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IMMI, alþjóðleg stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi, veitir hér umsögn vegna frumvarps til 
laga um Stjórnarráð Íslands.

IMMI telur einungis ástæðu til að veita umsögn um þá þætti frumvarpsins sem lúta að sérsviði 
stofnunnarinnar og gerir því eingöngu athugasemdir við þá þætti frumvarpsins sem varða skráningu 
á upplýsingum, samskiptum og fundum hjá ráðuneytum.

Í 4. gr. frumvarpsins er að finna breytingu á orðalagi 11. gr. laga um stjórnarráðið. :

,,Færa skal skrá um mikilvæg samskipti og fundi milli ráðuneyta Stjórnarráðsins sem og við aðila 
utan þess”

Þarna er orðið ,,mikilvæg” sett inn í stað orðsins ,,formleg”. Stofnunin telur hugtakið ,,mikilvægt” 
óneitanlega alltof matskennt hugtak sem leiðir til þess að ákvarðanir um skráð formleg samskipti og 
fundi kunna að vera háðar duttlungum embættis- og stjórnmálamanna, eða huglægu mati þeirra. Það 
er ekki æskilegt að gefa embættis- og stjórnmálamönnum svo víðtækt svigrúm til mats og þarf þetta 
að vera mikið mun skýrara. Stofnunin leggur til að orðinu ,,formleg” verði haldið inni í stað orðsins 
,,mikilvæg”, en leggur þó til að breyta megi ákvæðinu á eftirfarandi hátt til að tryggja sem besta 
skráningu upplýsinga sem máli getur skipt.

,,Færa skal skrá um formleg samskipti og fundi, sem og önnur óformleg samskipti ef þau teljast 
mikilvæg, milli ráðuneyta Stjórnarráðsins sem og við aðila utan þess.”

Með þessu er tryggt að öll formleg samskipti séu skráð og þeim haldið til haga, en því bætt við að 
öll mikilvæg óformleg samskipti, sem vissulega eru háð huglægu mati, séu einnig skráð.

Gæta verður þess að í jafn mikilvægum málum sé ekki stuðst við matskenndar heimildir sem draga 
verulega úr skýrleika. Hvað einum þykir mikilvægt gæti öðrum þótt ekki og það sem er mikilvægt í 
dag gæti hafa þótt ómerkilegt í gær, o.s.frv. Ef embættismönnum og stjórnmálamönnum er veitt of 
mikið svigrúm til mats, má einnig ætla að menn skrái minna en meira.

Í bréfi Umboðsmanns Alþingis til forsætisráðherra dags. 22. janúar 2015, er sérstaklega vikið að
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þessu ákvæði frumvarpsins.. Umboðsmaður tekur að nokkru leyti undir það sjónarmið að hugtakið 
,,formleg samskipti” kunni að geta verið óljóst en hins vegar er ekki miklum vandkvæðum bundið 
að skýra það í reglum sem forsætisráðherra ber að setja um skráningu samskipta. Umboðsmaður 
telur til að mynda alveg ljóst að þegar ráðherra óskar eftir því að forstöðumaður embættis, sem 
heyrir undir hann, komi á hans fund feli það almennt í sér að forstöðumaðurinn muni þar svara með 
formlegum hætti fyrir hönd þeirrar stofnunar sem hann stýrir og því um formleg samskipti að ræða.

Um fyrirhugaða lagabreytingu segir umboðsmaður í bréfi sínu:
,,Nú er komið fram á Alþingi lagafrumvarp um breytingar á ákvæðinu og lagt til að viðmið þess 
verði „mikilvæg” samskipti. Eins og stendur er það ekki mitt hlutverk að taka afstöðu til þess hvort 
slík breyting muni leiða til einföldunar á framkvæmd reglna um slíka skráningu. Ég tel þó rétt að 
samhliða meðferð slíks máls á Alþingi verði hugað að því hvernig á að framkvæma hina breyttu 
lagareglu. Ég hefjafnframt í huga að reglum af þessu tagi er ætlað að skapa traust hjá almenningi á 
því að hjá stjórnvöldum séu fyrir hendi skráðar upplýsingar um tiltekin samskipti og að þær reglur 
séu virkar í raun. Óljós viðmið um hvenær slíkar reglur eiga við eru ekki til þess fallin að skapa 
þetta traust og gera eftirlitsaðilum, eins og umboðsmanni Alþingis, erfitt um vik þegar afla þarf 
upplýsinga um samskipti sem miðað við eðlilega túlkun slíkra reglna ættu að vera skráð en í ljós 
kemur að svo er ekki.”

Nákvæmlega sömu vandkvæði og reifuð eru hér að framan eiga við í 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins 
sem kveður á um breytingar á 27. gr. upplýsingalaga. Samkvæmt frumvarpinu á ákvæðið að hljóða 
þannig:

„Stjórnvöld skulu að öðru leyti gæta þess að haldið sé til haga mikilvægum upplýsingum, m.a. um 
samskipti við almenning og önnur stjórnvöld, svo sem með skráningu fundargerða eftir því sem við 
á og minnisblaða. Hið sama á við um lögaðila skv. 2. mgr. 2. gr. og 3. gr. að því leyti sem lög þessi 
taka til starfa þeirra.”

Er í þessu ákvæði einnig kveðið á um ,,mikilvægar” upplýsingar en ekki ,,formlegar” upplýsingar 
líkt og í 4. gr. frumvarpsins. IMMI stofnunin leggur til að hér verði gerð samskonar breyting og lagt 
er til hér að framan varðandi 4. gr. og áfram verði rætt um formlegar upplýsingar og bætt við ,,og 
mikilvægar óformlegar upplýsingar”, enda mikilvægt að tryggja sem besta skráningu upplýsinga 
sem máli geta skipt. Góð skráning upplýsinga skiptir ekki eingöngu máli fyrir aðgang almennings 
að upplýsingum samkvæmt upplýsingalögum, heldur einnig möguleika eftirlitsaðila til að hafa 
eftirlit með stjórnvöldum sem og vegna eftirlits Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Alþingi verður 
að hafa fullnægjandi möguleika til að kalla eftir upplýsingum frá framkvæmdarvaldinu og 
framkvæmdarvaldið þarf að halda upplýsingum um samskipti og fundi vel til haga meðal annars til 
að geta uppfyllt upplýsingaskyldur sínar gagnvart bæði Alþingi og almenningi í landinu.

Í fyrrgreindri 10. gr. frumvarpsins er kveðið á um að stjórnvöld skuli halda til haga mikilvægum 
upplýsingum um samskipti við almenning. Stofnunin telur brýnt að Alþingi fái viðhorf 
Persónuverndar að þessu leyti. Hvað teljast vera stjórnvöld í þessu samhengi og hvaða samskipti við 
almenning teljast mikilvæg? Þessum spurningum er mikilvægt að svara og íhuga hvort hér sé um of 
mikla upplýsingasöfnun að ræða er varðar borgara landsins og hvort heimild til varðveislu á 
persónuupplýsingum sé víðtækari en markmið frumvarpsins gefur til kynna. Því ólíkt stjórnvöldum 
þarf að tryggja friðhelgi borgarana og ekki má ganga of langt í upplýsingasöfnun um þá.
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