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Endurskoðun upplýsingalaga – 

leynist svarið þar? 

Ráðstefna um upplýsingarétt  

28. sept. 2011 

Páll Þórhallsson skrifstofustjóri  
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Aðdragandi endurskoðunar 

 Lög hafa verið í gildi í 15 ár 

 Lög voru á sínum tíma hugsuð sem hófsamur 

1. áfangi 

 Veruleg reynsla komin á lögin, forsendur til að 

meta kosti og galla 

 Stóraukin krafa um gagnsæi í opinberri 

stjórnsýslu 
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Starfshópur settur á laggirnar 

 Trausti Fannar Valsson, lektor HÍ, formaður 

 Margrét Vala Kristjánsdóttir, dósent HR   

 Þórhallur Vilhjálmsson, skrifstofustjóri MMR 

 

 

Starfsmaður: Páll Þórhallsson, forsætisráðuneyti 
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Verkefni starfshóps 

 Hvernig má rýmka aðgengi almennings að 

upplýsingum í fórum stjórnvalda? 

 Víkka út gildissvið upplýsingalaganna, t.d. 

þannig að þau nái til einkaaðila, þ.e. 

hlutafélaga og sameignarfélaga, sem alfarið 

eru í eigu hins opinbera. 

 Taka bar mið af löggjöf í nágrannalöndum og 

sáttmála Evrópuráðsins um aðgang að 

opinberum upplýsingum. 

 Leita bar eftir viðhorfum almennings og 

blaðamanna 
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Meginefni frumvarps 

 Gildissvið víkkað – nái til lögaðila í opinberri 
eigu (m.v. 75% eignarhlut), ekki afturvirkt 

 Tilgreiningarreglan, nóg að tilgreina málefni 

 Aukinn aðgangur (d. meroffentlighed), skylda til 
að taka afstöðu 

 Vinnuskjöl, skilgreining endurspegli vinnulag 

 Forsætisráðherra falið að setja reglur um 
birtingu gagna á vefsíðum 
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Breytingar af hálfu allsherjarnefndar 

 Gildissvið (miðað verði við 51% eignarhlut en 

ekki 75%) 

 Ný undanþága varðandi efnahagslega 

mikilvæga hagsmuni ríkisins 

 Gögn sem almennt eru undanþegin verði fyrr 

aðgengileg (ríkisstjórnargögn 1 ári eftir fund, 

vinnugögn o.fl. 4 árum eftir að þau urðu til) 

 Listi yfir öll mál og gögn mála verði almenningi 

aðgengilegur 
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Endurskoðun frumvarps 
 „13. gr. orðist svo:   

 Listi yfir öll mál og gögn mála sem skylt er að skrá í 
málaskrár opinberra aðila, uppruna þeirra og innihald 
skal vera almenningi aðgengilegur, þó þannig að ekki 
sé vegið að hagsmunum sem njóta verndar skv. 9. og 
10. gr. laganna. Forsætisráðherra skal í reglugerð 
kveða nánar á um gerð slíkra lista, rafrænan aðgang og 
tímafresti sem þeim sem falla undir lögin ber að virða. 
Með reglugerðinni skal tryggja, eftir því sem kostur er, 
jafnt aðgengi almennings og að birting upplýsinga 
samkvæmt greininni sé samræmd milli stjórnvalda. 

 Við opinbera birtingu upplýsinga skal tryggja eins og 
kostur er aðgengi fatlaðs fólks til jafns við aðra þegna 
þjóðfélagsins.“ 
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Endurskoðun frumvarps 

 Hönnun kerfis sem birtir lista yfir mál og gögn 

 Á að gera ráð fyrir að kerfið geymi einnig 
gögnin sjálf? 

 Endurskoða þarf vinnuferla og verklag 

 Hvernig má innleiða skipulega fyrir ríki og 
sveitarfélög? 

 Er skynsamlegt að t.d. ráðuneytin ríði á vaðið? 

 Er skynsamlegt að undanþiggja tilt. 
málaflokka? 
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Dæmi: Offentlig elektronisk postjournal 


