














































































MINNISBLAÐ

TIL: FORSÆTISNEFNDAR ALÞINGIS

FRÁ: MAGNA LÖGMÖNNUM EHF.

EFNI: AÐGANGUR AÐ GREINARGERÐ SETTS RÍKISENDURSKOÐANDA

DAGS.: 31. ÁGÚST 2021

TILEFNI OG AFMÖRKUN

Minnisblað þetta er unnið í tilefni af beiðni um aðgang á grundvelli upplýsingalaga nr. 140/2012
að greinargerð setts ríkisendurskoðanda frá júní 2018 sem barst Alþingi með bréfi hans dagsettu
27. júlí það ár. Fyrir liggur álitsgerð undirritaðs lögmanns frá 16. apríl sl. þar sem komist var að
þeirri niðurstöðu að skylt væri á grundvelli 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 að veita
almenningi aðgang að greinargerðinni að öðru leyti en því sem hún kynni að hafa að geyma
upplýsingar um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga eða mikilvæga virka fjárhags- eða
viðskiptahagsmuni lögaðila sem sanngjarnt sé og eðlilegt að leynt fari, sbr. 9. gr. laganna. Íkjölfarið
var þess farið á leit við undirritaðan að lagt yrði mat á hvort og þá að hvaða marki upplýsingar af
þessu tagi sé að finna í greinargerðinni.

Fyrirliggjandi minnisblað er byggt á greiningu og mati á þeim upplýsingum sem fram koma í
greinargerð setts ríkisendurskoðanda. Í minnisblaðinu er tekin afstaða til þess hvort aðgangur
almennings að þessum upplýsingum sæti takmörkunum á grundvelli 9. eða 10. gr. upplýsingalaga
nr. 140/2012.

NIÐURSTAÐA

Með vísan til þeirra upplýsinga, réttarreglna og lagasjónarmiða sem rakin eru í minnisblaðinu er
það niðurstaða undirritaðs að greinargerð setts ríkisendurskoðanda frá júní 2018:

1. Hafi ekki að geyma upplýsingar um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem óheimilt
sé að veita almenningi aðgang að án samþykkis hlutaðeigandi samkvæmt 1. málsl. 9. gr.
upplýsingalaga nr. 140/2012;

2. Hafi ekki að geyma upplýsingar er varða mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni
fyrirtækja og annarra lögaðila sem óheimilt sé að veita almenningi aðgang að án samþykkis
hlutaðeigandi samkvæmt 2. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012;

3. Hafi ekki að geyma upplýsingar um efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins sem heimilt
sé að takmarka aðgang almennings að vegna mikilvægra almannahagsmuna á grundvelli
3. tölul. 10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012;



4. Hafi ekki að geyma upplýsingar um viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu ríkis eða
sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í samkeppni við aðra sem heimilt sé að takmarka
aðgang almennings að vegna mikilvægra almannahagsmuna á grundvelli 4. tölu!. 10. gr.
upplýsingalaga nr. 140/2012;

5. Hafi ekki að geyma upplýsingar sem heimilt sé að takmarka aðgang almennings að vegna
mikilvægra almannahagsmuna á grundvelli 1.,2.,5. eða 6. tölu!. 10. gr. upplýsingalaga nr.
140/2012.

Með vísan til framangreinds og þess sem rakið er í fyrirliggjandi álitsgerð frá 16. apríl sl. er það
því niðurstaða undirritaðs að skylt sé samkvæmt 1.mgr. 5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012, sbr. 1.
mgr. 91. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, að veita almenningi aðgang að greinargerð
setts ríkisendurskoðanda án takmarkana.

LAGAGRUNDVÖLLUR

Markmið upplýsingalaga nr. 140/2012 er að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og við meðferð opinberra
hagsmuna m.a. í þeim tilgangi að styrkja upplýsingarétt og tjáningarfrelsi, möguleika almennings
til þátttöku í lýðræðissamfélagi, aðhald fjölmiðla og almennings að opinberum aðilum, möguleika
fjölmiðla til að miðla upplýsingum um opinber málefni og traust almennings á stjórnsýslunni, sbr.
1. gr. laganna. Í þágu þessa markmiðs er meginreglan um upplýsingarétt almennings lögfest í 1.
mgr. 5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Þat segir að sé þess óskað-sé skylt að veita almenningi
aðgang að fyrirliggjandi gögnum sem varða tiltekið mál, með þeim takmörkunum sem greinir í 6,-
10. gr. Sama gildi þegar óskað sé aðgangs að tilteknum fyrirliggjandi gögnum.

