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Athugasemdir félagsins við frumvarpið
• Félagið sendi þrisvar umsagnir um frumvarpið
• Mars 2011, febr. 2012 og okt. 2012
• Lögin samþykkt 28. des. 2012
• Ákveðið að einbeita sér að þeim atriðum sem
skipta félagsmenn máli í daglegum störfum
• Umsögnin unnin af stjórnarmönnum
• Ekki voru gerðar breytingar vegna athsemda

7. gr. Upplýsingar um málefni starfsmanna

• a. Birting nafna umsækjenda getur virkað
neikvætt og letjandi fyrir umsækjendur um
störf hjá ríkinu
• b. Óeðlilegt að allur almenningur eigi kröfu um
að fá aðgang að upplýsingum um launakjör
einstakra opinberra starfsmanna

7. gr. frh.
• c. Ekki þörf á að almenningur hafi aðgang að
upplýsingum um frammistöðu (árangur í
starfi) einstakra starfsmanna

• d. Strangari reglur um æðstu stjórnendur en
aðra opinbera starfsmenn varðandi birtingu
upplýsinga um viðurlög í starfi. Brot á
jafnræðisreglunni?

15.gr. Afmörkun á beiðni um aðgang að uppl.
• Víðari heimild þess sem leitar eftir upplýsingum
en í fyrri lögum. Nægjanlegt er að tilgreina gögn
eða efni þess máls sem óskað er eftir
upplýsingum um
• Bent var á að með opnun á þessu ákvæði væri
mögulega verið að kalla fram viðbótarvinnu hjá
ákveðnum embættum og viðbótarkostnað. Því
væri mikilvægt að ákvæði greinarinnar um
heimild til að vísa beiðni frá væru mun skýrari

26. gr. Skráning mála
• Bent var á að lög um Þjóðskjalasafn séu í endurskoðun og gæta þurfi samræmis á milli þeirra og
upplýsingalaga til að tryggja að andi þeirra sé sá
sami og til að tryggja almenningi rétt til
upplýsinga með samræmdum hætti
• Ríkar skyldur á stjórnvöld um málaskráningu og
vistun gagna sem tengjast starfsemi stjórnvalda
og upplýsingagjöf á grunni þessara gagna

26. gr. Skráning mála
• Þá vaknar spurning hvort ekki sé ástæða til að
ríkið samræmi þessa skráningu og kerfi með
sama hætti og gert er með fjárhags- og launaupplýsingar í Orra
• Nú kaupa stofnanir sjálfar eigin skjalavistunarkerfi og eru nokkrar mismunandi gerðir á
markaði. Litlar stofnanir eiga í erfiðleikum með að
standa undir kaupum á dýrum kerfum og
ráðningu sérhæfðs starfsfólks

26. gr. Skráning mála
• Það gerir Þjóðskjalasafni erfiðara fyrir að
framfylgja reglum um skjalavistun hjá
stofnunum, ef safnið þarf að taka á móti
rafrænum upplýsingum á mismunandi formi og
varðveita til framtíðar. Það myndi einfalda
framkvæmdina verulega ef um eitt miðlægt
kerfi væri að ræða fyrir allar ríkisstofnanir

36. gr. Breytingar á lögum um Þjóðskjalasafn
• Fór ekki inn í lögin sjálf
• Lög um ÞÍ eiga að vera rammalög um safnið og
skjalastjórn opinberra aðila og hvernig faglegum
samskiptum milli þeirra skuli háttað. Í frv. voru
ákvæði sem eiga frekar heima í reglum eða
reglugerð.
• F.liður - Þjóðskjalavörður geti synjað um aðgang
að skjölum yngri en 110 ára. Of vítt valdsvið?
Það orkar tvímælis að einn embættismaður taki
ákvarðanir að synja um aðgang að skjali /
skjölum. Betra væri að sérstök úrskurðarnefnd
gerði það t.d. úrskurðarnefnd um upplýsingamál.

Framtíðarpælingar
• Kerfi og starfsmenn
 Eitt kerfi fyrir alla?
 Samstarf minni stofnana – sameiginlegur
skjalastjóri?
 Útvistun?
• Opnar málaskrár á vefnum - www.oep.no
• Varðveisla rafrænna samskipta
 Tölvupóstur
 Innri vefir
 Samfélagsmiðlar
 Rafrænar undirskriftir

