráðstefhur um upplýsingamál og skjalavörslu á Islandi á 
síðari árum eru markaðssetningar- eða áróðursfundir á forsendum 
viðskiptahagsmuna þrýstihópa. Þar er hugbúnaðargeirinn afkastamestur. 
Kveður þar mjög að hugmyndum um samræmingu, samtengingu og miðlæg 
kerfi. Hvatningin er að stjórnvöld skrái sem mest þannig að þörf þeirra fyrir 
tölvubúnað verði sem mest, Einnig kveður mjög að fyrirtækjum sem selja 
hýsingu gagna, því það er ábatasamt að £á reglulegann sopa úr spenum hins 
opinbera, ekki síst þar sem það er háð skjalavörsluskyldu. Þetta hefur leitt til 
þess að umræður um upplýsingamál og skjalavörslu snúast mjög um búnað 
og tækni, en minna um grundvallaratrxði sem rafræn tækni getur ekki staðið 
undir eins og t.d. áreiðaxileika, sonnunargildi og upprunaleika. Tæknin er 
þannig látin ráða umræðunni þannig að hún er orðin eins og rifrildi um 
vörumerki á borð við kóladrykkina pepsí og kók (pdf, jpeg o.sirv.).

Upp á þennan vagn hagsmunaaðila í tölvugeiranum hafa ýmsir 
stjórnmálamenn og fólk x stjórnsýslu þessa lands hoppað og búnir hafa verið 
til goðsögulegir spádómar um óumflýjanlega þróun sem ekki verði staðið 
gegn til þess að festa tölvudelluna í sessi.

Hið opinbera kemur með þessu áframhaldi e.t.v. til með að sitja uppi með það 
sem erlendis er kallað hvxtir fílar, íþyngjandi eign sem ekki er hægt að losa sig 
við, með miklum rekstrarkostnaði og sáralitlum ábata eða afrakstri, x formi 
illlæsilegra tölvugagna sem eru erfið aðgengis og þar með tilgangslítil en skylt 
að varðveita að lögum og af velsæmisástæðum. í stuttu máli er þetta lýsing á 
rafrænu upplýsingasafni. Hvítur fíll er einmitt orðið sem hefur verið notað
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um heilbrigðisupplýsingagagnagrurai National Health Service (NHS) í 
Bretlandi.

Þetta karrn að enda með ósköpum, því þegar kostnaður er komirrn úr 
böndunum verður gögnum eytt. Rafræn skjalavarsla er miklu dýrari en 
pappírsskjalavarsla. Rafræn gögn gagnvart skjölum eru þar að auki sem 
steinar fyrir brauð þegar kemur að borgaralegum réttindum.

9. Ástand upplýsingamála í sveitarfélögum og miðlæg hugmyndafræði
í greinargerð frumvarpsins kafla V segir:

Þrátt fyrir framangreint er ástæða til að ætla að á ákveðnum sviðum eigi stjórnsýslan 
enn nokkuð í land með að fullnægja ýtrustu kröfum um kerfisbundna skráningu mála 
og gagna þannig að fyrirliggjandi upplýsingar séu aðgengilegar með einföldum'hætti. 
Hér má sem dæmi nefna að í ákveðnum tilvikum virðist kerfisbundinni skráningu 
upplýsinga hjá sveitarfélögum í nokkru áfátt. Stjórnsýsla sveitarfélaga er í eðli sínu 
margþætt. Hún er iðulega innt af hendi í mismunandi stofnunum og málaskráning því 
ekki samræmd. Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið hjá sveitarfélögum, eins og 
öðrum stjórnvöldum, x þessum efnum bendir reynslan txl þess að í ákveðnum tilvikum 
skorti á yfirsýn yfir gögn sem til eru hjá einstökum sveitarfélögum; Úrvinnsla á 
beiðnum um aðgang að gögnum verður því tafsamari og kostnaðarsamari en ella væri. 
A ákveðnum sviðum í stjómsýslu ríkisins skortir eirrnig nokkuð á að málaskráning sé 
svo kerfisbundin sem æskilegt væ ri auk þess sem málaskrárkerfi stjómvalda eru 
mismunandi, sem fyrr sagðí.

Kerfisbundinni skráningu upplýsinga hjá sveitarfélögum á íslandi er í engu 
meira áfátt en hjá ríkisstofnunum þótt annað sé gefið í skyn þarna. Á hverju er 
byggt í þessum texta kemur ekki fram og stjómsýsla sveitarfélaga er í eðli 
sínu margþætt eins og hjá ríkiriu. Víða er pottur brotinn, en ástæðulaust að 
gera meira úr vanda sveitarfélaga en ríkisins sem líkt er komið á með í 
þessum efnum. Forsætisráðuneytið hefur minni upplýsingar um skjalavörslu- 
og upplýsingamál sveitarfélaga en héraðsskjalaverðir.

