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Almenn umsögn
Þær upplýsingar sem Hagstofunni er ætlað að safna með þeirri lagabreytingu 
sem hér er til umsagnar munu gera stjórnvöldum og hagsmunaaðilum kleift að 
fylgjast með og taka ákvarðanir um málefni er lúta að skuldamálum heimila og 
fyrirtækja útfrá mun heilsteyptari og áreiðanlegri upplýsingum en ella.

Svo yfirgripsmikil söfnun á gögnum um skulda- og fjárhagsstöðu heimila og 
fyrirtækja á Íslandi á sér hins vegar aðeins hliðstæðu í þeirri gagnasöfnun sem 
gerð var af starfshópi Seðlabanka Íslands um áhrif fjármálakreppu á efnahag 
heimila árið 2009. Sá grundvallarmunur er þó á að þar var um einskiptisverkefni 
að ræða. Í því frumvarpi sem hér er til umsagnar er aftur á móti gert ráð fyrir 
reglubundinni og viðvarandi söfnun sambærilegra gagna og útgáfu samantekta 
sem byggja á þeim.

Hér er um að ræða afar viðkvæm gögn er varða persónulega hagi einstaklinga og 
samkeppnis- og rekstrarstöðu fyrirtækja. Það er því mikilvægt að tilgangur 
þessarar gagnasöfnunnar verði skýrt skilgreindur, umfang og tímarammi skýrt 
afmarkaður og kveðið með ákveðnum hætti um meðferð og eyðingu þeirra gagna 
sem aflað er til þess að tryggja eins og unnt er að:

• Ekki verði safnað gögnum umfram það sem brýn nauðsyn ber til til að 
mæta tilgangi laganna.

• Gögnin verði aðeins notuð í þeim tilgangi sem ætlað er með 
lagasetningunni.

• Ekki skapist hætta eða freistni til að nota gögnin í öðrum tilgangi hvort 
heldur sem er af hálfu opinberra aðila eða þeirra einstaklinga sem höndla 
með gögnin.

• Að lágmarka mögulegan skaða í því tilfelli að gögnin sem safnað er komist 
í rangar hendur

Hér á eftir fara athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins auk 
athugasemda og ábendinga varðandi tæknilega framkvæmd.



1. og 2. grein
Bein breyting á skilgreindu hlutverki Hagstofu Íslands bendir frekar til þess að 
um sé að ræða varanlegt verkefni og viðbót við starfsemi stofnunarinnar fremur 
en breytingu á lögum til að heimila tímabundið aukna gagnaöflun í ljósi sérstakra 
aðstæðna. Hér er varpað fram þeirri hugmynd hvort ekki væri réttara að setja 
sérstök lög utan um þetta tímabundna, aukna og óvenjulega verkefni 
stofnunarinnar fremur en að fella söfnunina undir almenn lög um Hagstofu 
Íslands og opinbera hagskýrslugerð.

3. grein
Samkvæmt orðanna hljóðan eftir þessa breytingu á 7. málsgrein laganna er öllum 
fyrirtækjum og einstaklingum í atvinnurekstri skylt að veita Hagstofunni 
upplýsingar "af fjárhagslegum toga um viðskipti sín við þriðja aðila enda meti 
Hagstofan það svo að þeirra sé þörf til hagskýrslugerðar. Undir slíka 
upplýsingagjöf falla m.a. upplýsingar um lánveitingar, hver sé lántaki, stöðu láns, 
skilmála, tegund, greiddar afborganir og vexti, vanskil og úrræði íþágu skuldara 
sem tengjastláninu."

Þetta er of víðtæk heimild. Ekki verður séð að nauðsynlegt sé að ákvæði þetta nái 
til annarra fyrirtækja en fjármálastofnana og þröngs hóps fyrirtækja og 
opinberra stofnana sem heimili og fyrirtæki stofna til verulegra skuldbindinga 
við. Í frumvarpi til laga um rannsókn á stöðu heimilanna á 139. löggjafaþingi 
(314. mál), sem ekki náði fram að ganga, er sambærilegur hópur ætlaðra 
upplýsingagjafa skilgreindur svo: "Opinberir aðilar, jjármálastofnanir, 
lífeyrissjóðir, sjúkrasjóðir og háskólar sem búayfir upplýsingum um tekjur heimila, 
lántökur, afborganir a f  lánum, leigu og annan kostnað vegna húsnæðis eða náms" 
og í greinargerð með frumvarpinu er nánar skilgreint hvaða aðilar kynnu að falla 
undir þessa skilgreiningu.

Mælt er með því að þessi heimild sé með sambærilegum hætti skilgreind þröngt 
hér, enda bæði íþyngjandi og óeðlilegt að gera hefðbundnum fyrirtækjum og 
einstaklingum í atvinnurekstri skylt að láta slíkar upplýsingar af hendi og fæst 
ekki séð að slíkt þjóni tilgangi laganna.

