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Minnisblað um frumvarp til upplýsingalaga, 215. mál, 141. löggjafarþings

Viðtakandi: Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis
Höfundur: Trausti Fannar Valsson, lektor við lagadeild Háskóla íslands og formaður

úrskurðameíhdar um upplýsingamál

Inngangur
Á fundi með stjömskipunar- og eftirlitsnefhd Alþingis þriðjudaginn 27. nóvember var þess 
óskað að ég léti nefndinni í té minnisblað vegna þriggja af þeim atriðum sem til umræðu 
komu á fundinum. Tekið skal fram að ég rita þetta minnisblað ekki fyrir hönd 
úrskurðamefndar um upplýsingamál. Minnisblað þetta byggist bæði á reynslu af störfum í 
úrskurðamefnd um upplýsingamál og þeim grundvelli að ég var formaður starfshóps 
forsætisráðuneytisins sem starfaði frá hausti 2009 fram á haustið 2010 og vann þá tillögu að 
frumvarpi sem er stærstum atriðum grundvöllur fyrirliggjandi fmmvarps.

Þau þrjú atriði sem hér verður fjallað um em þessi; Ákvæði 4. tölul. 6. gr. frumvarpsins, 
ákvæði 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins og ákvæði 4. mgr. 22. gr.

Abending um hvortfella megi brott 4. tölul. 6. gr. frumvarpsins
Ákvæði 4. tölul. 6. gr. frumvarpsins kveður á um að réttur almennings til aðgangs að gögnum 
taki ekki til „gagna sem ráðherra aflar frá sérfróðum aðila vegna undirbúnings lagafrumvars“.

Bent skal á þann möguleika að fella umrætt ákvæði brott. Sömu hagsmunir og ákvæðið 
verndar virðast nægjanlega vemdaðir með 1. tölul. 6. gr. frumvarpsins og svo ákvæði 10. gr. 
sem heimilar að undanþyggja aðgangi almennings upplýsingar sem varða mikilvæga 
almannahagsmuni. Bendi ég sérstaklega á 3., 4. og 5. tölul. 10. gr. í því sambandi.

Þessi breyting væri til einföldunar á fmmvarpinu og leiddi til betri upplýsingaréttar 
almennings án þess að skerða um of starfsskilyrði stjómsýslunnar. Einnig myndi þessi 
brevting leiða til einföldunar á ákvæði 12. gr. um brottfall takmarkana. en af henni leiddi að 2. 
tölul. 12. gr. fmmvarpsins vrði óbarfur.

Nánari skýring ábendingarinnar að ofan
í tillögu starfshóps forsætisráðherra sem skilaði drögum að frumvarpi til upplýsingalaga síðari 
hluta ái'sins 2010 (og fínna má á heimasíðu forsætisráðuneytisins) var ráðgert að 
upplýsingaréttur almennings tæki ekki til „gagna sem ráðherra hefur útbúið eða útbúin hafa 
verið fyrir hann vegna gerðar lagafmmvarps sem leggja á fyrir Alþingi, þar með talið 
fmmvarps til f]árlaga.“ (Sjá 1. tölul. 6. gr. tillögu starfshópsins). Starfshópurinn rökstuddi 
þetta á þann veg að ákvæði gildandi upplýsingalaga um vemd gagna sem unnin em fyrir 
fundi ráðherra eða ríkisstjómarfundi (1. tölul. 4. gr. gildandi laga) virtist í framkvæmd gjaman 
notað til að undanþiggja gögn sem lúta að undirbúningi löggjafar frá almennum aðgangi



a.m.k. á meðan þau eru enn á vinnslustigi. Hér væri því framkvæmd mála lýst með skýrari 
hætti en gert sé í gildandi lögum.