Þjóðskjalasafn íslands hefur markvisst í nokkur ár gert tilraunir til þess að 
sÖlsa undir sig rafræn gögn sveitarfélaga, að því er virðist í því augnamiði að 
efla sirm hag með því að geta aukið við umsvif sín á kostnað þeirra. Gegn 
þessu hafa héraðsskjalaverðir staðið, en nú hafa legið fyrir drög að frumvarpi 
um lög um Þjóðskjalasafn sem gera þjóðskjalaverði kleift að seilast í þetta og 
taka gjald fyrir7 þetta eru þau lög sem fyrirliggjandi frumvarp á að kallast á 
við. Ýmislegt hafa héraðsskjalaverðir fengið að heyra á fundum með 
fulltrúum Þjóðskjalasafnsins um möguleika sveitarfélaga til að sinna 
skjalavörslu sinni rafrænt, og Þjóðskjalasafnið hefur sett óaðgengiíega 
afarkosti til þess að hindra að af því geti orðið. Þar hefur það neytt valds síns 
við að setja reglur um skjalavörslu til að búa í haginn fyrir sig. Karrn vel að 
vera að ávæningur af þessum átökum skili sér í þessu áliti forsætisráðuneytis 
á upplýsingamálum sveitarfélaga.

Það er ekki eðlilegt að samræma mála- eða skjalaskráningu ólíkra stofnana. 
Málaskráning stofnana þar sem faglega er staðið að skjalavörslu er
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ferlismiðuð (process orientated) á hverjum stað, þ.e. miðuð við þá starfsemi 
sem fram fer, en ekki samræmingarskrímsli sem sest á starfsemina, 
prókrústesrekkja fyrir utanaðkomandi kerfisfíkla. Einföldustu handbækur og 
leiðbeiningar um skjalavörslu t.d. frá Alþjóða skjalaráðinu (ICA International 
Council on Archives) sýna þetta. Þetta er ekki frímerkjasöfnun eða 
bókasafnsfræði. Samræming í málaskráningu yfir heil og hálf sveitarfélög er 
til þess eins fallin að skapa ógagnsæi og óskýrleika gagnvart almenningi og 
öðrum um hlutverk, starfsemi, ábyrgðar- og valdsvið þeirra stjórnvalda sem 
um ræðir.

Lykilatriði er að skjalahald og skráning skjala á að vera innan valdmarka 
hvers stjórnvalds fyrir sig og á málefnalegum forsendum þeirrar starfsemi, 
enda er forstöðumaður á hverjum stað ábyrgur fyrir skjalavörslunni skv. 
lögum. Skjalavörður sem starfar faglega kemur aldrei með fyrirfram 
hugmyndir um skjalavörslukerfi að nýju verkefni, eða samræmingu 
skjalavörslu við aðra ólíka starfsemi, heldur byrjar á að kynna sér starfsemi 
skjalamyndarans og aðstoðar harm svo við að setja upp hentuga 
skjalavistunaráætlun og skjalavörslukerfi á forsendum starfseminnar með 
tilliti til laga m.a. um upplýsingarétt.

Þessi ummæli um sveitarfélög og skjalavörslu eru byggð á vanþekkingu á 
ástandi mála í sveitarfélögum, enda er ekki vísað til neinna gagna til 
stuðnings þessum glannalegu fullyrðingum sem virðast settar fram til að 
styðja viðvaningsleg viðhorf um samræmingu skjalavistunarkerfa. Frumstæð 
hreingerningaviðhorf af þessu tagi eru einhver mesti skaðvaldur íslenskra 
skjalasafna á undanförnum áratugum.

Hugmyndin um miðlægt samræmt skjalavörslukerfi fyrir heil sveitarfélög 
hljómar eins og draumastjómsýsla Jósefs Stalíns og Adolfs Hitlers. Sá sem 
þetta ritar hefur heyrt ávæning af því að hægt sé í slíkum tölvukerfum t.d. 
íslensku kerfi sem er víða notað í íslenskum sveitarfélögum, að fletta upp með 
einni skipun öllum erindum frá ákveðnum einstaklingi, eftir kennitölu, til 
fleiri en einnar deildar og stofnunar sveitarfélags. Með því næst heildaryfirlit 
yfir eínstaklingsprófíl, líkt og unnið er með hjá leyniþjónustum, við 
lÖgreglurannsóknir og í skipulagðri glæpastarfsemi. Þar með er búið að útbúa 
geipilega öflugt persónunjósnatæki sem hlýtur að geta ógnað borgurunum, 
því Ijóst er að þetta má nota gegn einstaklingum ekki síður en að veita þeim 
upplýsingar í einni svipan um sjálfa sig, t.d. á einhverri þjónustuvefgáttinni 
undir yfirskini góðrar þjónustu. Með þessu verður stjórnsýslan úlfur í 
sauðargæru. Það er því lykiiatriði að valdmörk skapi eldveggi milli 
skjalasafna stjórnvalda, þannig að stjómvöld geti ekki rótað eins og 
trufflusvín í skjalasöfnum hvers annars frjálst og hömlulaust, skýringalaust og 
án afgreiðslubeiðna. Það verður og að vera óheimilt og ómögulegt að 
samkeyra gögn á kennitölum án upplýsts samþykkis viðkomandi borgara, 
sérstakrar löggjafar eðá sérstaks leyfis Persóhuvemdar. Nefna má að hægt er
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að kaupa eftirlitseiningu í tölvukerfið sem kennt er við BigBrother sem 
óneitanlega er nokkur hótfyndni.

