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Efni: Umsögn um frv. til nýrra upplýsingalaga - 215. mál 141. Iþ.

Með tölvupósti nefndasviðs Alþingis, dags. 30. október sl., var ofangreint 
þingmál senttil umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Sambandið hefur áður látið í té umsagnir um ýmis atriði sem varða 
endurskoðun á gildandi upplýsingalögum og er þar sérstaklega vísað til 
umsagnar dags. 9. mars 2012, um frumvarpið eins og það lá fyrir á 140. 
löggjafarþingi. Umsögninni var fylgt eftir með tölvupósti til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar dags. 27. mars 2012.

Flest atriði sem fram komu í fyrri umsögn eiga efnislega ennþá við enda hefur 
lítið tillit verið tekið til rökstuddra athugasemda sambandsins undir vinnslu 
málsins, af hálfu þingnefndar eða embættismanna í forsætisráðuneytinu. 
Margar af þessum athugasemdum fá hins vegar undirtektir í gögnum sem 
aflað hefur verið annars staðar frá og má þar nefna umfjöllun um frumvarpið 
sem aðgengileg er á vef þingsins (álitsgerð Kjartans Bjarna Björgvinssonar 
dags. 22. ágúst2012).

Rétt er að geta þess að við frumvarpið hefur hins vegar nú bæst kostnaðarmat 
forsætisráðuneytisins, sbr. fylgiskjal 1, sem unnið var í samráði við 
sambandið.

Sambandið gerir út af fyrir sig ekki athugasemdir við efni fylgiskjalsins en 
leggur megináherslu á að ef frv. nær fram að ganga mun það almennt kalla á 
meiri vinnu við vinnslu beiðna, þar á meðal vegna leiðbeiningarskyldu.

Það er niðurstaðan varðandi umfang þessarar viðbótarvinnu að um marktæka 
aukning frá núverandi ástandi sé að ræða. Fyrir sveitarfélögin og stofnanir 
þeirra, mun því breytingin útheimta kostnaðarauka vegna álags og setja 
mögulega þrýsting, fyrr en ella, á fjölgun starfa í stjórnsýslunni.

Með vísan til þess að um íþyngjandi skyldur er að ræða fyrir sveitarfélögin 
skorar sambandið á stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að taka til málefnalegrar 
umræðu hvaða tilefni er til þeirra breytinga á upplýsingalögum sem 
augljóslega munu hafa áhrif á hagkvæmni og skilvirkni hjá stjórnvöldum ríkis 
og sveitarfélaga. Þessar breytingar eru raktar hér á eftir, en minnt er á að þrjár 
þær fyrstnefndu hafa uppskorið gagnrýni frá fjölmörgum aðilum auk 
sambandsins.
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1. Afnám tilgreiningarreglunnar, sbr. 5. og 15. gr. frv.

Þessi breyting hugnast sveitarfélögunum mjög illa enda mun hún kalla á 
umtalsvert aukinn mannafla til þess að bregðast við illa skilgreindum 
beiðnum um upplýsingar, frá einstaklingum, lögaðilum og fjölmiðlum.

Að mati sambandsins verður að lágmarki að tempra áhrif breytingarinnar með 
því að í markmiðsgrein frumvarpsins komi fram að sjónarmið um skilvirkni og 
hagkvæmni liggi einnig til grundvallar við framkvæmd laganna. Vakin er 
athygli á kafla 3.4.1 í álitsgerð Kjartans Bjarna Björgvinssonar þar sem nefnt 
er að norskum og dönskum upplýsingarétti sé haldið innan ákveðinna marka 
með tilliti til skilvirkni stjórnsýslunnar.

Eins og margoft hefur verið bent á er ennfremur nauðsynlegt að endurskoða 
4. mgr. 15. gr. frv. og er tillaga sambandsins að hún orðist svo:

Þó beiðni verði ekki vísað frá skv. 2. mgr. getur stjórnvald ákveðið að 
hafna beiðni, enda myndi meðferð hennar taka það mikinn tíma eða 
krefjast svo mikillar vinnu að ekki sé forsvaranlegt að verða við henni 
með tilliti til aðstæðna. í undantekningartilvikum má einnig hafna beiðni 
ef sterkar vísbendingar eru um að hún sé sett fram í ólögmætum tilgangi.

Sérstök athygli er vakin á því að Félag forstöðumanna ríkisstofnana kallar í 
fyrirliggjandi umsögn sinni eftir því að ákvæði 15. gr. séu gerð mun skýrari, 
enda sé með tillögu frv. mögulega verið að kalla fram „gríðarlega 
viðbótarvinnu hjá ákveðnum embættum og mikinn viðbótarkostnað".