Forsætisráðherra valdi, áður en frumvarpið var lagt fram, að draga úr (ef svo má segja) tillögu 
starfshópsins -  og er það í núverandi mynd bundið við ráðgjöf sem ráðherra aflar vegna 
undirbúnings lagafrumvarpa frá utanaðkomandi sérfræðingum. Eg tel enga ástæðu til að 
leggja til að þessu verði breytt til baka. Það er hins vegar vandséð beinlínis af hveiju á að hafa 
sérstakt undantekningarákvæði um ráðgjöf utanaðkomandi sérfræðinga en ekki önnur gögn 
vegna undirbúnings frumvarpa, s.s. gögn er tengjast undirbúningi fjárlaga og send eru á milli 
stjómvalda. Því er bent á hvort ekki megi ganga alla leið og fella ákvæðið brott með öllu.

Um 8. gr. frumvarpsins -  almennt um vinnuskjöl
í 8. gr. frumvarpsins er skílgreint hugtakið „vinnuskjar4. Á fundinum var þetta ákvæði rætt 
allítarlega. Það er rétt sem fram kom á fundinum að 2., 3. og 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. fela í sér 
víkkun á því frá gildandi lögum hvaða skjöl geta talist vera vinnuskjöl. Það á hins vegar 
aðeins við um þessa þrjá töluliði en ekki aðra þætti ákvæðisins.

Samkvæmt gildandi lögum þurfa a.m.k. þrjú skilyrði að vera fyiir hendi svo skjal teljist 
vinnuskjal; (i) að það sé undirbúningsgagn, þ.e. að það sé í reynd vinnuskjal, (ii) að það sé 
ritað af stjómvaldi sjálfu og (iii) sé einvörðungu til eigin afhota þess. Ef skjal er ritað af aðiia 
sem starfar utan stjómvalds, s.s. af sjálfstæðum ráðgjafa eða verktaka, þá er ekki fullnægt 
skilyrði (ii). Ef skjal er sent út úr stjómsýslunni, s.s, til sjálfstæðra ráðgjafa, eða tii annarra 
stjómvalda, þá fulinægir það ekki lengur skilyrði (iii). í úrskurðarframkvæmd hefur almennt 
ekki verið fallist á að slík skjöl séu lengur undanþegin upplýsingarétti á grundvelli ákvæðis 
um vinnuskjöl.

Frumvarpið sem nú liggur fyrir gerir ennþá ráð fyrir því að þessír meginþættir ráði. Það 
verður samkvæmt frumvarpinu (alitaf) ófrávíkjaniegt skilyrði að skjal sé í reynd vinnuskjal 
(undirbúningsagn). Á það Ííka við um þau gögn sem falla undir 2., 3. og 4. tölul. 2. mgr.
Nefndir töiuliðir, þ.e. 2., 3. og 4. tölul. 2. mgr., búa hins vegar til nokkuð þrönga
undantekningu frá þvi skilyrði að skjal sé (ii) ritað af stjómvaldi sjálfu og (iii) einvörðungu til 
eigin afnota þess.

í umfjöliun um þessa þrjá töluliði ber að mínu mati að gera greinarmun á 2. og 3. tölul. annars 
vegar og 4. tölul. hins vegar. Tekið skai fram að síðasti töluliðurinn var ekki í þeirri tillögu 
sem starfshópur forsætisráðherra sem vann upphafiega tiliögu að nýju frumvarpi til 
upplýsingalaga, Fyrri tveir töiuliðimir voru þar hins vegar.

Nánar um 2. og 3, töluL 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins
Ákvæðum 2. og 3. tölui. 2. mgr. 8. gr. frv. er ætlað að auka möguleika stjómvalda til að vinna 
saman að hugmyndum, stefnumörkun eða tiiteknum viðlögum við yfirvofandi vá eða 
sambæriiegum þáttum. Á slíku er sífeiit ríkari þörf í nútíma stjómsýslu. Að gildandi 
uppiýsingalögum geta undirbúningsgögn (vinnuskjöl) nær aldrei talist vinnuskjöl ef þeim er 
miðlað á miili stjómvalda, eða frá eða til sameiginlegra starfshópa stjómvaida. Jafhframt er



