
Lagutskottets betänkande 

1985/86: 36 
om utsökningsregisterlag m. m. 
(prop. 1985/86: 155) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas proposition 1985/86: 155 med förslag till utsök

ningsregisterlag m. m. samt tre med anledning av propositionen viickta 

motioner (m, fp resp. c). 

I propositionen läggs fram bl. a. förslag till utsökningsregisterlag. Syftet 

med lagen är en lagreglering av det ADB-register som används inom 

exekutionsviisendet, det s. k. utsökningsregistret. Lagförslaget innebär i 

huvudsak en kodifiering av nuvarande ordning och innehåller regler om 

personregistrets iindamål och innehåll samt om ADB-teknisk tillgång till 

och gallring av uppgifter ur registret. 

Utskottet har vid en hearing inhämtat synpunkter på propositionen och 

motionerna från datainspektionen. 

På begäran av lagutskottet har skatteutskottet yttrat sig över propositio

nen samt m- och fp-motionerna såvitt avser frågan om generaltullstyrcl

sens åtkomst till utsökningsregistret. Yttrandet har fogats som bilaga 2 till 

betänkandet. 
Utskottet tillstyrker bifall till propositionen och avstyrker bifall till samt

liga motions yrkanden. Till betänkandet har fogats fitta reservationer, var

av fem (m, fp, c) och tre (c) samt ett särskilt yttrande (m. fp). 

Propositionen 

I proposition 1985/86: 155 föreslår regeringen (finansdepartementet) att 

riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till 
I. utsökningsregisterlag. 

2. lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100). 

Lagrådets yttrande har inhämtats över förslagen utom såvitt avser vissa 

av de föreslagna ändringarna i sekretesslagen. 

Lagförslagen har intagits som bilaga I till detta betänkande. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehall hänvisas till vad ut

skottet anför på s. 4. 
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Motions yrkanden 

Motion 1985/86: 540 av Anne Wihhk I fp I vari yrkas 

I. all riksdagen beslutar all som sin mening ge reg.:ringen till kiinna all 

tulkn inte bör ha tillgiing till utsiikningsn.:gistret. 

2. all riksdagen heslutar all som sin mening ge regeringen till kiinna all 

den praxis som datainspektionen hillills tilliimpat vid prövningen ;1v vem 

snm skall ges tillgiing till utsiikningsregislret oc.:ksi1 hiir giilla fortsiillnings

v1s. 

Motion 1985/86: 541 av Hengt Kindhom m.11. tc.:1 vari yrkas 

I. all riksdagen beslutar all yllerligare samkiirningar av persnnnummer

haserade AOH-system inte hör tilliilas i a\'vaktan pii dala- od1 offentlig

hetskommill~ns arhete. 

2. all riksdagen heslular all I 0 * uhiikningsrl'gislerlagen skall ha föl

jande lydelse: Myndighet som iir registeransvarig fiir utsökningsregislrel 

skall siirskilt iaklla all uppgifterna i registret for hearbelas endast i enlighet 

med registrets iindamiil. 

3. att riksdagcn beslutar all av regeringen begiira förslag dels till i vilken 

omfollning datakommunikatinn mellan myndigheter i fonsiillningen skall 

ske i krypterad form. dc.:ls lill andra siikerhc.:lsiilgiirder i myndighc.:lernas 

datahantering. 

4. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till kiinna vad i 

motionen anförts om kvalitetshevakning i uppgiftsinsamling oc.:h -bearhel

ning. 

5. att riksdagen beslutar att hos regeringen hegiir;1 en utredning om en 

framtida decentralisering av REX-systemel si1som molilHlen anfiir. 

Motion 1985/86: 542 av Gunnar Hökmark m. ll. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen avsl{1r proposition 1985/86: 155 i dess helhet. 

2. att riksdagen begiir all regeringen skall utarbeta förslag till utsök

ningsregisterlag i enlighet med vad i motionen anförts. 

Utskottet 

Inledning 

Fiirsöksverksamhet med ett c.:entralt ADB-system fiir exekutionsviisendet 

!REX) inleddes i biirjan av 1970-talet. Verksamheten utvidgades suc.:c.:es

sivt. och efter beslut av riksdagen vitren 1982 !CU 1981/82: 40) har syste

met genomförts vid landets samtliga 81 kronofogdemyndigheter. Vid över

gången till permanent drift ersattes tidigare regler om försiiksverksamhet 

med en förordning ( 1983: 167) om användnini~ av aullimatisk datahehand

ling inom exekutionsviisendet. I förordningen regleras bl. a. förfarandet 

vid registreringen av allmänna m<ll i REX-systemet. förordningen innehiil

ler däremot inte n{1gra bestiimmelser om registrets niirmare utformning 

eller om förfoganderätten över od1 titkornsten till registret. 