Forsætisráðuneytið kemur fyrir sjónir í þessari greinargerð eins og það hafi 
stefnu alræðisríkis í upplýsingamálum. Almenningur ber ekki traust til 
stjómvalda þessa dagana og því mikilvægt að stjórnvöld sýni nærgætni og 
virðingu í vinnubrögðum sínum og virði í verki raunverulegt gagnaöryggi 
með ábyrgri umgengni við opinber skjÖl og upplýsingar, ekki síst 
gagnagrunna á rafrænu formi.

Sveitarfélög fengu grunnskóla landsins til rekstrar úr höndum ríkisins fyrir 
nokkrum árum. Eftirlit með skjalavörslu þeirra fór þar með frá Þjóðskjalasafni 
íslands til héraðsskjalasafna. Þjóðskjalasafnið hafði ekkert aðhafst til eftirlits 
eða innheimtu skjala grunnskóla fram að þessu. Vanrækslunni var hellt yfir 
sveitarfélögin. Héraðsskjalasöfnin fengu hvorki aukið fjárframlag frá ríki né 
sveitarfélögum sem að þeim standa til þess að takast á við eftirlit og 
innheimtu skjala grunnskólanna. Engin skýrsla hefur verið gerð um ástandið 
á skjalasöfnum grunnskólarma við þessa breytingu, áratuga vanrækslan hrá 
og óuppgerð féll á héraðsskjalasöfnin og það hefur orðið tjón á skjalasöfnum 
skólanna sem er óuppgert. Skólastiórar höfðu ekki einu sinni fengið 
almennilega kynningu og fræðslu um þau upplýsingalög sem giltu. Arið 2011 
var naumt skammtað ríkisframlag til héraðsskjalasafnanna skert um 50% 
meðan Þjóðskjalasafnið lenti í 5% skerðingu. Fjárveiting Þjóðskjalasafns sem 
átti við grunnskóla var ekki færð til héraðsskjalasafna með 
grunnskólabreytingunni. Þar hefði átt að fara fram hlutfallareikningur þar 
sem um mjög mikið skjalamagn er að ræða.

Lykilstofnanirnar við að framfylgja upplýsingalögum, héraðsskjalasofn og 
Þjóðskjalasafn, eru vanrsektar og fjársveltar. Aðhaldið og eftirlitið með
skráningu og vörslu skjala á að koma frá þeim skv. lögum, en þeim er ekki 
tryggt bolmagn til þess. Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins minnist ekki 
á þessar stofnanir í mati sem fylgir frumvarpinu, frekar en að þær væru ekki 
til.

Orð eru höfð í greinargerð frumvarpsins um að ör þróun hugbúnaðar og 
tækja hafi leitt til framfara í stjórnsýslu landsins. Þetta þarfnast nánari 
skoðunar, því þetta er ekki einhlítt. Stjórnvöld virðast kaupa tölvukerfi sem 
heildarlausnir og tilbúna pakka án tillits til krafna settra fram af 
Þjóðskjalasafni íslands um háttbundna og reglulega skjalavörslu, en 
skjalavörslustofnanirnar, Þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfh, sem fara með 
eftirlit að lögum hafa ekki verið hafðar með í ráðum við upptöku þessa 
tækjakosts og fyrirhugaða notkun hans. Samt kveða lög á um að kerfi beri að 
samþykkja af Þjóðskjalasafni áður en þau eru tekin í notkun. Þessi notkun 
tækjakosts hefur því verið að mestu eftirlitslaus og er komin úr öllum 
böndum.Þetta er mun alvarlegra við rafræna skráningu en þegar um er að
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ræða hinar eldri hefðbundnu pappírsaðferðir, því formsins vegna er meiri 
nákvæmni og reglufestu þörf til þess að tryggja að rafræn gögn glatist ekki, en 
pappírsgögn. Tímabundið kann afgreiðsluhraði að aukast og dagleg þjónusta 
að batna, en til langframa blasir við stórfelidur misbrestur á aðgengi að eldri 
gögnum og jafnvel glötun upplýsinga. Viðbúið er að þetta leiði til þess að 
aðgengi að upplýsingum skerðist verulega á næstu árumr nema 
héraðsskjalasöfn og Þjóðskjalasafn öðiist bolmagn tii þess að grípa í taumana. 
Að hluta til hefur þetta orðið þegar með eldri tölvugögn frá stjórnsýslunni og 
með því hefur, fyrir handvömm og heimsku stjórnvalda, uppiýsingaréttur 
almennings skerst. Um þetta má vísa til skýrslu nefndar um tölvugögn í 
opinberri stjórnsýslu frá 1998.