það innifalið í þessum töluliðum að þeir eiga ekki við nema sú samvinna sem um ræðir sé í 
formi nefndar eða starfshóps sem settur hefur veríð á fót með formlegri ákvörðun og 
fastmótuðu hlutverki. Þetta er mikilvægt þar sem það þrýstir á um að samvinna stjómvalda 
verði markviss en eldci óformleg og tilviljanakennd. Þessir töluliðir hafa því tvíþættan tilgang; 
annars vegar að veita stjómvöldum betri skilyrði til að vinna saman hugmyndir og tillögur 
(undirbúa) að lausnum á þverfaglegum viðfangsefhum, hins vegar að stuðla að því að þessi 
nauðsynlega samvinna stjómvalda sé formföst og markviss, en ekki tilviljanakennd og 
óformleg en því kann að fylgja óljós ábyrgð á viðfangsefnum stjómsýslunnar. Ef samvinna er 
ekld framkvæmd á skýrum grundvelli samkvæmt þessu, þá eiga þessir töluL ekki við.

Nánar um 4. tölul, 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins
Ég hef ekki forsendur til að leggja fullkomið mat á gildi 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins. 
Sá tölul. kom inn eftir að starfshópur forsætisráðherra um undirbúning frumvarpsins lauk 
störfum. Augljós galli á honum, að mínu mati, er sá að hann vinnur að noklan marki gegn því 
markmiði 2. og 3. tölul. 2. mgr. 8. gr. að þrýsta á um að samvinna stjómvalda sé almennt séð 
formföst og fastmótuð. Rök fyrir töluliðnum lcoma þó fram í skýringum við umrætt ákvæði í 
greinargerð með fmmvarpinu.

Vegna fyrirspumar sem fram kom á fundi mínum með stjómskipunar- og eftirlitsnefnd tek ég 
fram að ég teldi, miðað við orðalag umrædds tölul., að undir hann myndu almennt ekki falla 
tillögur sem sendar em á milli stjómvalda við undirbúning íjárlaga. Hér er um að ræða reglu 
sem felur í sér undantelcningu frá meginreglu 5. gr. frumvarpsins um upplýsingarétt 
almennings, og bæri því að túlka hana þröngt í samræmi við það. Ólíklegt er að slíkar tillögur 
yi'ðu felldar undir hugtakið „ráðgjöf' í frumvarpsákvæðinu, þótt það yrði vissulega að meta 
sérstaklega hvert sinn. Hins vegar kann að vera að undir þennan tölul. gætu a.m.k. í sumum 
tilvikum fallið ráðleggingar eða matsgerðir sem stjórnvöld afla frá öðmm stjómvöldum vegna 
undirbúnings útboða eða sambærilegra aðgerða. Bent skal á að í slíkum tilvikum gæti einnig 
lcomið til álita að undantekning frá upplýsingarétti yrði byggð á 5. tölul. 10. gr. frumvarpsins, 
a.m.k. á meðan útboð er undirbúið og þar til það fer fram.

Tillaga um breytingu á 8. gr. frumvarpsins
Ég skiidi ósk stjómskipunar- og eftirlitsnefndar svo að ég myndi, væri mér það fært, benda á 
hvemig mætti mögulega breyta ákvæði 8. gr., ef nefndin kysi að leggja til að fella brott 
ákvæði 4. tölul. 2. mgr. ákvæðisins, og jafhframt að leitast við að gera skýrara að það skilyrði 
að gagn sé í reynd til undirbúnings ákvörðunar eigi ávalit við samkvæmt ákvæðinu. Möguleg 
tillaga, að mínu mati, miðað við þessar forsendur er eftirfarandi:

Vinnugögn em gögn sem stjómvöld eða lögaðilar skv. 2. og 3. gr. hafa sjálf útbúið til
eigin nota við undirbúning ákvörðunar eða annarra lykta máls.