Ennfremur er sú nálgun að "Ákvæði annarra laga um trúnaðar- og þagnarskyldu 
[skuli] víkja fyrir ákvæðum þessarargreinar." of víðtæk. Líklega er hér einkum átt 
við bankaleynd og því réttara að tiltaka hana sérstaklega. Má hér m.a. benda á 
trúnaðarskyldu heilbrigðisstarfsmanna, en fyrirtækjum þeirra og stofnununum 
væri samkvæmt laganna hljóðan hægt að fyrirskipa að afhenda upplýsingar um 
viðskipti sjúklinga sinna og skjólstæðinga, án þess að slíkt hafi nokkuð með 
tilgang laganna að gera. Slíkt væri alvarlegt brot á mikilvægri og almennt 
ófrávíkjanlegri trúnaðarskyldu þessarra aðila.

4. grein
Sjá tillögur um þrengri skilgreiningu á aðilum sem falla skuli undir 
upplýsingaskylduna í umfjöllun um 3. grein hér að ofan.



6. grein
Þar sem tilgangurinn með lagasetningu þessari er tímabundinn og tilkominn af 
sérstökum aðstæðum ætti gildistími þessarra breytinga að vera tímabundinn, 
frekar en að kveða einungis á um að ákvæðin verði endurskoðuð fyrir árslok 
2017. Reynist þörf á að framlengja gildistíma ákvæðanna má setja lög þess efnis 
þegar þar að kemur. Ákvæði um endurskoðun fela í sér meiri líkur á að ákvæðin 
verði varanleg og ekki eins ákveðið í sér fyrirætlun um að aðeins sé um 
tímabundin ákvæði að ræða.

Tæknileg framkvæmd:
Sem og í öðrum atriðum frumvarpsins væri æskilegt að víkja nánar að 
takmörkunum og útfærslu á tæknilegri framkvæmd þessarar gagnasöfnunar í 
lögunum.

Í frumvarpinu er ekkert getið um tæknilega framkvæmd, en í athugasemdum 
segir hinsvegar:

"Viðgagnasöfnunina verður rafrænni upplýsingatækni beitt, jafnt við útfyUingar 
gagnabeiðna, viðgagnaskil sem og við tengingar við upplýsingakerfi 
gagnaveitenda"

Þar segir einnig:

"Við flutning gagna og tölfræðivinnsluna verður ekki unnið með kennitölur heldur 
einkvæm einkenni og því verða persónuupplýsingar órekjanlegar þar sem 
persónuauðkenni verða afmáð (dulkóðuð). "

Enn fremur:

"Gögnin verða auðguð með öðrum tölfræðigögnum Hagstofunnar, svo sem 
upplýsingum um tekjur, eignir, bætur o.fl. sem Hagstofan safnar fyrir úrvinnslu 
annarra hagtalna."

Vissulega er það jákvætt að hið hefðbunda einkenni einstaklinga, kennitalan, 
verði afmáð við vinnslu. Hér vakna hinsvegar eftirfarandi spurningar:

1. Verður hið einkvæma einkenni sem kemur í stað kennitölu notað við 
gagnasendingu þriðja aðila til Hagstofunnar frá upphafi, eða verður 
einkvæmu einkenni úthlutað hjá Hagstofunni eftir að gögn hafa borist?

2. Ekki verður betur séð en að auðgun gagnanna þurfi að styðjast við hið 
hefbðundna einkenni, kennitöluna, en ekki einkvæmt einkenni. Það 
virðist því vera sem að við vinnslu, a.m.k. í hluta ferlisins, verði 
mismunandi gagnasöfn keyrð saman við hinar nýju upplýsingar. Er tryggt 
að nafnleysi einstaklinga við þá keyrslu sé algjört?

3. Þó kennitala sé afmáð og skipt út fyrir annað einkvæmt einkenni, eru þau 
gögn sem safnað verður þess eðlis að hver einstaklingur á skýrt



"fingrafar" í gögnunum, þ.e. aðeins þarf fáa, jafnvel aðeins einn 
gagnapunkt til að þekkja færslu einstaklings og þar með auðkenni hans í 
gögnunum. Dæmi: Lán sem tekið var á tilteknum degi upp á tiltekna 
krónutölu hjá tiltekinni lánastofnun og eftirstöðvar í dag hljóða upp á 
tiltekna upphæð, er nánast örugglega eitt sinnar tegundar í gagnasafninu. 
Hver sá sem hefur aðgang að grunninum getur því fundið slíkar færslur og 
þar með hið einkvæma einkenni sem lántakanum var úthlutað í 
grunninum. "Dulkóðunin" svokallaða nær því mjög skammt. Æskilegt væri 
að vita með hvaða hætti ætlunin sé að mæta þessu og mikilvægt að átta 
sig á því að engin vörn er í þessari dulkóðun fari svo að gagnasafnið 
komist í hendur rangra aðila, að hluta eða í heild.

Loks þarf að kveða á um meðferð og eyðingu þeirra frumgagna sem safnað er við
framkvæmd gagnasöfnunarinnar sem og að loknum gildistíma laganna.

Fyrir hönd DataMarket ehf.,

Hjálmar Gíslason, Páll Hilmarsson og Þorsteinn Yngvi Guðmundsson