Samkvæmt 1. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er óheimilt að veita almenningi aðgang að
gögnum um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari,

- "neina sá 'samþykki sem.i hlut á. Samkvæmt 2. málsl. gilda sömu takmarkanir um'aðgang að gögnum
er varða mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja og annarra lögaðila. Í
athugasemdum við 9. gr. frumvarps þess el' varð að upplýsingalögum segir m.a. um síðarnefnda
ákvæðið:

"Óheimilt er að veita almenningi aðgang að gögnum um mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni
fyrirtækja og annarra lögaðila. Þannig er óheimilt að veita upplýsingar um atvinnu-, framleiðslu- og
viðskiptaleyndarmál eða viðkvæmar upplýsingar um rekstrar- eða samkeppnisstöðu svo og aðra
mikilvæga viðskiptahagsmuni. Hér skiptir miklu að lagt sé mat á tilvik hverju sinni með hliðsjón af
hagsmunum þess lögaðila sem upplýsingar varða. Við matið þarf almennt að vega saman hagsmuni
viðkomandi lögaðila af þvi að upplýsingum sé haldið leyndum gagnvart þeim mikilvægu
hagsmunum að upplýsingar um ráðstöfun opinberra hagsmuna séu aðgengilegar almenningi. Þegar
lögaðilar gera samninga við opinbera aðila, þar sem ráðstafað er opinberum hagsmunum, getur þetta
sjónarmið haft mikið vægi við ákvörðun um aðgang að upplýsingum."

Með breytingarlögum nr. 71/2019 var nýjum kafla um tjáningarfrelsi og þagnarskyldu aukið við
stjórnsýslulög nr. 37/1993. Þar er nú tekið fram í 9. tölul. 1. mgr. 42. gr. laganna að hver sá sem
starfar á vegum ríkis eða sveitarfélaga sé bundinn þagnarskyldu um upplýsingar sem eru
trúnaðarmerktar á grundvelli laga eða annarra reglna, eða þegar að öðru leyti el' nauðsynlegt að
halda þeim leyndum til að vernda m.a. verulega virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja
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og annarra einkaréttarlegra lögaðila, svo sem um rekstrar- eða samkeppnisstöðu, svo og
viðskiptaleyndarmál sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari.

Í lögskýringargögnum að baki framangreindu ákvæði stjórnsýslulaga er tekið fram að það
endurspegli 2. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012:

"Ákvæði 9. tölul. endurspegla 2. málsl. 9. gr. upplýsingalaga. Leyst er úr því hvort um fjárhags- eða
viðskiptahagsmuni fyrirtækja falli undir ákvæðið á grundvelli mats á því, hvort þar sé um að ræða
svo mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni að ætla megi, með tilliti til aðstæðna í fyrirliggjandi
máli, að það sé til þess fallið að valda hlutaðeigandi fyrirtæki tjóni séu upplýsingamar á
almannavitorði. Hér er því gerð krafa um að hagsmunirnir séu virkir. Við matið verður að líta til
þess hverju sinni hversu mikið tjón getur orðið og hvaða líkur séu á því að það muni hljótast verði
upplýsingarnar á almannavitorði. Þegar allt þetta hefur verið virt verður að meta hvort vegi þyngra
hagsmunir fyrirtækisins eða þeir hagsmunir sem meginreglu 5. gr. upplýsingalaga um aðgang
almennings að gögnum er ætlað að tryggja. Fyrirtæki sem gert hefur kaup-, þjónustu- eða
verksamning við opinberan aðila getur ekki krafist þess að slíkur samningur sé undanþeginn aðgangi
almennings svo samkeppnisaðilar fái ekki vitneskju um þau kjör sem þar hefur verið samið um.
Fyrirtæki verða hverju sinni að vera undir það búin að mæta samkeppni frá öðrum aðilum, sbr.
meginreglu þá sem fram kemur í 1. gr. samkeppnislaga, nr. 44/2005. Undir ákvæðið geta fallið
viðkvæmar upplýsingar um rekstrar- eða samkeppnisstöðu svo og aðra mikilvæga
viðskiptahagsmuni. Þannig geta t.d. fallið undir ákvæðið upplýsingar sem snerta áætlanir um
framleiðslu á vörum og markaðssetningu þeirra. Hið sama gildir um atvinnu-, framleiðslu- og
viðskiptaleyndarmál. Undir þetta ákvæði falla ekki upplýsingar um að stjórnvöld sem hafa á hendi
opinbert eftirlit hafi ákveðið að framkvæma rannsókn á tilteknu fyrirtæki. Slík tilvik geta aftur á
móti fallið undir 6. tölul. 1. mgr. Ekki ríkir leynd um niðurstöður rannsóknar nema í henni komi
fram upplýsingar sem varða mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja, Þrátt fyrir það
ríkir þó almennt ekki leynd um það hvort á vegum fyrirtækis fari fram mengandi starfsemi þótt slíkar
upplýsingar geti haft skaðleg áhrif á ímynd fyrirtækis. Þá ríkir almennt heldur ekki þagnarskylda
um upplýsingar er varða fæðuöryggi og vernd lífs og heilsu manna."