Vinnugagn sem afhent er öðmm telst ekki undanþegið upplýsingarétti. Þetta á þó ekki
við þegar vinnugagn:
1. er afhent eftirlitsaðila samkvæmt lögmætri kröfu hans,



2. er vistað hjá stjómvaldi vegna þess að það sinnir ritarastörfum eða sambærilegum 
störfum fyrir annað stjórnvald og gagnið er aðskilið eigin gögnum þess í málaskrám,
3. er útbúið af nefhd eða starfshópi sem stjómvald eða stjómvöld sjálf hafa sett á fót 
með formlegri ákvörðun og fastmótuðu hlutverki, enda sé gagnið til eigin afhota 
viðkomandi nefndar eða starfshóps,
4. fer á milli starfshóps eða nefhdar skv. 3. tölul. og stjómvalds þegar starfsmaður 
stjórnvaldsins á þar sæti.

Takmörkun samkvæmt 6. tölul. 6. gr. á ekki við ef vinnugagn geymir:
1. endanlega ákvörðun um afgreiðslu máls,
2. upptýsingar sem stjómvaldi er skylt að ski'á skv. 1. mgr. 27. gr.?
3. upplýsingar um atvik máls sem ekki koma annars staðar fram,
4. lýsingu á vinnureglum eða stjómsýsluframkvæmd á viðkomandi sviði.

Ég hef því miður ekki aðstöðu til þess að umrita skýringar við fmmvarpsgreinina í samræmi 
við þessa tillögu.

Almennt um 4. mgr. 22. gr. frumvarpsins og ákvœði 11. gn frv.
í 4. mgr. 22. gr. frumvarpsins er kveðið á um málsmeðferð úrskurðamefndar um 
upplýsingamál ef stjórnvald hefur ekki tekið rökstudda afstöðu til þess, þegar það synjar um 
aðgang að umbeðnum gögnum, af hverju það telur ekki rétt að beita heimildinni til að veita 
aðgang að gögnum umfram skyldur sínar samkvæmt lögunum (sjá regluna í 11. gr. frv.).

Ég tel það skref í átt til aukins upplýsingaréttar að kveða í lögum á um skyldu stjómvalda til 
að taka afstöðu til þess hvort veita eigi aukinn aðgang að gögnum, umfram skyldu. Með því 
að lögfesta þessa skyldu aukast iíkur á því að stjómvöld spyrji þeirrar almennu spumingar 
hvort raunvemlegir hagsmunir standi því í vegi að aðgangur sé veittur, fremur en að leitað sé 
beint í þær heimildir sem til staðar eru til að takmarka upplýsingarétt. Færa má rök fyrir því 
að því ef stjómvöld almennt temja sér þessa nálgun á beitingu upplýsingalaga að vinna þeirra 
við úrvinnslu beiðna um aðgang að gögnum verði einfaldari og skilvirkari.

Tillaga um breytingu á 4. mgr. 22. gr.
Urskurðamefnd um upplýsingamál er úrskurðamefnd í stjómsýslu. Samlcvæmt almennum 
gmndvailarregium stjómsýsluréttar hafa úrskurðaraðilar innan stjómsýslunnar heimild til að 
vísa málum heim til nýrrar meðferðar, ef hin kærða ákvörðun er haldin nægjanlega miklum 
annmörkum að lögum. Urskurðamefnd um upplýsingamál virðist ekki hafa beitt þessari 
heimild í úrskurðarframkvæmd sinni hingað tii. Meginástæða þess er almennt sú að heimvísun 
myndi a.m.k. oft til þess faliin að lengja heildartímann þar til viðkomandi borgari fær 
endanlega niðurstöðu um beiðni sína um aðgang að gögnum. Urskurðamefnd um 
uppiýsingamál hefur því farið þá leið að ieysa sjálf efhisiega úr rétti borgaranna tii aðgangs að 
gögnum, jafnvel þótt að upphafleg úriausn viðkomandi stjómvalds sé augljóslega haidin 
vemlegum annmörkum. Það er, þrátt fyrir þetta, afstaða mín að mikilvægt sé að 
úrskurðamefndin hafí áfram þá aimennu heimiid (eins og aðrir úrskurðaraðiiar í stjómsýslu) 
að geta vísað málum heim til nýrrar og lögmætrar meðferðar, ef sérstakar ástæður koma til.