10. Skráningarskylda (26.-27. grein)
í lögin vantar ákvæði um skráningarskyldu stjórnvalda á skjölum. VI kafli 
lagartna gengur of skammt. Látið er nægja að vísa til laga um Þjóðskjalasafn 
íslands, Betra er að hafa almenn ákvæði um skráningarskyldu í 
upplýsingalögum líkt og í kaflanum sem frumvarpsritarar skilja ekki í sænsku 
upplýsingalögumim (5. kafla Offentlighets- och sekretesslagen).

Gildandi upplýsingalög (VII kafli) kveða aðeins á um skráningu mála sem er 
ærið gróf og ónákvæm skráning. Þetta þyrfti að styrkja með því að setja 
jafnframt ákvæði um færslu bréfadagbókar og hafa það ekki aðeins háð 
reglum Þjóðskjalasafns og hefðum heldur, líkt og í Svíþjóð, skýrlega ákveðið í 
upplýsingalögum.

Hvernig hefur svo færslu bréfadagbókar verið háttað á íslandi?

Stiftamtsskrifararnir í Björgvin í Noregi, þeir Swanehielm og Hansen, drógu 
sér fé úr eigu konungs (ríkisfé) upp úr 1730. Engin skjöl fundust um aura frá 
Björgvin, þrátt fyrir ýtarlega leit í skjalasafni Rentukammersins og þar með 
engin gögn til þess að taka málið upp gegn þeim í rentukammerinu. Þetta 
minnir óneitanlega svolítið á það sem sagt er um fundargerðir í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið (sjá 1. bindi bls. 25).

Bréfadagbók var ráð konungs gegn svona sviksemi. 22. ágúst 1740 var gefin út 
tilskipun um færslu bréfadagbóka rentuskrifara og leiðbeiningar gengu í 
umburðarbréfi um færslu þeirra 30. ágúst 1740. Frá árinu 1740 var opinberum 
embættismönnum á íslandi skylt að færa bréfadagbók sem afleiðing þessa.

Tilgangurinn þá var ekki almenn innsýn í skjöl, heldur að skapa stjórnvaldi 
einveldisins tæki til að fylgjast með og fá staðfestingu á sínum eigin 
gjörningum m.a. með tilliti til fordæmisgildis, auk þess að nýtast sem 
eftirlitstæki æðri stjórnvalda einveidisins með þeim sem lægra stóðu í 
stigveldinu. Nú horfir þetta aðeins öðru vísi við, þegar ekki er um einveldi að 
ræða. Almenn innsýn og aðgengi að skjöium kemur irrn í þetta, þótt nú sem 
fyrr sé notagildi stjórnvalda af skipulegri bréfadagbókarfærslu ótvírætt.
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Hversu almerrn færsla bréfadagbókar á íslandi er hjá stjórnvöldum nú á 
dögum er ekki fyllilega ljóst.

11. Fundargerðir stjórnvalda (27. grein)
í 9. kafla þessarar umsagnar er skráningarskylda skjala gerð að umtalsefni og 
mirmst á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið. Til þess að 
tryggja áreiðanleika og að stjórnvöld standi ábyrg reikningsskil gjörða sirma 
er nauðsynlegt að hafa skýr ákvæði um skyldu til að færa fundargerðir þegar 
stjórnvöld halda fundi og setja ákvæði um löglegan frágang þeirra og 
varanleika. Akvæði um færslu fundargerða hjá sveitarfélögum voru felldar úr 
gildi með nýjum sveitarstjórnarlögum er tóku gildi nú um áramótin og hafa 
héraðsskjalaverðir ítrekað mótmælt því. Þar sem slík lagafyrirmæli eru líka 
nauðsynleg hjá stjórnvöldum ríkisins er lagt til að þetta verði fært í 
upplýsingalög, með fyrirmynd í brottföllnum ákvæðum sveitarstjómarlaga, 
jafnframt ákvæðum um skráningarskyldu skjala.

í 27. grein stendur „Stjórnvöld skulu að öðru leyti gæta þess að mikilvægum 
upplýsingum sé haldið til haga, svo sem með skráningu fundargerða eftir því 
sem við á."

Hvenær á það ekki við að skrá fundargerðir, eða hvenær á það ekki við að 
halda mikilvægum upplýsingum til haga? Þetta orðalag er ekki nógu gott.

12. Tilgreiningarregla, skráning skjala og afturvirkni laganna (15. og 35. 
grein)

Tilgreiningarregla í 10. grein gildandi upplýsingalaga er til komin vegna þess 
að lögin voru sett afturvirkt. Skráning skjala er forsenda þess að 
upplýsingalögum verði framfylgt og slíkri skráningu hefur verið ábótavant í 
íslenskri stjórnsýslu. Tilgreiningarreglan kom þannig til móts við þennan 
langvarandi ágalla á stjórnsýslunni, og það með því að takmarka 
upplýsirigarétt almennings. Hversu tilfinnanlegur þessi ágalli er kom ákaflega 
skýrt í Ijós við meðferð vistheimilamála (þar fengu málefni barna sem send 
voru til Breiðavíkur mesta athygli). Skjöl þegar þau voru ekki glötuð, voru 
meira eða minna illa eða ekki skráð og það hefur kostað ómælt erfiði að ná 
saman gögnum vegna þessara mála.