Líkt og ráðið verður af framanröktum lögskýringargögnum falla undir 2. málsl. 9. gr.
upplýsingalaga nr. 140/2012 upplýsingar sem eru þess eðlis að það væri til þess fallið að valda
hlutaðeigandi fyrirtæki tjóni ef þær yrðu opinberar. Eins og ljóst er af sömu lögskýringargögnum
er þar fyrst og fremst um að ræða upplýsingar um atvinnu-, framleiðslu- og viðskiptaleyndarmál
og sambærileg atriði sem háð eru leynd um viðskiptalegt gildi sitt. Þá verður ráðið að undir ákvæðið
geti einnig fallið upplýsingar um fjárhag eða viðskipti fyrirtækis sem ekki hafa sem slíkar
viðskiptalegt gildi en valdið gætu fyrirtæki tjóni ef þær yrðu opinberar, svo sem upplýsingar sem
skaðað gætu viðskiptavild eða lánstraust hlutaðeigandi fyrirtækis eða raskað samkeppnisstöðu þess
með óréttmætum hætti.

Samkvæmt 10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er heimilt að takmarka aðgang almennings að
gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast, enda hafi þau að geyma upplýsingar um
efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins, sbr. 3. tölul., eða viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu
ríkis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í samkeppni við aðra, sbr. 4. tölul.

Í lögskýringargögnum að baki upplýsingalögum segir m.a. um 10. gr.:

"Með orðalaginu "þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast" er vísað til þess að beiðni um
upplýsingar verður ekki synjað, hvorki í heild né að hluta, nema aðgangur almennings að
upplýsingum muni skaða einhverja af þeim almannahagsmunum sem tilgreindir eru í ákvæðinu."
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Þá koma þar fram eftirfarandi skýringar um 3. tölul. ákvæðisins:

"Ákvæðið, sem er nýmæli, vísar til efnahagslega mikilvægra hagsmuna ríkisins. Rétt er að hafa í
huga að ákvæði 3. tölul. tengist 4. og 5. tölul. þessa ákvæðis, en þau ákvæði taka hins vegar almennt
á vernd afmarkaðri tilvika eða hagsmuna fremur en ákvæði 3. tölul. Undir þessa undanþágu falla
upplýsingar um fjármál ríkisins og efnahagsmál. Þetta eru þó ekki hvaða upplýsingar sem er heldur
einvörðungu þær sem talist geta varðað mikilvæga hagsmuni ríkisins, eins og t.d.
fjármálastöðugleika eða upplýsingar sem eru þess eðlis að afhending þeirra og birting gæti skaðað
fjárhag eða efnahag ríkisins. Þá er að sjálfsögðu til viðbótar hið almenna skilyrði að mikilvægir
almannahagsmunir krefjist þess að aðgangur sé takmarkaður."

Um 4. tölul. ákvæðisins koma svohljóðandi skýringar fram í lögskýringargögnum:

"Markmiðið með þessu frumvarpi er m.a. að gefa almenningi og fjölmiðlum tækifæri á an fá
vitneskju um það hvernig opinberum fjármunum er varið. Óheftur réttur til upplýsinga getur á hinn
bóginn skaðað samkeppnis- og rekstrarstöðu opinberra stofnana og fyrirtækja í þeim tilvikum þegar
hið opinbera þarf að keppa á markaði við einkaaðila sem ekki eru skyldugir til að gefa upplýsingar
um stöðu sína. Af þessum sökum er lagt til að takmarkaður verði aðgangur að upplýsingum um
viðskipti hins opinbera þegar svona háttar til.

