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iöggjafarþing -  493. mál

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 5. febrúar 2019, þar sem óskað er 
eftir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint þingmál.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á stjórnsýslulögum nr. 37/1993, þar sem 
kveðið er nánar á um inntak þagnarskyldu opinberra starfsmanna. Meginmarkmiðið 
er að skýrara verði til hvaða upplýsinga þagnarskylda taki en slíkt er mikilvæg 
forsenda tjáningarfrelsis. Lagt er til að lögfest verði ákvæði um tjáningarfrelsi 
opinberra starfsmanna, sem felur í sér þá meginreglu að þeir hafi almennt frelsi til 
að tjá sig opinberlega um atriði er tengjast starfi þeirra. Ekki er lagt til að auka við 
núverandi þagnarskyldu heldur er fyrst og fremst verið að gera núverandi 
þagnarskyldureglur skýrari, samræmdari og einfaldari.

Frumvarpið er mjög skýrt og nær vel utan um samspil tjáningarfrelsis og 
þagnarskyldu. Verði frumvarpið að lögum ættu þessar nýju greinar stjórnsýslulaga 
að geta auðveldað opinberum starfsmönnum að átta sig á því hvenær er heimilt að 
tjá sig opinberlega og hvenær ekki.

Athugasemdir við einstaka greinar

d. liður 44. gr.

Sambandið vill vekja athygli á því að í d. lið 44. gr. er fjallað um að starfsmanni sé 
óheimilt að notfæra sér aðstöðu sína til þess að afla upplýsinga sem þagnarskylda 
ríkir um og ekki hafa þýðingu fyrir störf hans. Pó lítur út fyrir að slík brot verði ekki 
refsiverð fyrr en umræddum upplýsingum er miðlað áfram eða nýttar sér til 
hagsbóta. Er því óljóst hvenær brot telst vera full framið. Teija verður að eðlilegt sé 
að hægt sé að refsa fyrir brot þar sem starfsmaður aflar sér upplýsinga sem 
tengjast ekki störfum hans jafnvel þótt þeim hafi ekki enn verið miðlað áfram eða 
notuð í hagnaðarskyni. Hugsanlega gætu slík brot fallið undir brot á starfsskyldum 
en ekki brot á almennum hegningarlögum. Pað væri þó til bóta ef það kæmi skýrt 
fram hvernig meðhöndla ætti slík brot og hvetur sambandið til þess að nefndin 
skoði þetta atriði.

g. liður 47. gr.

Sambandið mælir með samþykkt þessa ákvæðis enda mikilvægt að tryggja að 
þagnarskyldan nái yfir þjónustu er verktakar veita borgurum f.h. ríkis og 
sveitarfélaga enda er það algengt bæði hjá ríki og sveitarfélögum að semja við 
utanaðkomandi verktaka um margs konar sérfræðiþjónustu.
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h. liður 48. gr.

Samkvæmt 48. gr. skal ráðherra setja reglugerð til að tryggja örugga meðferð 
trúnaðarupplýsinga hjá stjórnsýslu ríkisins og skal sú reglugerð vera fyrirmynd að 
reglum sveitarfélaga um meðferð trúnaðarupplýsinga. í greinargerð kemur fram að 
með hliðsjón að sjónarmiðum um sjálfstæði sveitarfélaga sé gert ráð fyrir því að 
reglugerðin sé fyrirmynd að reglum sveitarfélaga um meðferð trúnaðarupplýsinga. 
Ef lagagreinin er lesin ein og sér gefur hún í skyn að reglugerðin eigi að vera 
nákvæm fyrirmynd fyrir sveitarfélög en í greinargerð segir hins vegar að virða eigi 
sjálfstæði sveitarfélaga og frelsi þeirra til að ákveða sínar reglur. Sambandið leggur 
til að í stað þess að reglugerðin sé nákvæm fyrirmynd fyrir reglur sveitarfélaga þá 
eigi ráðuneytið að gefa út leiðbeiningar um hvernig reglur sveitarfélaga um 
meðferð trúnaðarupplýsinga eigi að vera. Þá geta þær leiðbeiningar tekið mið af 
reglugerðinni en um Ieið endurspeglað það svigrúm er sveitarfélög hafa við 
setningu slíkra reglna.

Sambandið styður að ofangreint frumvarp verði samþykkt að teknu tilliti til 
ofangreindra ábendinga.

Að lokum
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