I REX registreras huvudsakligen allrniinna mil!. dvs. miil om indrivning 

av skaller, allmänna avgifter. böter o. d. Enskilda mål le-mill) registreras 
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friimsl fiir all med dalorsröd {1sladkornma en samordnad handliiggning med L U 1985/86: 36 
de allmiinna miilen. 

I sysr..:met ingiir <itta databaser. niimligen 

- centralregister med uppgifter om de allmiinna lH.:h enskilda mftl som iir 

överfamnade för indrivning. 

- transaktionsregistcr för registrering via terminal av nya mill. betalning

ar, avkortningar, anst<lnd m. m .. 

- namnregister för efterforskning av person-/organisationsnummer vilka 

iir identifikationsbegrepp i centralregistret. 

- postnummerregister för fördelning och övcrllyttning av m~tl m. m .. 

- e-miilsregister för sökning av enskilda miil med hjiilp av diarienummer. 

- ombudsregistcr med uppgifter om de mest fn::kventa sökandena och 

ombuden i e-malen, 

- organisationsnummerregister för snabb tillgäng till namn. adress m. m. 

för huvudsakligen alla juridiska personer och 

- behörighetsregister for kontroll av behörigheten vid anviindning av ter

minal. 

Datorbearbetningen i REX-systemet sker centralt hos datamaskincen

tralen för administrativ databehandling IDAfAJ som maskinellt också 

framstiiller och skickar ut bc:talningsanmaningar. Nya allmiinna mål förs in 

i systemet dels vid riksskatteverket IRSVI. dels vid en siirskild registre

ringsenhet vid kronofogdemyndigheten i Stockholms distrikt. För att pä

verka registrets innehåll krävs giltigt behörighetskort. 

Vid registreringen av nya miil tillförs systemet person- resp. organisa

tionsnummer och andra uppgifter om den som avses med den sökta åtgiir

den lgäldeniiren eller svaranden I samt om skulden m. m. I systemet regi

streras och bevakas ocksil kronofogdemyndigheternas olika åtgärder i 

målen och vissa andra beslut, t. ex. anständ. avkortningar. uppskov. avbe

talningsplaner och utmiitnings- och införselbeslut. 

Varje ftr bearbc:tas överskjutande preliminära skatter mot registrerade 

skulder. Avriikning, utmätning och fördelning av beloppen görs maski

nellt. 

Bokföring och redovisning sker till stor del inom systemets ram. Nästan 

hälften av betalningarna i allmiinna mill görs med inbetalningskort som har 

skickats ut tillsammans med betalningsanmaningarna. Sådana betalningar 

registreras med hjiilp av magnetband. De medel som kommer in pä krono

fogdemyndigheternas konton för allmiinna mål överförs va1:je dag maski

nellt till statsverkets checkriikning. Aven redovisning till uppdragsgivande 

myndigheter sker till stor del via ADB-medium. 

Som ett led i kronofogdemyndigheternas arbt:tsplanering framställs var

annan vecka s. k. planeringsunderlag. I systemet är lagrade vissa generella 

prioriteringsregler som innebär att mål beträffande s. k. företagarskatter, 

mål med stl)ra belopp, mål där uppskovstiden har gi!tt ut eller där skulden 

snart preskriberas liksom mål som legat utan åtgärd i tolv månader alltid 

prioriteras. Prioriteringsreglerna är inte bindande för kronofogdemyndig

heterna utan kan ses som förslag till prioritering av åtgiirderna. I princip är 

det den kronofogdemyndighet till vilken iircndet hiinvisats som avgör om 

och niir mt1let skall handliiggas. 



I ett i februari 1983 avgivet bei;inkande ([)s f'i 1983:41 lade ~kattein- LU 1985/86: 36 
drivningsutredningen fram ett förslag till ubökningsregisterlag. Uetiinkan-

det har efter sedvanlig remissbehandling lagts till grund för förslaget i 

propLisitionen. 

Propositionens huvudsakliga innch[11l 

I propllsitionen liiggs fram förslag till en uhökningsregisterlag. Syftet med 

den nya lagen iir friimst att fä till st;\nd en utförligare författningsregkring 

av ADB-verksamheten inom exekutionsviisendet. 

Utsökningsregistret skall föras centralt för hela riket. Dess huvudsakliga 

iindamål föreslås vara dess anviindning för kronofogdemyndigheternas 

exekutiva verksamhet enligt utsökningsbalken och för planering och tillsyn 

av den verksamheten. Härutöver skall registret användas bl. a. vid tilliimp

ning av lagen ( 1985: 146) om avriikning vid ilterbetalning av skatter och 

avgifter samt för kontrollverksamhet och utredningar vid bestiimmande 

och uppbörd av skatter. tullar och avgifter. 