Meginsjónarmiðið að baki þessu ákvæði er að opinber aðili eigi að standa jafnfætis öðrum
samkeppnisaðilurn í viðskiptum, hvorki betur né verr. Athuga verður þó í þessu sambandi að í
sumum tilvikum eru fyrir hendi skýrar reglur um skyldu stjórnvalda til þess að veita upplýsingar í
tengslum við viðskipti, sbr. lög nr. 65/1993, um framkvæmd útboða. Ákvæðið er sem fyrr segir
einskorðað við þá stöðu þegar opinberir aðilar eru í samkeppni við aðra aðila. Ákvæðinu verður því
ekki beitt þegar hið opinbera starfar í skjóli einkaréttar eða ef opinber aðili er einn um rekstur þótt
einkaréttar njóti ekki við."

Eins og fram kemur í áðurröktum athugasemdum að baki 2. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr.
140/2012 er ekki sjálfkrafa óheimilt að afhenda upplýsingar afþví tagi sem ákvæðið tekur til heldur
ræðst niðurstaða-um það af mati þar sem.vega þarf saman hagsmuni viðkomandi.lögaðila afþví að __
upplýsingum sé haldið leyndum gagnvart þeim mikilvægu hagsmunum að upplýsingar Ilm

ráðstöfun opinberra hagsmuna séu aðgengilegar almenningi. Hið sama gildir við takmörkun á
aðgangi upplýsinga á grundvelli 10. gr.

Samsvarandi regla, að því er varðar þagnarskyldu, kemur fram í 2. mgr. 42. gr. stjórnsýslulaga nr.
37/1993 þar sem tekið er fram að í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga sé eingöngu heimilt að ákveða
að upplýsingar lúti þagnarskyldu sé það nauðsynlegt til verndar ákveðnum opinberum hagsmunum
eða einkahagsmunum ú grundvelli 1. mgr. og það samrýmist lýðræðishefðum. Í
lögskýringargögnum að baki þessu ákvæði ei"tekið fram:

"Þótt upplýsingar varði hagsmuni sem upp eru taldir í 1. til 9. tölul. 1. mgr. leiðir það ekki sjálfkrafa
til þess að þagnarskylda gildi um upplýsingarnar. Samkvæmt 2. mgr. verður að fara fram sérstakt
mat hverju sinni og það er eingöngu heimilt að ákveða að upplýsingar lúti þagnarskyldu, sé það
nauðsynlegt til verndar ákveðnum opinberum- eða einkahagsmunum á grundvelli 1.mgr. sem taldir
eru vega þyngra en tjáningarfrelsi og réttur til móttöku upplýsinga. Þannig verða hagsmunirnir sem
verið er að vernda að vera nægilega ákveðnir og sérgreindir. Í öðru lagi leiðir af 1. mgr. að það
verður að vera nauðsyn á því að halda upplýsingunum leyndum til að vernda verulega almanna- eða
einkahagsmuni. Loks er það skilyrði áréttað að beiting ákvæðisins þurfi að samræmast
lýðræðishefðum í samræmi við ákvæði 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar."
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Samkvæmt framanröktu þarf, við mat á því hvort óheimilt sé samkvæmt 9. gr. upplýsingalaga nr.
140/2012 að veita aðgang að upplýsingum eða heimilt á grundvelli 10. gr. sömu laga að takmarka
aðgang almennings að gögnum, að taka til þess afstöðu hvort upplýsingarnar séu til þess fallnar að
skerða sérgreinda verndarhagsmuni hlutaðeigandi ákvæðis ef þær yrðu gerðar opinberar og þá
hvort vernd þessara hagsmuna gegn slíkri skerðingu skuli, eins og atvikum er háttað, vega þyngra
en þeir hagsmunir sem tengdir eru aðgangi almennings að hlutaðeigandi upplýsingum.

Við framangreint mat þarf að hafa í huga að takmörkun á aðgangi almennings að upplýsingum á
grundvelli upplýsingalaga nr. 140/2012 felur eftir atvikum í sér inngrip í tjáningarfrelsi þess sem
óskað hefur aðgangs, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar 14. mars 2002 í máli nr. 397/2001 og dóm
Mannréttindadómstóls Evrópu 14. apríl 2009 í máli nr. 37374/05. Slíkt inngrip þarfað uppfylla þær
kröfur um lögmæti, réttmæti og meðalhóf sem felast í ákvæðum 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10.
gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Í þessum kröfum felst m.a. að takmörkun á aðgangi að
upplýsingum má ekki ganga lengra en nauðsynlegt er í lýðræðisþjóðfélagi, sbr. einnig til hliðsjónar
2. mgr. 42. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Við mat á síðastgreindu atriði hefur, auk eðlis hlutaðeigandi
upplýsinga, þýðingu hver er tilgangur hlutaðeigandi upplýsingabeiðni og hlutverk þess sem leggur
hana fram, sbr. dóm yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu 8. nóvember 2016 í máli nr.
18030/11. Íþví sambandi hefur Mannréttindadómstóll Evrópu lagt ríka áherslu á hlutverk fjölmiðla
sem "varðhunda" almennings, sbr. til hliðsjónar dóm yfirdeildar dómstólsins 27. júní 2017 í máli
nr. 931/13.

