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Úrskurðarnefud um upplýsingamál
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík

Reykjavík, 15. október 2015

Málefni: Kæra ímáli nr. ÚNU15090017/021-10-1
Samtökum fólks um áfengis - og fíkniefnavandann (hér eftir nefnd "SÁÁ") hefur borist
tilkynning frá Úrskurðarnefud um upplýsingamál um kæru frá Rótinni - félagi um málefui
kvenna með áfengis - og fíknivanda ("hér eftir nefnd "Rótin"). Kæran lýtur að afgreiðslu
SÁÁ á beiðni Rótarinnar um aðgang að eftirfarandi gögnum 1 upplýsingum:

1. "Námskrá þeirri sem farið er eftir í námi áfengis - og vímuefuaráðgjafa hjá SÁÁ"
2. "Upplýsingum um laun formanns og framkvæmdastjóra SÁÁ"

Samkvæmt kæru Rótarinnar er ofangreind beiðni lögð fram á grundvelli 3. og 5. gr.
upplýsingalaga nr. 140/2012 (hér eftir nefnd "uppll.").

Samkvæmt 3. gr., sbr. 2. gr. uppll. taka lögin einungis til einkaaðila að því leyti sem þeim
hefur með lögum eða samningi verið falið að sinna þjónustu sem kveðið er á um í lögum að
stjórnvald skuli sinna, eða telst að öðru leyti liður í opinberu hlutverki stjórnvalds. Þá er
samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laganna skylt að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi gögnum
sem varða tiltekið mál og aðgang að tilteknum fyrirliggjandi gögnum. Ekki er þó skylt að
útbúa ný skjöl eða önnur gögn til afhendingar í ríkari mæli en leiðir af 3. mgr. ákvæðisins.

Beiðni Rótarinnar um upplýsingar um "Námskrá þá sem farið er eftir í námi áfengis - og
vímuefnaráðgjafa hjá SÁÁ fl

SÁÁ-samtökin hafa menntað sína áfengis- og vímuefnaráðgjafa um margra ára skeið og í því
skyni starfrækt "Skóla SÁÁ fyrir heilbrigðisstarfsfólk", Á heimasíðu SÁÁ er að finna
upplýsingar um þessa menntun, þar á meðal umbeðna námskrá, sjá: http://saa.is/greinlum
afengis-og-vimuefuaradgjafa-saa/

Ofangreind námskrá er einnig meðfylgjandi, útprentuð og því litið svo á að hún hafi verið
"afhent" í samræmi við beiðni Rótarinnar.

Ekki er talin þörf á að taka afstöðu til þess hvort SÁÁ sé skylt að afhenda námskrána á
grundvelli upplýsingalaga, þar sem skráin hefur þegar verið birt á opinberum vettvangi.

Beiðni Rótarinnar um upplýsingar um !! laun formanns og framkvæmdastjóra SÁÁ fl

Samtökin telja rétt að benda á að starfsemi SÁÁ fellur einungis að litlu leyti undir gildissvið
upplýsingalaga, líkt og Rótin bendir í raun á með tilvísun sinni til áðurnefndrar 3. gr. uppll.
Hjá aðilum sem falla undir 3. gr. laganna er réttur til aðgangs að gögnum takmarkaður við þau



gögn og upplýsingar sem fyrir liggja hjá einkaaðilum og til verða vegna framkvæmdar á
opinberum verkefnum (stjórnvaldsákvarðanir eða framkvæmd opinberrar þjónustu) eða
tengjastþeim með beinum hætti.

Bent er á úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 134/2007þar sem skorið var úr um það að SÁÁ
gæti ekki talist ríkisstofnun eða stofnun sveitarfélags. Í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar er
tekið fram að SÁÁ væru almannasamtök, sem komið var á fót af hópi einstaklinga án þátttöku
opinberra aðila. Um samtökin gildi almennar, óskráðar reglur félagaréttar. Er sérstaklega tekið
fram að vafalaust sé að hvorki lög nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, né
lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins taki til starfsmanna SÁÁ (eina
undantekningin frá því sé sérstaklega tilgreint þagnaskylduákvæði, samkvæmt niðurstöðu
nefndarinnar).

Virðist því óumdeilt að SÁÁ teljist hvorki stjórnvald, sbr. 1. mgr. 2. gr. uppll., né vera í
meirihlutaeigu hins opinbera, sbr. 2. mgr. 2. gr. uppl!., og því gildi um samtökin 3. gr. uppl!.

sÁÁ telja að upplýsingar um laun "formanns og framkvæmdastjóra SÁÁ" séu undanþegnar
aðgangi almennings þar sem um sé að ræða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt og
eðlilegt er að leynt fari, sbr. 9. gr. uppl!.

