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Mælt er með breytingum á 5. gr.

• Skilja þarf á milli vinnslu og dreifingar.
• Um vinnslu:

• Eðlilegt er að beita þjónustugjöldum við vinnslu ef stofnun er ekki fjármögnuð á 
fjárlögum. Grundvöll þeirra þarf að tilgreina í lögunum og uppfylla önnur skilyrði 
meginreglna um þjónustugjöld

• Um dreifingu:
• Við dreifingu verði aðeins gjaldfært í takt við aðalreglu 2013/37/ESB (22. gr.):
• „Ef opinberir aðilar taka gjald fyrir endurnotkun gagna skulu gjöldin að meginreglu til 

takmarkast við jaðarkostnað (e. marginal costs)." Þetta ákvæði þarf að vera inni -  orðrét 
svona

• Hér er átt við jaðarkostnað af hverri fyrirspurn. Hann er jafnan enginn við dreifingu 
rafrænna gagna -  ef stofnun skipuleggur gagnavinnsluna rétt. Dreifing er ekki sérvinnsla

• Hins vegar má gjaldfæra fyrir sérvinnslu gagnaskráa



Sjónarmið

• Hver á rafræn opinber gögn?
• Upplýsingaréttur almennings
• Sjónarmið atvinnulífs og nýsköpunar
• Lagaleg sjónarmið



Hver á rafræn opinber gögn?

• „Gögnin í rafrænu formi eru afurð sem fellur til vegna hins nýja forms 
vinnslunnar (rafræns forms) og af þeirri afurð og dreifingu hennar 
einni og sér hlýst enginn kostnaður. Enginn aukakostnaður er af því að 
opna aðgang að rafrænum gögnum, en kostnaður við vinnsluna sjálfa 
var og er greiddur af almannafé og/eða af almenningi með eðlilegri 
gjaldtöku. Almenningur á rafrænu gögnin síðan með réttu, hann hefur 
þegar greitt fyrir þau á vinnslustiginu"

• (Haukur Arnþórsson, Kjarninn, 2018)



Upplýsingaréttur almennings

• „Upplýsingaréttur almennings hefur vaxið stórfelldlega á síðustu ára- 
tugum og ein af forsendum hans er, auk mannréttindasjónarmiða, að 
ríkið gengur sífellt nær einkalífi almennings og því eigi hann rétt á því 
að ganga nær ríkinu en áður. Þetta þýðir í raun og er túlkað þannig um 
allan hinn vestræna heim að almenningur eigi rétt á óhindruðum 
aðgangi að sem flestum gögnum ríkisins með þeim takmörkunum 
helstum sem persónuverndarsjónarmið setja "

• (Kjarninn, Haukur Arnþórsson, 2018)



Sjónarmið atvinnulífs og nýsköpunar (big data)

• „Í meginatriðum byggir hugmyndin á því að rafræn gögn, einkum 
opinber gögn, feli í sér upplýsingar sem megi nota til þess að skapa 
nýja þekkingu. Í þessu efni blómstrar nú ný atvinnugrein sem ber með 
sér mikinn samfélagslegan hagnað. Nánast hefur orðið sprenging í 
þessu tilliti. Hagnað af þessari atvinnugrein hefur íslenska ríkið 
ákveðið að þiggja ekki fyrir sitt leyti því grundvöllur vinnslunnar er að 
sem flest opinber gögn séu í opnum gjaldfrjálsum aðgangi. Þessi vænti 
en glataði ábati er eitt af þeim gjöldum sem við greiðum fyrir ranga 
stefnumótun"

• (Umsögn um 12. mál 148. þing: Haukur Arnþórsson, 2018)



Lagaleg sjónarmið

• BNA:
• Freedom of Information Act 1966 LB Johnson
• Lögfræðilegum spurningum svarað í réttarsölum fyrir 2000

• ESB:
• Evróputilskipun 2003/98/EB
• Evróputilskipun 2013/37/ESB -  nú er verið að bregðast við henni
• Ný tilskipun í vor, 2018

• Ísland hefur miðað við að ríkið eigi opinber gögn
• Stuðst hefur verið við evrópureglurnar frá 2003 og nú vill Stjórnarráðið halda sömu 

reglum áfram -  en þær urðu að undantekningarákvæði 2013



Úr stjórnarsáttmála

• „Ríkisstjórnin mun vinna að því að skilyrði hér á landi fyrir frumkvöðla 
og sprotafyrirtæki verði framúrskarandi"

• „Ríkisstjórnin leggur áherslu á góð vinnubrögð, opna stjórnsýslu og 
gagnsæi"

• „Ríkisstjórnin vill að Ísland verði ... í fremstu röð þegar kemur að 
fjarskipta- og upplýsingatækni"

• „Lögð verður áhersla á að hvetja til nýsköpunar á sviði opinberrar 
þjónustu og stjórnsýslu..."



• Með 5. gr. frumvarpsins, 339. máls, og með 10. gr. 264. máls um 
endurnot upplýsinga eru embættismenn að:

• Sniðganga stjórnarsáttmálann
• Tryggja að núverandi gjaldfærsla opinberra gagna geti haldið óhindrað áfram



Embættismennirnir útvíkka aðalregluna um endurnot

• Upphaf 10. gr. máls 264 um endurnot upplýsinga:
• Heimilt er að taka gjald fyrir endurnot opinberra upplýsinga en þó ekki hærra 

gjald en nemur beinum kostnaði sem hlýst af fjölföldun, afhendingu og 
dreifingu upplýsinganna

• -- Hér er gengið of langt --

• Íslensk þýðing á ESB tilskipuninni:
• „Ef opinberir aðilar taka gjald fyrir endurnotkun gagna skulu gjöldin að 

meginreglu til takmarkast við jaðarkostnað (e. marginal costs)."
• -- Þetta er hin rétta aðalregla frá ESB og er mun takmarkaðri --



5. gr. frumvarpsins um Þjóðskrá byggir á 
undantekningrreglunni:
• Undantekningarreglan í 22. gr. evróputilskipunar 2013/37/ESB:

• Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að innheimta gjald er nemur beinum 
kostnaði af því að safna, framleiða, fjölfalda og dreifa upplýsingum auk 
sanngjarns hagnaðarhluta í eftirfarandi tilvikum:

• Þegar opinber aðili þarf að afla tekna af meðferð eða sölu upplýsinga til að standa undir 
umtalsverðum hluta kostnaðar af framkvæmd opinbers hlutverks síns.

• Þegar opinber aðili þarf að afla tekna af tilteknum upplýsingum til að standa undir 
umtalsverðum hluta kostnaðar sem hlýst af söfnun, framleiðslu, fjölföldun eða dreifingu 
þeirra.