GRUNDVÖLLUR OG EFNI GREINARGERÐAR SETTS RÍKISENDURSKOÐANDA

Með breytingarlögum nr. 59/2015, sem sett voru samhliða setningu laga nr. 60/2015 um
stöðugleikaskatt, var Seðlabanka Íslands veitt heimild til að taka á móti hvers kyns fjárhagslegum
verðmætum í tengslum við áætlanir um losun fjármagnshafta. Með breytingarlögum nr. 24/2106
fól Alþingi ráðherra að stofna einkahlutafélag í eigu ríkissjóðs til að annast umsýslu þessara
verðmæta og fullnusta þau og selja eftir því sem við ætti. Af hálfu Alþingis var ákveðið að við
umsýslu, fullnustu og sölu þessara verðmæta skyldi félagið leggja áherslu á gagnsæi, hlutlægni,
jafnræði og hagkvæmni. Að öðru leyti fól Alþingi ráðherra að útfæra verkefni og starfshætti
félagsins nánar með samningi við það. Eftirlit með framkvæmd samningsins var síðan af hálfu
Alþingis lagt í hendur ríkisendurskoðanda.

Fjármála- og efnahagsráðherra stofnaði á framangreindum grundvelli einkahlutafélagið Lindarhvol
ehf. og gerði við það samning 29. apríl 2016 um umsýslu, fullnustu og sölu tiltekinna
stöðugleikaframlagseigna.

Greinargerð setts ríkisendurskoðanda lýtur samkvæmt lagagrundvelli sínum og efni að framkvæmd
framangreinds samnings. Óháð efni hennar Í einstökum atriðum er ljóst þegar af þessum sökum að
greinargerðin lýtur að opinberu málefni sem þýðingu ka1111að hafa m.a. fyrir möguleika almennings
til þátttöku í lýðræðissamfélagi, aðhald fjölmiðla og almennings að opinberum aðilum, möguleika
fjölmiðla til að miðla upplýsingum um opinber málefni og traust almennings á stjórnsýslunni, sbr.
2.-5. tölul. 1. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012, enda varðar viðfangsefni hennar meðferð verulegra
opinberra hagsmuna.
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Greinargerð setts ríkisendurskoðanda er alls 68 blaðsíður að lengd og skiptist í sex kafla. Fyrsti
kaflinn er inngangskafli þar sem stuttlega er gerð er grein fyrir aðdraganda og tilefni
greinargerðarinnar. Í öðrum og þriðja kafla greinargerðarinnar er lýst athugun setts
ríkisendurskoðanda á gerð og framkvæmd samnings fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs
og Lindarhvols ehf. frá 29. apríl 2016 um umsýslu, fullnustu og sölu stöðugleikaframlagseigna. Í
fjórða kafla er fjallað um samskipti setts ríkisendurskoðanda við Seðlabanka Íslands vegna
meðferðar tiltekinna stöðugleikaeigna sem skildar voru eftir í umsjón slitabúa föllnu bankanna. í
fimmta kafla er grein er gerð fyrir sérstökum athugunum setts ríkisendurskoðanda á sölu
eignarhluta ríkissjóðs í Klakka ehf., Reitum fasteignafélagi hf., Sjóvá - almennum t.ryggingumhf.,
Eimskipafélagi Íslands hf., Símanum hf. og Vörukaupum ehf. Í sjötta kafla er loks gerð grein fyrir
endurskoðun ársreikninga Lindarhvols ehf. árin 2016 og 2017.

GREINING UPPLÝSINGA MEÐ TILLITI TIL 1.MÁLSL. 9. GR. UPPLÝSINGALAGA

Greinargerð setts ríkisendurskoðanda hefur ekki að geyma upplýsingar um einkamálefni
einstaklinga í skilningi 1.málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Að því marki sem greinargerðin
hefur að geyma upplýsingar um nafngreinda einstaklinga er um að ræða upplýsingar sem tengjast
störfum hlutaðeigandi einstaklinga fyrir Lindarhvol ehf. en varða ekki einkamálefni þeirra í þessum
skilningi.