Tilgreiningarregla fyrirliggjandi frumvarps, í 15. grein þess er minna 
takmarkandi fyrir upplýsingarétt almennings en fyrri lög og til bóta frá því 
sjónarhorni Þar sem gert er ráð fyrir að þessi lög séu eirrnig afturvirk er rétt 
að vekja athygli á því að nauðsynlegt er að skrásetja skjöl aftur í tímann vegna 
þessa. Sú nauðsyn var einnig uppi við setningu gildandi upplýsingalaga og 
þessi nauðsyn mun uppi þar til á þessu verður tekið. Gera verður yfirlit um 
það hversu mikill þessi vandi er og gera áætíun um skráningu til að taka á 
honum.
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Hver á að sinna þessari skráningu? Ljóst er að þar kemur að 
skjalavörslustofnununum, héraðsskjalasöfnum í sveitarfélögum og 
Þjóðskjalasafni hjá ríkinu. Því fylgir kostnaður.

í 35. grein segir:„Þrátt fyrir 2. mgr. gilda ákvæði laga þessara aðeins um þau 
gögn og upplýsingar í vörslu lögaðila skv. 2. mgr. 2. gr. og 3. gr. sem urðu til 
eftir gildistöku laga þessara."

Að hve miklu leyti eru „þau gögn og upplýsingar" þ.e. skjalasöfn slíkra aðila 
komin í vörslu opinberra skjalavörslustofnana nú þegar? Hvernig verður þá 
staða þeirra gagnvart upplýsingarétti almennings skv. þessu? Að hve miklu 
leyti hafa þessi skjalasöfn verið bundin skilaskyldu til opinberra 
skjalavörslustofnana á grundvelli 5. og 14. greina laga nr. 66/1985 um 
Þjóðskjalasafn íslands? Þessum spurningum verður að svara áður en þetta 
gengur í gildi. Ákvæði 36. greinar þessa frumvarps um breytingu á þeim 
lögum munu minnka skilaskyldu á merkum skjölum sem hafa verulega 
þýðingu fyrir sögu íslands. Sjá nánar *** kafla þessarar umsagnar.

13. Ógagnsætt gagnsæi (2. grein)
9. grein frumvarpsins ætti að tryggja alla þá leynd sem þörf kann að vera fyrir 
vegna viðskiptahagsmuna og samkeppnishagsmuna lögaðila. Takmörkun 2. 
greinar á gildissviði laganna við 51% opinbert eignarhald og e.t.v. meira 
þegar lögaðila (jafnvel í meira en 51% opinberri eigu) dettur í hug að sækja 
um eða afla sér opinberrar skráningar hlutabréfa í kauphöll er ekki til þess að 
vernda þá hagsmuni, heldur til þess fallið að vernda hagsmuni manna sem 
ætla að fara með opinbert fé þannig að það sé ógagnsætt og hafa það 
ógagnsæi löglegt.

Ráðherrar7 sveitarstjórnir og samkeppniseftirlit eiga þannig að geta hlutast til 
um gagnsæi og upplýsingarétt almennings á forsendum 
samkeppnishagsmuna sem hvort eð er eru verndaðir skv. 9. grein 
frumvarpsins. Þetta gat í frumvarpinu er aðeins til þess fallið að þóknast 
geðþótta martna sem ætla að gera eitthvað sem þolir ekki dagsljósið og nota til 
þess opinbert fé.

2. grein frumvarpsins er þannig í mótsögn við fyrstu grein þess og markmið 
þess.

Eigi hið opinbera hið minnsta í starfsemi lögaðila, er lagt opinbert fé í 
starfsemi. Slík starfsemi á ekki að vera undanþegin upplýsingarétti 
almennings sem kostar hana. Á hirrn bóginn er e.t.v. eðlilegt að hið opinbera 
beri kostnaðinn af upplýsingaréttinum sem því fylgir s é . fyrirtækið í 
minnihluta eigu hins opinbera þannig að öðrum sem eiga í starfseminni sé 
ekki íþyngt með þeirri skyldu.
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14. Upplýsingaréttur og varðveisla skjala oftengt (36. grein, breyting á 
lögum um Þjóðskjalasafn)
Það er alvarlegt mál að tengja upplýsingarétt almennings beinlínis við 
skilaskyldu til Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns. Þetta eru óskyld mál, 
annað snýst um upplýsingarétt, hitt um varðveislu skjala. Þótt ekki sé fyrir 
hendi almennur upplýsingaréttur til tiltekinna skjala nema e.t.v. að nokkrum 
tíma liðnum, getur skilaskylda til opinberra skjalavörslustofnana tryggt 
varðveislu merkrar sögu, sem t.d. þegar um 40-50% eignarhald hins opinbera 
er að ræða, skiptir líklega nokkru máli fyrir sögu lands og þjóðar. Að afnema 
skilaskyldu til skjalasafna til þess eins að búa til eitthvert „heildstætt kerfi" á 
milli upplýsingalaga og laga um skjalasöfn með prósentuhlutfallinu 51% 
stuðlar að ónýtingu mjög merkilegra heimilda til íslandssögunnar, í nafni 
einhverrar fávíslegrar regluhestamennsku að hafa kerfi og samræmi í 
lagasafninu. Réttur stjórnvalda til upplýsinga um fyrirtæki í eigu hins 
opinbera er nokkur á grundvelli eignarréttarins, því mætti hugsa sér að sá 
réttur ætti einnig að leiða til skilaskyldu skjala til opinberrar 
skjalavörslustofnunar þótt aðgengi færi e.t.v. ekki að upplýsingalögum (sem 
reyndar er einkermilegt viðhorf til meðferðar á skattfé). Sama ætti að gilda um 
lögaðila sem þiggja verulegan styrk af opinberu fé. Þótt e.t.v. þyki ekki 
viðeigandi að leggja á þá skyldur hvað varðar upplýsingarétt almennings fyrr 
en að nokkrum tíma liðnum, er eðlilegt að kveða á um skilaskyldu skjalasafna 
þeirra.

