
Frjáls endurnot fasteignaupplýsinga, 264. mál

Árið 1983 tók Reagan forseti þá ákvörðun að leyfa frjáls og almenn endurnot af upplýsingum 
úr GPS kerfi bandaríkjahers. Í kjölfar þess spratt upp tækniiðnaður sem veitir nú um 3 
milljónum sérfræðinga vinnu, eða næstum jafn mörgum og svarar til allra grunn- og 
framhaldsskólakennara landsins (3,8 milljónir). Er nú af þessum sökum að finna GPS búnað í 
velflestum snjalltækjum sem margir nota daglega og telja sig ekki geta án verið. Ekki þarf að 
koma á óvart að stjórnvöld héldu áfram á þessari braut og leyfðu frjáls endurnot einkaaðlia af 
æ fleiri tegundum opinberra gagna sem safnað haði verið í öðrum tilgangi. Evrópa fór sömu 
leið og árið 2013 steig Obama skrefið til fulls og leyfði slík endurnot allra opinberra gagna í 
Bandaríkjunum með fyrirvara um persónuvernd og öryggishagsmuni.
Fyrir Alþingi liggur frumvarp um innleiðingu á reglum ESB um þessi mál. Ekki þarf að orðlengja 
hversu þarft það er í ljósi þess að íslenskt efnahagslíf byggist nú að miklu leyti á sjálfbærri 
nýtingu náttúruauðlinda sem veitir takmarkaða hagvaxtarmöguleika til langs tíma. Gerir það 
brýnna en annars væri að hvetja til þróunar nýrra vöruflokka sem byggja á upplýsingum og 
hugviti. Á sama tíma fjallar Alþingi einnig um frumvarp til laga um Þjóðskrá Íslands. Þessi tvö 
frumvörp tengjast með þeim hætti að í endurnotafrumvarpinu er gerð undantekning frá 
takmörkunum á gjaldtöku rískisstofnana fyrir almenn endurnot almennings og þeim stofnunum 
sem gert er að fjármagna sig sjálfar með gjaldtöku fyrir notkun upplýsinga að setja upp hærra 
gjald en sem nemur kostnaði við þjónustuna (í 10. gr. frumvarpsins, um gjaldtöku). Er Þjóðskrá 
mikilvægasta dæmið um slíka stofnun hérlendis.
Heimild til að kveða á um undantekningar er að finna í 22. gr. Evróputilskipunarinnar 
(2013/37/ESB), en meginefni þeirrar greinar lýtur að þeim takmörkunum á gjaldtöku sem 
nauðsynlegar eru til að endurnotaákvæðin nái tilgangi sínum. Tilgangurinn með þessum 
möguleika á undantekningu er ekki að stuðla að því að undantekningar verði viðvarandi í 
ákveðnum löndum, enda væri þá innleiðingin tilgangslaus þar sem svo háttar til. Þvert á móti 
er með þessu verið að koma á móts við þær þjóðir sem eru eftirbátar annarra á sviði frjálsra 
endurnota og veita þeim svigrúm til þess að breyta rekstrarfyrirkomulagi þeirra stofnana sem 
eru háðar gjaldtöku. Sést þetta einnig á því, að í lokaorðum 22. gr. tilskipunarinnar er sú skylda 
lögð á herðar stjórnvalda í hverju landi þar sem slíkt fyrirkomulag er fyrir hendi að endurskoða 
það reglulega. Þessi skylda er ekki leidd í íslensk lög með því endurnotafrumvarpi sem hér 
liggur fyrir og er heldur ekki fjallað um endurskoðunarskylduna í greinargerð ráðuneytisins. 
Óheppilegt er af mörgum öðrum ástæðum að Þjóðskrá Íslands sé gert að fjármagna rekstur 
sinn með innheimtu notkunargjalda og fjalla ég ítarlegar um það í sérstakri umsögn um 
Þjóðskrárfrumvarpið. Með þessu er m.a. verið að undanskilja fasteignamarkaðinn frá því að 
geta orðið vettvangur fyrir nýsköpun og framþróun með frjálsum endurnotum í náinni framtíð, 
en það er sá innlendi markaður sem felur í sér stærstu og mikilvægustu tækifærin til úrbóta. 
Það er einnig sá markaður sem varðar hagsmuni venjulegra Íslendinga mestu. En þetta er 
einnig óheppilegt fyrir Þjóðskrá sjálfa og almenna notendur þjónustu hennar. Stofnunin semur 
gjaldskrá sína í reynd sjálf og með nýja frumvarpinu er gengið enn lengra en áður í kröfum til 
gjaldtöku. Í skýrslu sinni árið 2013 gagnrýndi Ríkisendurskoðun lítið kostnaðaraðhald, lágt 
starfsánægjustig og mikla starfsmannaveltu hjá Þjóðskrá í samanburði við þær stofnanir sem 
fjármagnaðar eru á fjárlögum. Stofnunin er með þessu fyrirkomulagi nauðbeygð til þess að 
huga sífellt að fjárhagslegum hagsmunum sínum í þjónustu við almenning. Er það 
ábyrgðarhluti að binda möguleikann á slíkum hagsmunaárekstrum í lög hjá stofnun sem falið 
er að skrásetja og gæta mikilvægra upplýsinga um alla landsmenn.
Í stuttu máli liggur fyrir að það frumvarp um frjáls endurnot opinberra upplýsinga sem nú liggur 
fyrir Alþingi felur í sér ranga innleiðingu á 22. gr. Evróputilskipunar 2013/37/EU. Vikist er undan 
því að kveða á um endurskoðun gjaldskrárfjármögnunar þar sem það á við, eins og krafist er 
í tilskipuninni. Dregur það verulega úr hagfelldum áhrifum laganna til lengri tíma litið.
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