Greinargerð setts ríkisendurskoðanda hefur ekki að geyma aðrar upplýsingar um fjárhagsmálefni
sem varðað geta einstaklinga en upplýsingar um kostnað Lindarhvols ehf. vegna starfa
stjórnarmanna, ráðgjafa og endurskoðanda félagsins. Þessar upplýsingar eru ekki sunduriiðaðar í
greinargerðinni með tilliti til einstakra einstaklinga. Tekið skal fram í því sambandi að þótt
lögmaður álögmannsstofunni Íslög ehf. sé nafngreindur í greinargerðinni verður ekki ráðið að þær
greiðslur Lindarhvols ehf. til Íslaga ehf. sem tilgreindar eru í greinargerðinni hafi verið ætlaðar
lögmanninum persónulega. Ekki verður þannig séð að í greinargerðinni komi fram upplýsingar um
fjárhagsrnálefni einstaklinga í skilningi 1.málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.

Samkvæmt framansögðu verður ekki séð að greinargerðin hafi að geyma upplýsingar af því tagi
sem óheimilt er samkvæmt 1. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 að veita aðgang að án
samþykkis hlutaðeigandi einstaklings.

GREINING UPPLÝSINGA MEÐ TILLITI TIL 2. MÁLSL. 9. GR. UPPLÝSINGALAGA

Að undanskildum fimmta og sjötta kafla greinargerðarilmar hefur greinargerð setts
ríkisendurskoðanda ekki að geyma upplýsingar um fjárhag eða viðskipti fyrirtækja eða annarra
einkaréttarlegra lögaðila sem fallið gætu undir 2. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.

Í fimmta kafla greinargerðarinnar koma fram upplýsingar um viðskipti með samtals 29,43% hlut
ríkissjóðs í Klakka ehf. og 100% hlut í Vörukaupum ehf., þ.m.t. upplýsingar um kaupendur,
kaupverð, greiðslu þess og ráðstöfun, önnur tilboð sem bárust, fjárhæðir þeirra og aðila að þeim.
Þá koma fram upplýsingar um efnahag Klakka ehf. miðað við 30. júní 2016 og upplýsingar um
efnahag Lýsingar hf. á árinu 2016, auk upplýsinga um niðurstöður áreiðanleikakönnunar á
Vörukaupum ehf. Einnig fram upplýsingar um viðskipti með skráð hlutabréf í Reitum
fasteignafélagi hf., Sjóvá - almennum tryggingum hf., Eimskipafélagi Íslands hf. og Símanum hf.,
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þ.m.t. söluverð þeirra, mat á verðmæti þeirra við yfirtöku stöðugleikaeigna og arðgreiðslur á því
tímabili. Þá koma fram upplýsingar um undirbúning Lindarhvols ehf. við sölu framangreindra
hlutabréfa og samskipti félagsins við Landsbankann hf. af því tilefni auk upplýsinga um þróun
hlutabréfaverðs í hlutaðeigandi félögum eftir að bréfin voru seld.

Ekki verður séð að meðal framangreindra upplýsinga séu upplýsingar sem háðar eru leynd um
viðskiptalegt gildi sitt. Þótt fram komi upplýsingar m.a. um samskipti Landsbankans hf. við
Lindarhvol ehf. vegna ráðgjafarstarfa fyrrnefnda félagsins fyrir hið síðarnefnda í tengslum við sölu
hlutabréfa verður ekki séð að þar birtist upplýsingar sem talist gætu til viðskiptaleyndarmála. Þá er
ljóst, að því marki sem áform um sölu hlutabréfanna voru háð leynd um árangur sinn, að
hlutaðeigandi viðskiptum er að fullu lokið fyrir allnokkru síðan.

Þá verður ekki séð að meðal framangreindra upplýsinga séu aðrar upplýsingar um fjárhag eða
viðskipti fyrirtækja sem valda myndu hlutaðeigandi fyrirtæki tjóni ef þær yrðu opinberar að því
marki sem svo er ekki þegar.

Hvað varðar þær upplýsingar um fjárhag Klakka ehf., Lýsingar hf. og Vörukaupa hf. sem fram
koma í greinargerðinni er um að ræða upplýsingar sem að meginstefnu liggja fyrir í ársreikningum
þessara félaga fyrir hlutaðeigandi reikningsár.

