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Umsögn um
Frumvarp til laga um endurnot opinberra upplýsinga, 264. mál

Athugasemdir við frumvarpið í heild

Við yfirlestur virðist sem frumvarpið eigi aðeins við um upplýsingar sem eru á stafrænu formi. Taka þarf 
fram hvort átt er við allar opinberar upplýsingar og gögn, óháð formi þeirra. Svo sem pappírsskjöl, rafræn 
skjöl, gagnagrunna, ljósmyndir, kort, teikningar, hljóð- og myndefni o.s.frv.

Sbr. í 18. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 segir m.a.: „Eftirþví sem við verður komið skal veita aðgang 
að gögnum áþvíform i eða sniði og áþeim  tungumálum sem þau eru varðveitt á

Sbr. 2. gr. laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014: “Skjal: Hvers konar gögn, ja fn t rituð sem í öðru formi, 
er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum 
stofnunar eða einstaklings. ”

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

2. gr. Gildissvið

Síðasta málsgrein orðist svo:

„Ákvæði lagaþessara gilda um öll gögn og upplýsingar sem undir þau falla, óháð_ formi þeirra og án 
tillits til þess hvenær gögnin og upplýsingarnar urðu til eða bárust þeim aðilum sem lögin taka til. “

15. gr. Breyting á öðrum lögum

Þar sem greinin segir meðal annars til um breytingar á upplýsingalögum er rétt að benda á að í 
upplýsingalögum nr. 140/2012 er vísað í úrelt lög. Þar segir í 4. gr.:

“Lög þessi gilda um aðgang að gögnum í 30 ár frá  því að þau urðu til. Er þá  miðað við síðustu innfærslu 
eða síðasta bré f afgreidds máls. Frá þeim tíma fe r  um aðgang samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn 
Islands. ”

Þarna á að vísa á lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 enda segir þar í 49. gr.:

“Lög þessi öðlastþegar gildi. Um leið fa lla  úr gildi lög nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn Islands, með 
síðari breytingum. ”
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