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Umsögn 

um frumvarp til laga um vernd uppljóstrara.

Frá stjómskipunar- og eftirlitsnefnd.

Nefndin hefur að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar, frá 28. nóvember sl., fjallað um 
málið.

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði sérstök lög um vernd uppljóstrara. Gildissvið 
frumvarpsins er afmarkað við starfsmenn sem greina „í góðri trú“ frá upplýsingum eða 
gögnum um „brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi“ í starfsemi vinnuveitenda þeirra 
hvort sem er á opinberum eða einkamarkaði. Markmiðið er að hér á landi gildi skýr löggjöf 
um vernd uppljóstrara sem taki mið af ábendingum alþjóðastofnana og fordæmum þeirra 
nágrannaríkja sem fela í sér bestu framkvæmdina á þessu sviði.

Við umfjöllun málsins fékk nefndin á sinn fund Odd Þorra Viðarsson frá 
forsætisráðuneytinu sem kynnti málið og Friðrik Árna Friðriksson Hirst, framkvæmdastjóra 
Lagastofnunar, sem skilaði minnisblaði til nefndarinnar. Gögnin frá þeim eru aðgengileg á vef 
málsins sem innsend erindi.

Miðlun upplýsinga og gagna í góðri trú.
Nefndin fjallaði á fundum sínum sérstaklega um skilyrði frumvarpsins um að starfsmenn 

séu í góðri trú sem greina frá upplýsingum eða miðla gögnum um brot á lögum eða aðra 
ámælisverða háttsemi í starfsemi vinnuveitenda þeirra, sbr. 1. gr. frumvarpsins. Í því samhengi 
var rætt hvort ásetningur uppljóstrara ætti þannig að skipta máli og hver væri refsi- eða 
skaðabótaábyrgð hans, einna helst ef uppljóstrunin er röng og veldur tjóni.

Í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að kveðið verði á um að miðlun upplýsinga eða gagna að 
uppfylltum skilyrðum 2. eða 3. gr. frumvarpsins teljist ekki brot á þagnar- eða trúnaðarskyldu 
sem starfsmaður er bundinn af samkvæmt lögum eða með öðrum hætti. Slík miðlun leggi 
hvorki refsi- né skaðabótaábyrgð á viðkomandi og geti ekki leitt til stjórnsýsluviðurlaga eða 
íþyngjandi úrræða að starfsmannarétti verði frumvarpið að lögum. Í greinargerð sem fylgir 
frumvarpinu kemur fram að starfsmenn sem miðla vísvitandi röngum eða villandi 
upplýsingum eða upplýsingum um smávægileg frávik í þeim tilgangi að koma höggi á 
vinnuveitendur sína eða aðra njóti ekki verndar samkvæmt frumvarpinu. Sama gildi um 
starfsmenn sem leka upplýsingum út fyrir vinnustaðinn, sbr. 3. gr. frumvarpsins, án þess að 
hafa fyrst viðhaft innri uppljóstrun skv. 2. gr. eða gengið úr skugga um að þær lúti að háttsemi 
sem getur varðað fangelsisrefsingu eða miðlunin sé að öðru leyti í þágu brýnna 
almannahagsmuna. Þá kemur fram að áreiðanleiki upplýsinga sé þó meðal þess sem máli 
skiptir við mat á því hvort starfsmaður geti talist hafa verið í góðri trú, t.d. ef upplýsingarnar 
voru bersýnilegar rangar.

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1937 frá 23. október 2019.
Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að við gerð þess hafi m.a. verið litið til 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1937 frá 23. október 2019 um vernd þeirra
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sem tilkynna um brot á bandalagsrétti (e. Directive on the protection o f  persons who report 
breaches o f  Union law). Tilskipun hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn.

Fyrir nefndinni kom fram að ákvæði frumvarpsins virðast að hluta til ganga skemur en 
umrædd tilskipun felur í sér. Í dæmaskyni var bent á að samkvæmt frumvarpinu yrði færri 
aðilum veitt uppljóstraravernd en tilskipunin gerir ráð fyrir. Þá virðist hugtakaskilgreining 
önnur en í tilskipuninni.

Nefndin bendir á að líkur eru á því að tilskipunin verði á síðari stigum tekin upp í EES- 
samninginn, eftir atvikum með aðlögunum að EES-samningnum, enda tengist lagagrundvöllur 
hennar reglum um innri markaðinn og fjórfrelsið. Verði tilskipunin tekin upp í samninginn 
þurfa íslensk lög að standast lágmarkskröfur tilskipunarinnar, sbr. 7. gr. laga um Evrópska 
efnahagssvæðið, nr. 13/1993. Þá vill nefndin vekja athygli á skýrslu Evrópuráðsþingsins um 
bætta vernd uppljóstrara í Evrópu, frá 30. ágúst 2019.

Nefndin telur frumvarpið til framfara og leggur til að það verði samþykkt en bendir á 
mikilvægi þess að huga að samræmingu,verði tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
2019/1937 tekin upp í EES-samninginn.

Brynjar Níelsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 15. desember 2019.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, formaður,
Líneik Anna Sæversdóttir,

Guðmundur Andri Thorsson,
Andrés Ingi Jónsson,

Kolbeinn Óttarsson Proppé,
Óli Björn Kárason,

Þorsteinn Sæmundsson,
Þórarinn Ingi Pétursson.
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