Að öðrum kosti er hætt við að stjómvöld (í ákveðnum tilvikum) gangi á lagið og kastí til 
höndunum við úrlausn beiðna um aðgang að gögnum en eftirláti úrskurðamefndinni að bæta 
úr. Til lengri tíma væri óheppilegt fyrir upplýsingarétt almennings ef nefndin hefði ekki 
heimild til að heimvísa málum, enda felur sú heimild í sér aukið aðhald á stjómvöld. Það 
skiptir enda mestu máli fyrir upplýsingarétt almennings hvort stjómvöld sjálf, strax í upphafi, 
afgreiða upplýsingabeiðnir skilvirkt og rétt.

I 4. mgr. 22. gr. frumvarpsins kemur fram að ef stjómvald sinnir ekki skyldu sinni skv. 2. 
mgr. 11. gr. frv. að útskýra (taka afstöðu til) af hverju heiraildinni til að veita aukinn aðgang 
var ekki beitt, þá skuli vísa málinu heim um þann þátt þess. Þetta má að mínu mati mögulega 
skilia svo að gengið sé út frá að nefhdin megi ekki heimvísa í öðmm tilvikum.

í þessu ljósi, og með vísan til röksemdanna hér að framan, legg ég tií að ákvæði 4. mgr. 22. 
gr. frv. verði feílt brott. Úrslcurðameftid um upplýsingamal getur eftir sem áður mótað þá 
framkvæmd að leysa almennt úr málum á gmndvelli þeirrar hugmyndar sem ákvæði 4. mgr. 
22. gr. byggist á, og lýst er í greinargerð með fmmvarpinu. Það er hins vegar mat mitt, að það 
sé betra fyrir framkvæmd upplýsingalaganna, og til styrktar upplýsingaréttinum, að fela 
nefndinni sjálfri að móta þetta, án þess að hrófla við þeim almennu óskráðu heimildum sem 
nefndin hefur í dag til að heimvísa málum til réttrar og lögmætrar meðferðar.

Tekið skal fram að ákvæði 4. mgr. 22. gr. frv. byggist á tillögu starfshóps forsætisráðherra um 
undirbúning nýrra upplýsingalaga og undirritaður átti sæti í. Reynsla mín af starfi í 
úrskurðamefnd um upplýsingamál hefur hins vegar leitt til þess að ég tel rétt að leggja til 
ofangreinda breytingu.

Samantekt ábendinga og tillagna
I minnisblaði þessu hefur verið bent á möguleika til breytinga á frumvarpi til upplýsingalaga.

• I fyrsta lagi er bent á það til athugunar að fella brott ákvœði 4. tölul 6. gr. frv. Af þeirri 
breytingu myndi leiða að einnig bæri að fella brott álzvœði 2. tölul 12. gr.frv.

• I öðm lagi var, að ósk stjómskipunar- og eftirlitsnefhdar lögð fram hugmynd að breyttu 
ákvæði 8. gr. frv. kjósi nefndin að fella brott ákvæði 4. tölul. 2. mgr. þess 
frumvarpsákvæðis, og breyta því með það að markmiði að gera það skýrara.

• í þriðja lagi var lagt til að fellt yrði brott álcvœði 4. rngr. 22. gr. frv. með það að markmiði 
að tryggja úrskurðamefnd um upplýsingamál óbreyttar heimildir til að heimvísa málum til 
nýrrar og lögmætrar meðferðar á fyrsta stigi.

Virðingarfyllst, 
.. ; /

Trausti Fannar Valsson. 
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