Hvað varðar upplýsingar um viðskipti með hlutabréf í áðurgreindum sex félögum hefur greinargerð
setts ríkisendurskoðanda ekki að geyma aðrar upplýsingar um viðskipti með hlutabréf í fjórum
þeirra, þ.e. Reitum fasteignafélagi hf., Sjóvá - almennum tryggingum hf., Eimskipafélagi Íslands
hf. og Símanum hf., en upplýsingar um það gengi sem bréfin voru seld á, auk :fyrrgreindra
upplýsinga um undirbúning viðskiptanna og ráðgjöf Landsbankans hf. af því tilefni. Ekki verður
séð að þar geti verið um að ræða upplýsingar sem valdið gætu tjóni á hagsmunum hlutaðeigandi
fyrirtækis efþær yrðu gerðar opinberar að því leyti sem þær eru það ekki nú þegar.

Hvað varðar viðskipti með hlutabréf í Klakka ehf. og Vörukaupum ehf. hefur greinargerð setts
ríkisendurskoðanda, auk upplýsinga um kaupanda, endanlegt kaupverð, uppgjör og ráðstöfun þess,
að geyma upplýsingar um fjárhæð og aðila annarra tilboða en þeirra sem tekið var. Ekki verður séð
að þar sé um upplýsingar að ræða sem valda myndu tjóni á hagsmunum hlutaðeigandi :fyrirtækisef
þær yrðu gerðar opinberar að því leyti sem svo er ekki nú þegar. Tekið skal fram í því sambandi að
upplýsingar um kaupanda og kaupverð 17,77% hluta í Klakka ehf. hafa þegar verið gerðar
opinberar með tilkynningu Lindarhvols ehf. 14. nóvember 2016.

Framangreindar upplýsingar varða ekki önnur viðskipti en þau sem lúta með beinum hætti að
ráðstöfun þeirra stöðugleikaframlagseigna sem Seðlabanki Íslands tók við fyrir hönd ríkissjóðs og
Lindarhvol ehf. var síðar falin umsýsla með. Ekki er því um það að ræða að þar komi fram
upplýsingar um ótengd viðskipti tveggja einkaaðila sem hlutaðeigandi aðilar kynnu að hafa reitt
sig á að háð yrðu trúnaði þeirra á milli. Í lögskýringargögnum að baki upplýsingalögum nr.
140/2012 er út frá því gengið að upplýsingar um ráðstöfun opinberra hagsmuna skuli aðgengilegar
almenningi og að þetta sjónarmið geti haft mikið vægi þegar lögaðilar geri samninga við opinbera
aðila þar sem ráðstafað sé opinberum hagsmunum. Í samræmi við það verður að ganga út frá því
að kaupendur og aðrir þátttakendur í útboðum vegna sölu opinberra eigna geti almennt ekki haft
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væntingar til þess að upplýsingar um slík viðskipti verði undanþegnar upplýsingarétti almennings
nema í þeim tilvikum þar sem ljóst er að það myndi valda tjóni á réttmætum hagsmunum þessara
aðila ef slíkar upplýsingar yrðu opinberar. Engar vísbendingar eru um að afhending framangreindra
upplýsinga kynni að hafa slíkt tjón í fór með sér á réttmætum hagsmunum hlutaðeigandi aðila.

Þá verður ekki séð að afhending framangreindra upplýsinga geti skert hagsmuni Lindarhvols ehf.
Félagið fór sem áður segir ekki með eignarhald hlutaðeigandi verðmæta heldur aðeins umsýslu
þeirra fyrir hönd ríkissjóðs. Þá var þeim verkefnum sem félaginu voru falin með samningi þess við
lJálmála- og efnahagsráðherra al' fiillu lokið 7. febrúar 2018 og samningnum sagt upp frá því"
tímamarki. Í tilkynningu félagsins þann dag kom fram að fyrirhugað væri að slíta félaginu í
kjölfarið. Þótt þau áform hafi ekki enn gengið eftir verður ekki séð að félagið hafi haft með höndum
nokkra starfsemi frá þessu tímamarki. Að því marki sem framangreindar upplýsingar kunna að
varða hagsmuni félagsins sem umsýsluaðila hlutaðeigandi verðmæta er því ekki lengur um virka
hagsmuni að ræða.

Í sjötta kafla greinargerðarinnar koma sem áður segir fram upplýsingar um endurskoðun
ársreikninga Lindarhvols ehf. vegna áranna 2016 og 2017. Þar er um að ræða almennar upplýsingar
um efnahag og rekstur félagsins sem ekki verður séð að leynt skuli fara að því marki sem þær liggja
ekki þegar fyrir í ársreikningum félagsins fyrir hlutaðeigandi reikningsár. Hið sama á við um þessar
upplýsingar að því marki sem þar koma fram upplýsingar um greiðslur félagsins til ráðgjafa sinna,
stjórnarmanna og endurskoðanda.