Mun skynsamlegra er að taka persónuverndarlögin með upplýsingalögum og 
skapa úr þeim lögum heildarlöggjöf, sem síðan kallast á við lög um opinberar 
skj alavörslustofnanir.

Skjöl hinna hrundu banka urðu skilaskyld til Þjóðskjalasafns íslands við 
yfirtöku ríkisins á bönkunum. Hvar eru þau nú? Ekki var þar með sagt að þau 
yrðu öllum almenningi aðgengileg við afhendingu þeirra, en væntanlega að 
80 árum liðnum í síðasta lagi. Hvar skyldu þessi skjöl vera nú? Enginn getur 
haldið því fram að þessi skjöl skipti ekki landsmenn alla máli - og þau voru 
ríkiseign að öllu leyti um tíma a.m.k. En eins og rifjað er upp í upphafi kafla V 
í greinargerðinni með frumvarpinu af greinargerð 
upplýsingalagafrumvarpsins frá 1996 þá ér íslensk stjórnsýsla um margt 
frumstæðari og lausari í reipunum en stjórnsýsla nágrannaríkjanna.

Rétt er að vísa til uppruna upplýsingaréttar sem minnst er á í upphafi 
þessarar umsagnar í þessu samhengi: „Reynt var að koma í veg fyrir ofríki 
einstaklinga og hagsmunahópa sem notuðu sér leynilega upplýsingasöfnun, 
upplýsingaleynd og skömmtun upplýsinga við að undiroka fólk og klekkja á 
því." Meiri hluti almennings á íslandi telur sig hafa verið hlunnfarinn í 
efnahagshruninu og í kjölfar þess.
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15. Vinnugögn
Hér vísast til 2. kafia þessarar umsagnar þar sem vitnað er til laga í 
Brandenburg.

Ekki ætti að hafa svo mörg orð um vinnugögn í löggjöfinni. Þetta býður upp á 
allskonar túlkun og misferli og getur réttlætt eyðingu þýðingarmikilla gagna 
og stuðlað að glötun þeirra. Sérstaklega stingur þetta í augu í 4. tl. 8. gr. Þarna 
fara skjöl yfir valdmörk og fela í sér ráðgjöf, siíkt hefur áhrif á mál sem eru í 
meðferð og hafa kaiiað á beiðni um ráðgjöf. Það er ótækt að slík skjöi sem eru 
augijóslega samskipti milii stjórnvalda séu undanþegin uppiýsingarétti 
aimennings. Þau eru í eðii sínu þannig að þau hijóta að hafa áhrif á ákvörðun 
eða meðferð mála. Að skilgreina stjórnarráðið þ.e, öli ráðuneytin sem sama 
stjórnvaldið væri í þessu samhengi orðhengilsháttur til þess að komast undan 
gagnsæi. Ráðherrar og ráðuneyti hafa mikið sjáifstæði í sínum máiafiokkum 
eins og alþjóð er kunnugt.

Varðandi 2. og 3. tölulið 8. greinar verður að gæta þess að valdmörk verða að 
vera skýr og þegar settar eru saman nefndir eða starfshópar mi!li skilgreindra 
stjórnvaida má það ekki vaida þeim óskýrleika áð nefnd eða starfshópur lendi 
báðum megin eða hvorugu megin valdmarka t.d. á þeirri forsendu að 
starfsmenn frá þeim stjórnvöldum sem eiga aðiid að nefnd eða starfshópi sitji 
þar sem fulitrúar. Skv. skjaiarétti ber formaður ábyrgð á skjaiavörslu 
nefndarinnar eða starfshópsins, skjölunum ber að skiia tii Þjóðskjalasafns eða 
viðeigandi héraðsskjalasafns að loknum störfum, skjöl nefnda eru ekki 
vinnugögn í þessum undariega skilningi. Stjórnvöid hafa sameiginiega sett 
upp á sínum vegum nýtt stjórnvald með skiigreint afmarkað framselt 
hlutverk og þar með er nefnd og starfshópur með ákveðið sjáifstæði og 
sérstakan ábyrgðarmann skjalavörslu, Það skjalavörsluhlutverk er 
óframseljanlegt til annarra s^ómvalda.