2. Gildissvið upplýsingalaga gagnvart fyrirtækjum í eigu sveitarfélaga

Sambandið ítrekar fyrri athugasemdir sínar við útvíkkun á gildissviði 
upplýsingalaga skv. 2. gr. frv. og leggur áherslu á að mjög mörg fyrirtæki 
muni falla undir breytinguna, nái hún fram að ganga.

Þá er tekið undir gagnrýni á breytinguna sem fram hefur komið af hálfu 
Samtaka atvinnulífsins, Samorku og fjármálafyrirtækja (þ.m.t. Lánasjóðs 
sveitarfélaga).

Af gefnu tilefni er sérstaklega bent á að rökstudd ástæða er til þess að ætla að 
framsal á ákvörðunarvaldi um gildissvið laganna til forsætisráðherra sé 
andstæð ákvæðum stjórnarskrár og meginreglum íslensks stjórnsýsluréttar.

3. Frumkvæðisskylda stjórnvalda til opinberrar birtingar upplýsinga

í frumvarpinu er gerð tillaga um að stjórnvöldum verði gert skylt að birta 
upplýsingar að eigin frumkvæði, sbr. 13. gr. Ákvæðið á m.a. við um 
málaskrár, lista yfir gögn og gögnin sjálf.

Þetta ákvæði hefur tekið nokkrum breytingum í meðferð málsins og er nú 
miðað við að að skyldan sé sett fram með þeim orðum að stjórnvöld skuli 
„vinna markvisst" að þessu verkefni.

Af hálfu sambandsins er vakin athygli á kafla 5.3 í álitsgerð Kjartans Bjarna 
Björgvinssonar, en þar kemur fram að breytingartillaga í þessa veru (þótt 
orðuð sé nokkuð mildilegar en ráð var fyrir gert á tímabili) feli í sér „afgerandi 
breytingu á skyldum stjórnvalda til að veita upplýsingar".
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Tekið er undir varnaðarorð í álitsgerðinni og hvetur sambandið eindregið til 
þess að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd láti fara fram stjórnsýslumat á 
afleiðingum þess að bæta við skyldur stjórnvalda, þ.m.t sveitarfélaga, í þessu 
efni. Sú hvatning er í samræmi við ábendingar umboðsmanns Alþingis. Minnt 
er á að slíkt stjórnsýslumat getur leitt fram ýmsar gagnlegar upplýsingar um 
einfaldari og bætta stjórnsýslu sem vinna má að innan þess ramma sem 
núgildandi löggjöf gengur út frá.

Sambandið lýsir yfir fullum vilja til þess að leggja slíku mati lið eftir því sem 
óskað kann að verða eftir af hálfu þeirra óvilhöllu, sjálfstæðu aðila sem 
einsýnt er að verði falið að framkvæma matið, komi til þess.

4. Gjaldskrárákvæði

Sambandið hefur þegar gagnrýnt harðlega í umsögnum sínum að 
forsætisráðuneyti sé ætlað að setja gjaldskrá fyrir sveitarfélögin, sbr. 3. mgr. 
18. gr. Þrátt fyrir þessa gagnrýni hefur engin breyting orðið þar á við meðferð 
málsins, en orðalagsbreytingar sem gerðar hafa verið á ákvæðinu eru frekar í 
þá átt að þrengja gjaldtökuheimildina.

Sambandið telur það brjóta gegn sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaga að 
forsætisráðuneytið setji gjaldskrá fyrir þjónustu sem sveitarfélögin veita. 
Sambandið telur jafnframt mikla hættu á því að ef ráðuneytið fær þetta 
hlutverk muni töluvert vanta á að gjaldskrárheimildin endurspegl 
raunverulegan kostnað sveitarfélaga og annarra stjórnvalda af því að mæta 
beiðnum um gögn á grundvelli upplýsingalaga. Má um það m.a. vísa til 
reynslu af sambærilegu lagaákvæði í lögum um meðhöndlun úrgangs sem 
nýlega var numið úr gildi að áeggjan sveitarfélaga.

Sambandið vill að lokum árétta að eins og frumvarpið er úr garði gert getur 
sambandið ekki stutt að það verði að lögum en væntir þess að sjálfsögðu 
jafnframt tækifæri gefist til þess að eiga frekari orðastað við stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd þingsins um málið.

Virðingarfyllst 
SAM BAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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