Samkvæmt framansögðu verður ekki séð að greinargerðin hafi að geyma upplýsingar af því tagi
sem óheimilt er samkvæmt 2. málsl. 9. gr. upplýsingalaga nr, 140/2012 að veita aðgang að án
samþykkis hlutaðeigandi lögaðila.

GREINING UPPLÝSINGA MEÐ TILLITI TIL 3. OG 4. TL. 10. GR. UPPLÝSINGALAGA

Eins og áður er rakið lýtur greinargerð setts ríkisendurskoðanda samkvæmt grundvelli sínum og
efni að hagsmunum sem ótvírætt er að fallið geta undir 3. tölul. 10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012
sem tekur til gagna sem hafa að geyma upplýsingar um efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins,
Ekki verður hins vegar séð að mikilvægir almannahagsmunir standi til þess að takmarka aðgang að
greinargerðinni á þessum grundvelli enda ljóst að þeim fjármálastöðugleikaráðstöfunum sem um
er fjallað í greinargerðinni er nú lokið fyrir allnokkru og engin vísbending um að birting upplýsinga
um þessar ráðstafanir nú geti verið til þess fallin að skerða þá hagsmuni sem þessum ráðstöfunum
var ætlað að vernda eða aðra mikilvæga almannahagsmuni.

"~,

Greinargerð setts ríkisendurskoðanda hefur ekki að geyma upplýsingar um viðskipti stofnana og
fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í samkeppni við aðra sem fallið
geta undir 4. töluL 10, gr. upplýsingalaga nr, 140/2012. Ítrekað skal í því sambandi að LindarhvolI
ehf. var hvorki eigandi þeirra verðmæta sem félagið fór með umsýslu á né var félagið starfrækt í
samkeppni við aðra. Þá er starfsemi félagsins sem áður segir lokið.

Ekki verður séð að í greinargerð setts ríkisendurskoðanda komi fram upplýsingar sem fallið geta
undir 1., 2., 5. eða 6. töluL 10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.
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Samkvæmt framansögðu verður ekki séð að greinargerðin hafi að geyma upplýsingar af því tagi
sem heimilt er samkvæmt 10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 að takmarka aðgang að.

FYRIRVARI

Með þessu minnisblaði og álitsgerð undirritaðs frá 16. apríl sl. er engin afstaða tekin til áreiðanleika
eða réttmætis þeirra upplýsinga og ályktana sem fram koma í greinargerð setts ríkisendurskoðanda.
Í samræmi við það felst engin ráðgjöf um afstöðu Alþingis til þessara atriða í fyrirliggjandi
minnisblaði.

Í ljósi framangreinds og þess að í greinargerð setts ríkisendurskoðanda koma fram upplýsingar sem
aflað var við athugun á grundvelli laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun
ríkisreikninga og mat setts ríkisendurskoðanda á þessum upplýsingum, án þess að um sé að ræða
niðurstöður sem birtar hafa verið af hans hálfu á grundvelli 16. gr. sömu laga, kann að vera ástæða
til að vekja samhliða afhendingu greinargerðarinnar athygli viðtakanda á framangreindu, t.d. með
svohljóðandi fyrirvara:

"Vakin el' athygli á að greinargerð setts ríkisendurskoðanda var ekki send Alþingi til umfjöllunar á
grundvelli 43. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 16. gr. laga nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og
endurskoðun ríkisreikninga og 8. tölul. 1.mgr. 13.gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, heldur
barst afrit hennar forseta Alþingis með bréfi setts ríkisendurskoðanda 27. júlí 2018 vegna meðferðar
máls sem forseti fól' með á grundvelli 4. mgr. 13. gr. laga nr. 46/2016.' Í samræmi við það hefur
greinargerðin ekki hlotið efnislega umfjöllun af hálfu Alþingis eða skrifstofu þess og engin afstaða
verið tekin af hálfu Alþingis til áreiðanleika þeirra upplýsinga sem þar koma fram. Athygli el'
jafnframt vakin á því að í greinargerð setts ríkisendurskoðanda koma íram upplýsingar um athugun
á framkvæmd samnings fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs og Lindarhvols ehf. um
umsýslu, fullnustu og sölu stöðugleikaframlagseigna, sbr. 4. málsl. 4. mgr. ákvæðis III til bráðabirga
við lög nr. 36/2001, án þess að um sé að ræða niðurstöður þessarar athugunar, sbr. a-lið 1. mgr. 16.
gr. laga nr. 4612016, en þær eru settar fram í skýrslu ríkisendurskoðanda til Alþingis frá apríl 2020."

Flóki Ásgeirsson lögmaður
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