Varðandi 1. töiuiið 8. greinar er ijóst að hafi stjórnvald eða taki sér það 
hlutverk að gerast ritaraþjónusta fyrir annað stjórnvald, er það starfsemi 
stjórnvalds og gögn sem berast á milli þeirra geta skipt miklu máli.

Skynsamlegra er bara að taka hreinlega Brandenborgarákvæðið tii 
fyrirmyndar og sieppa þessum orðafiaumi í 8. grein frumvarpsins.

Leynimakk stjórnvalda eða samstarf sem fer fram þeirra í millum án þess að 
gengið sé frá skriflegum gjörningum í kringum það er óhæfa, einnig er óhæfa 
að koma skjölum varðandi samstarf stjórnvalda undan innsýn almennings.

16. Ríkisráðsfundargerðir og annað leynilegt í 6. grein fmmvarpsins
í 1. tl. 6. greinar er kveðið á um leynd yfir fundum ríkisráðs og í 12. grein er 
henni aflétt að 15 árum líðnum. Þetta minnir á hiíðir miðaldakonunga en ékki 
síst Sovétríkin. Rökstuðningur í greinargerð fer mjög saman við hugmyndir 
Viadimirs Leníns um demókratískan centraiisma þ.e. að hættulegt sé fyrir
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Kommúnistaflokkirm að fram komi út á við óeining, þannig að 
flokksmönnum öllum bæri að styðja ákvarðanir flokksins út á við og 
ágreiningurinn ætti að vera leynilegur og bundinn við samkomur flokksins, 
sem þar með eru leynilegar.

Umræður um gjörðir ríkisráðs verða skv. þessu á kjaftasöguplani í 15 ár.

Rökstuðningur í greinargerð við 6. gr.: „Ganga má út frá því að þannig sé 
hæfilegt tillit tekið til hagsmuna stjórnsýslunnar af því að fá að sinna 
undirbúningi stefnumótunar og ákvarðanatöku án þess að þau gögn verði 
opinber fyrr en að vissum tíma liðnum."

Miðað við þessa hentugleika, sem geta vissulega átt fullan rétt á sér í 2. og 3. 
tl. 6. gr, þá eru 15. ár (skv. 12. grein) þar til leynd er aflétt býsna langur tími. 
Leita verður ieiða til að stytta þennan tíma, þannig að gögnin séu ekki höfð 
leyniieg iengur en brýn nauðsyn krefur.

Að ráðherra eigi skv. 4. tl. að geta leynt gögnum sem hann aflar vegna 
lagafrumvarpa frá sérfróðum aðilum er einkenniiegt ákvæði. I Ijósi þess að 
skv. 12. grein er þessari leynd aflétt þegar frumvarp er lagt fyrir Alþingi, 
verður hægt að leyna upplýsingum á þeirri forsendu að um sé að ræða 
sérfræðiálit vegna frumvarps sem aldrei var lagt fyrir.

17. Skylda þarf stjórnvöld til að mynda skjöl þannig að tryggt sé að þau 
haldi gildi sínu
Setja þarf fram skýrar krofur um að áritunarform sé stöðugt til langframa 
þegar um mikilvægustu gjörninga stjórnvalda er að ræða t.d. fundargerðir, 
samninga, bréf og annað. Löggiltur skjaiapappír verði notaður. Það kallar að 
vísu á að skýrt sé hver löggildir hann og skilgreint verði hvernig slíkur pappír 
er, en það virðist nú vera í höndum einkafyrirtækis (undirritaður fékk ekki 
svör við fyrirspum til dómsmálaráðherra um það fyrir nokkrum árum). Óljóst 
er hvað löggiltur skjalapappír er sem sýnir að með sanni má taka undir það 
sem segir í greinargerð með frumvarpi til giidandi upplýsingalaga: að íslensk 
stjórnsýsla sé um margt frumstæðari og lausari í reipunum en stjórnsýsla 
nágr armaríkj anna.

Sé óstöðugra form nýtt t.d. rafrænt verður að gera þeim stjórnvöldum skylt að 
standa straum af kostnaði við langtímavörslu þess sem í hlut á hverju sinni og 
tryggja varðveisiu þess. Einnig verði viðkomandi stjórnvald að tryggja að 
formsins vegna haldi gögnin giidi sínu fyrir dómstólum. Borgararnir eiga ekki 
að þola réttindamissi vegna tækjadellu í stjórnsýslunni. Varðveisla 
upplýsinga sem hafa takmarkað giidi vegna óstöðugs eða vafasams forms 
þjónar engum tilgangi.