Þá vísa samtökin til þess að samkvæmt 4. tl. 6. gr. uppl!. séu gögn sem tengjast málefnum
starfsmanna undanþegin upplýsingarétti almennings á grundvelli laganna, sbr. 7. gr. sömu
laga. Almennt teljast samningar milli stjórnvalda og starfsmanna þeirra um starfssambandið
undanþegnir upplýsingarétti almennings samkvæmt 1. mgr. 7. gr. Samkvæmt 2. og 4. mgr. 7.
gr. framangreindra laga er þó skylt að veita nánar tilgreindar upplýsingar um málefni
opinberra starfsmanna sem starfa hjá stjórnvöldum og lögaðilum sem falla undir 2. gr.
laganna. Upplýsingaskylda um launakjör starfsmanna, skv. 2. og 4. mgr. 7. gr. uppl!.,
takmarkast þannig við starfsmenn stjórnvalda og opinberra aðila sem falla undir lögin skv. 2.
gr. uppl!. Sú upplýsingaskylda nær því ekki til einkaaðila sem falla undir lögin á grundvelli 3.
gr. laganna, líkt og SÁÁ.

Bent er á að í frumvarpi til upplýsingalaga er ítarleg grein gerð fyrir tilgangi og efni 7. gr.
uppll. Af lestri laganna og frumvarpsins er alveg ljóst að ætlun löggjafans var að einkaaðilum
sem falið væri opinbert verkefni yrði ekki gert skylt að afhenda upplýsingar um laun
starfsmanna sinna.

Þá er ennfremur vísað til þess að ekki er um að ræða upplýsingar sem hafa orðið til vegna
framkvæmdar á opinberum verkefnum eða tengjast þeim með beinum hætti, sbr. 3. gr. laga nr.
140/2012. Bent er á að samkvæmt þeim þjónustusamningum sem í gildi eru á milli SÁÁ og
Sjúkratrygginga Íslands er ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir stöðugildi formanns eða
framkvæmdastjóra SÁÁ, heldur einungis stöðugildi lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og
áfengis - og vímuvarnarráðgjafa hjá SÁÁ (sjá t.d. efst á bls. 2 í meðfylgjandi
þjónustusamningi um áfengis - og vímuefnameðferð á Sjúkrahúsinu Vogi). Starfsemi
samtakanna er mun umfangsmeiri heldur en einungis rekstur sjúkrastofnana SÁÁ. Störf



framkvæmdastjóra og stjórnarmanna samtakanna eru því ekki upplýsingar sem verða til vegna
framkvæmdar á opinberum verkefnum eða tengjast þeim með beinum hætti.

Með vísan til alls framangreinds telja samtökin að þær upplýsingar sem óskað er eftir falli
utan upplýsingaréttar almennings og því sé ekki skylt að afhenda þau gögn / þær upplýsingar
sem óskað er eftir. Er beiðni Rótarinnar því hafnað.

Að endingu er ennfremur bent á að þó svo SÁÁ væri skylt að afhenda upplýsingar um laun
starfsmanna sinna, þá er beiðni Rótarinnar of óljós til að hægt sé að verða við henni.

Eins og fram kemur í 7. gr. laga SÁÁ þá skipa aðalstjórn samtakanna 48 menn. Samkvæmt 8.
og 9 gr. laganna skal aðalstjórn kjósa 9 manna framkvæmdastjórn fyrir samtökin.
Framkvæmdastjórn ræður framkvæmdastjóra fyrir ýmsa starfsemi samtakanna. Þannig á
framkvæmdastjórn að ráða framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar. Þá
er starfandi framkvæmdastjóri fjármálasviðs (undirrituð). Þannig er ekki alveg ljóst til hvaða
"framkvæmdastjóra SÁÁ" fyrirspurn Rótarinnar er ætlað að ná. Væri rétt að beiðnin væri
afmörkuð betur, t.d. með því að umræddir einstaklingar / einstaklingur væru nafngreindir eða
starfsheiti þeirra nánar skýrð. Sama gildir um "formann SÁÁ". Líklega er átt við formann
aðalstjórnar samtakanna, en talið er rétt að það komi þá skýrt fram. Bent er á að upplýsingar
um laun starfsmanna eru viðkvæmar trúnaðarupplýsingar og skulu ekki afhentar að óþörfu.

Þá liggur ekki fyrir fyrir hvort beiðni Rótarinnar lúti að föstum launakjörum umræddra aðila
eða greiddum heildarlaunum.

Þar sem umrædd beiðni er haldin ofangreindum galla, sem og með hliðsjón af því að ekki
liggur fyrir að SÁÁ falli undir gildissvið laganna skv. 1. kafla uppll. hvað þessa beiðni varðar,
sbr. 2. mgr. 22. gr. laganna, verða launaupplýsingar ekki afhentar Úrskurðarnefnd um
upplýsingamál, a.m.k. ekki að svo stöddu.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka fólks um áfengis - og fíkniefnavandann

~T~~
framkvæmdastjóri fjármálasviðs SÁÁ
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