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BLAÐAMANNAFELAG ISLANDS
A

STOFNAÐ 1897

N efndarsvið  A lþingis 
bt. A llsherjar- og m enntam álanefnd 
A usturstræ ti 8-10 
150 R eykjavík

R eykjavík, 6. m aí 2020

U m sögn B laðam annafélags íslands um:

Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum nr. 140/2012 644. mál 

(Lagt fyrir Alþingi á 149. löggjafarþingi 2019-2020)

B laðam annafélag Islands þakkar allsherjar- og m enntam álanefnd A lþingis fyrir að hafa fengið 
tæ kifæ ri til þess að veita  um sögn um ofangrein t m ál.

B laðam annafélag  Islands leggst alfarið gegn sam þykkt frum varpsins og sér ekki að það séu 
neinar knýjandi ástæ ður fyrir sam þykkt þess og sérkennilegt að forsæ tisráðuneytið  skuli eiga 
frum kvæði að þessum  tillöguflu tn ingi í ljósi þess að allsherjarnefnd hefur þegar fjallað um 
athugasem dir S am taka atv innulífsins og inetið þær léttvægar. Þar til v iðbótar ganga þessar breytingar á 
upplýsingalögum  þvert gegn því efni rík isstjórnarsáttm álans að leggja áherslu á traust og “auka 
gagnsæi í atvinnulífi og allri stjórnsýslu til að efla traust alm ennings á rekstri fyrirtæ kja, ijárm álalífi, 
stjórnm álum  og stofnunum  sam félagsins.”

I greinargerð  m eð frum varpinu er ekki að finna rök fyrir þ ö rf á þeim breytingum  sem lagðar 
eru  til og raunar kem ur skýrt fram  í um sögn B orgarskjalasafns að við þessar b reytingar þyngist 
fram kvæ m d upplýsingalaga, sem  nógu er nú þunglam aleg fyrir. Á það er bent að sam kvæ m t gildandi 
lögum  geti stjórnvöld  skorað á þann sem upplýsingar varðar að hann upplýsi hvort hann telji efni 
þeirra m eð þeim  hætti að þæ r skuli fara leynt. Því sé ekki nauðsynlegt að m æ la fyrir um skyldu  
stjórnvalda í þessu efni! (L eturbreyting  m ín)

U rskurðarnefnd um upplýsingam ál telur í um sögn sinni, eins og rakið er í greinargerðinni, að 
breytingar m yndu leiða til verulegra ta fa  á m eðferð gagnabeiðna, en eins og kunngt er hefur ein helsta 
gagnrýni á  ú rsk lurðarnefndina verið  langur afgreiðslutím i. Að mati nefndarinnar sé skylda til öflunar 
afstöðu þriðja að ila  atv iksbundin  og leiði a f  eðli m áls hverju sinni.

Það verður því ekki betur séð en að ágæ tlega sé séð fyrir réttindum  þrið ja  að ila  í gildandi 
lögum  og þar a f  leiðandi óþarft að gera breytingar í þessa veruna. Verði frum vapið  að lögum  mun það 
tv ím æ lalaust verða til þess að draga úr gagnsæ i í íslensku sam félagi og to rvelda fjölm iðlum  að sinna 
aðhaldshlutverki sínu. M ik lir fjárhagslegir hagsm unir eru oft undir og því er m ikilvæ gt að hæ gt sé að 
fjalla um þá m eð opinskáum  hætti til að kom a í veg fyrir m ögulega spillingu. Eins og 
úrskurðarnefndin bendir á þá m á þriðji aðili væ nta þess að upplýsingar um hann yrðu gerðar opinberar 
þegar þær varða kaup  á vörum  eða þjónustu.

Union of lcelandic Joumalists - Síðumúla 23, 108 Reykjavík. Tel. +354 553 9155, Telefax +354 553 9177 
E-mail: bi@press.is - Internet: http://www.press.is 

Member of International Federation of Journalists - Medlem af Nordiska Journalistförbundet

mailto:bi@press.is
http://www.press.is
mailto:bi@press.is
http://www.press.is


BLAÐAMANNAFELAG ISLANDS
Síðumúla 2 3 -  108 Reykjavík - Sími: 553 9155 - Bréfasími 553 9177 
Netfang: bi@press.is - Heimasíða: http://www.press.is

Það er sérkennilegt, svo ekki sé dýpra í árinni tekið, þegar em bæ ttism annakerfið  á frum kvæ ði 
að lagabreytingum , sem þegar hafa verið til um fjöllunar í sölum  Alþingis. Þegar svo er ber undir 
verða að liggja til þess knýjandi ástæ ður, eins og leiðrétting á handvöm m  í lagasetningum  eða að 
réttindi borgarana í landinu séu augljóslega fyrir borð borin. Svo er alls ekki í þessu tilviki. 
E m bæ ttism annakerfið  lý tur ekki því lýðræ ðislega aðhaldi sem  stjórnm álam enn búa við, enda er það 
hlutverk þeirra síðarnefndu að m óta stefnuna í landsm álum  og axla ábyrgð á því í kosningum .

Sé þess óskað er fulltrúi félagsins auðvitað tilbúinn til að kom a fyrir nefndina og gera betur 
gein fyrir sjónarm iðum  félagsins.

V irðingarfyllst,

H jálm ar Jónsson, form aður BÍ
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