18. Þrjátíu ára umbreytingin um aðgengi
Upplýsingaréttur á að vera óháður vörslustað gagna sem í hlut eiga. Eðii 
aðgangs á ekki að breytast við afhendingu til opinberrar skjalavörslu-
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stofnunar (Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns) þar sem réttindi og skyldur 
borgara gagnvart skriflegum gjörningum taka engum breytingum við það að 
breytt sé um vörslustað á skjölum. í þessu felast ranghugmyndir og 
vanþekking á starfsemi opinberra skjalavörslustofnana. Þær eru ekki útibú úr 
Sorpu, en þær eiga ekki heldur að hafa eigin sérlögsögu eða vald um aðgengi 
að því sem þau varðveita óháð því sem fyrir var hjá því stjórnvaldi sem 
skjölin myndaði, Ekki frekar en vald til þess að ummynda skjalasöfn eða skjöl 
sem í vörslu þeirra eru. Þeirra hlutverk á að vera að tryggja áframhaldandi 
aðgengi og takmarkanir á sömu forsendum og áður. Þess vegna er fráleitt að 
hafa aðgengiskafla um almennt aðgengi að skjölum í lögum um opinberar 
skjalavörslustofnanir7 hann á að vera í upplýsingalögum og til hans á að vísa í 
lögum um skjalavÖrslustofnanir.

19. Lög um Þjóðskjalasafn íslands

Drög að lögum um Þjóðskjalasafh íslands voru sett á vefsíðu Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins í desember 2010 og fengu héraðsskjalaverðir 
beiðni um athugasemdir við drögin. Viðbrögðin voru harkaleg, enda illa með 
héraðsskjalasöfnin farið í drögunum og einboðið að skjalavarsla á Islandi bíði 
mikið tjón verði þetta að lögum óbreytt.
Viðbrögð menningardeildar ráðuneytisins voru ofsafengin við 
sameiginlegum athugasemdum undirritaðs og héraðsskjalavarðar Árnesinga. 
Sent var einhverskonar kærubréf til stjórna héraðsskjalasafnanna og spurt 
hvort þetta væri álit þeirra eða sveitarfélaganna sem að þeim stæðu, án 
tilvísunar til beiðni ráðuneytisins sem beindist til héraðsskjalavarðanna 
sjálfra. Með þessu var reynt að gera héraðsskjalaverðina tvo tortryggilega og 
þagga niður í þeim. Frá þessu var skýrt í athugasemdum tvímenninganna við 
frumvarp til laga um menningarminjar, þar sem harkalega var deilt á 
vinnubrögð ráðuneytisins við smíði þéirra laga. Á fundi í Þjóðskjalasafni 
íslands í desember 2011 þar sem kyrvnt var ný gerð draga að lögum um 
Þjóðskjalasafn íslands (eða opinber skjalasöfn), kallaði fulltrúi ráðuneytisins 
þær athugasemdir „einstrengingslegar". Þannig að augljóslega er þykkja 
starfsmanna ráðuneytisins út í héraðsskjalaverðina ráðandi við 
f rumvarpsgerðina.

Athugasemdirnar við drögin frá í desember 2010 af hálfu tvímenninganna 
voru á 18 blaðsíðum og tóku á stærstum hiuta texta frumvarpsdraganna. 
Lokaniðurstaðan var óumflýjanleg, tvö orð sem fóru mjög fyrir brjóstið á 
ráðuneytismönnum, menningarlaus og siðlaus. Verður staðið við þau orð, 
enda niðurstaða af 18 blaðsíðum sem tók margar vinnustundir að setja saman 
og full rök færð fyrir henni. Þetta eru ekki fúkyrði sett fram í skyndireiði 
heldur vandlega ígrunduð niðurstaða.
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Mikilvægt er að hnykkja á því hér í lokin að skv. 3. grein gildandi 
upplýsingalaga og 5. grein fyrirliggjandi frumvarps er stjómvöldum „skylt, sé 
þess óskað að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi gögnum...". Þetta 
felur í sér að gögn sem ekki eru fyrirliggjandi falla utan við upplýsingaskyldu 
lagartna. Þegar þessu er teflt saman við 13. grein draga að lögum um 
Þjóðskjalasafn íslands sem eiga að kallast á við þetta frumvarp má sjá að 
Þjóðskjalasafnið á skv. þessu að fara með alræðisvald um eyðingu opinberra 
skjala. Getur látið eyða þeim sem þýðir að þau verða ekki „fyrirliggjandi" og 
þar með falla utan við upplýsingarétt almennings. Tryggja verður að svona 
sprungum í þessari fyrirhugðuðu löggjöf verði lokað svo ekki fari illa.

Með umsogn undirritaðs 15. mars 2011 um fyrri gerð þessa frumvarps (381. 
mál á 139. löggjafarþingi) fylgdu álitsgerðir héraðsskjalavarða um drög að 
lögum um Þjóðskjalasafn íslands. UmsÖgn undirritaðs er að flestu leyti í fullu 
gildi ennþá um þessa nýju gerð frumvarpsins.
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