Förfoganderätten till utsökningsregistret. dvs. riitten att piiverka regist

rets inneh[ill. föresl[ts tillkomma RSV. sii.vitt avser hela registret. m:h varje 

kronofogdemyndighet betriiffande uppgifter i miil och iirenden som hand

läggs hos myndigheten. RSV och kronl1fogdemyndigheterna filr gemen

samt registeransvar. 

Registrets innehtlll skall bestii. av uppgifter för identifiering och uppgifter 

om verkstiillighetsätgfö·<ler i allmänna och enskilda milt. Dessutom fftr 

registret innehtilla vissa andra uppgifter som behövs för att en kronofogde

myndighet skall kunna fullgöra sina åligganden. 

RSV föresli'ts fä terminal:'1tkomst till hela utsökningsregistret. För krono

fogdemyndigheten är atkomsten i princip begränsad till del egna Hinet. 

Generaltullstyrelsen får åtkomst beträffande uppgifter om persLin som 

förekommer i ärende hos myndigheten. Länsstyrelserna och de lokala 

skattemyndigheterna slutligen far terminaliitkomst i fråga om uppgifter om 

person som förekommer i ärende hos skattemyndigheterna inom !linet. 

Utlämnande av uppgifter på ADB-medium skall fä ske för utbetalning av 

in!lutna medel LlCh för annan redovisning. För annat ändam{i.I far uppgifter 

lämnas ut endast om det följer av föreskrifter i författning eller om rege

ringen medger det. Regeringen får till datainspektionen delegera rätten att 

medge utlämnande av uppgifter som inte är sekretessbelagda. 

Uppgifter orri indrivning av böter får bevaras till utgången av det år 

betalning har skett. Andra uppgifter får bevaras högst tre år. För vissa 

uppgifter får regeringen medge en bevaringstid om högst fem år. 

I propositionen föreslås vidare ändringar i sekretesslagen. Ändringarna 

innebär att den sekretess som i dag gäller för ~~xekutionsväsendet utsträcks 

till att omfatta uppgifter i utsökningsregistret såväl när uppgifterna före

kommer hos registeransvariga myndigheter som när <le är tillgängliga pit 

terminal hos andra myndigheter. 

Den nya lagstiftningen avses i huvudsak träda i kraft den I september 

1986. 



Allm~inna överväganden 

Som utskottet inledningsvis berört har REX-systemet sedan 1970-talets 

liiir:jan successivt byggts upp friln en försöksverksamhet i begriinsad skala 

till att i dag utgöra ett tiimligen omfiingsrikt register och ett oundgiingligt 

hjiilpmedel i verksamheten hos landeh samtliga H I kronofogdemyndig

heter. I sitt betiinkande 19H0/19HI: 2.~ över förslaget till utsökningsbalk 

ansiig utskottet (s. IHl att kronofogdemyndigheternas möjlighet att anviin

da ADR i sin exekutiva verksamhet borde vidgas. Utskottet klllhtaterade 

ocksii att ett ökat utnyttjande av ADB skulle medföra cn förcnkling av 

handliiggningsrutincrna. niigot som i sin tur skulle frigöra resurser all 

kunna anviindas i mer komplicerade utsökningsmiil. 

Ett iikat utnyttjande av ADB har siiledes fördelar. som kommer <iviil de 

allmiinna som de enskilda miilen till godo. Samtidigt förhiillcr dl'! sig 

otvivelaktigt sil att anviindningen av ett ADB-system kan medföra risker 

for intr<lng i den enskildes personliga integritet. Det iir diirfiir niidviindigt 

all registrets innehilll samt riitten att fiirfoga över regi,tret och riitten till 

;\tkomst till registret iir lagreglcrade. Riksdagen har med hiinsyn hiirtill vid 

flera tillfallen och senasti februari 19Hh tLU 19H5/H6: 16) framhiillit viktcn 

av att regeringen snarast framlade ett förslag till utsiikningsregisterlag. 

Mot liakgrund av det anförda iir det enligt utskottets mening tillfredsstiil

lande att riksdagen nu förelagts ett förslag till utsökningsregisterlag. Som 

framgftr av redogörelsen ovan innehilller förslaget regler om registrets 

innehiill. om fiirfoganderiitten iiver och iitkomsten till registret m. m .. dvs. 

s{idana hestiimmelser som utskottet i det fiireg{tende funnit niidviindiga. 

Utskottet kan pii grund hiirav inte hitriida ett i motion 542 lm) framstiillt 

yrkande om avslag p{t propositionen <yrkande I). F.tt avslag pil propositio

nen och framtagandet av ett nytt förslag till utsökningsregisterlag i enlighet 

med yrkande 2 i !ll(ltionen skulle ytterligare förliinga den tid under vilken 

registret iir i funktion utan att vara lagreglerat. 

Pil anfiirda skiil avstyrker utskottet liifall till motion 542 yrkande I. 

Betriiffande de punkter i fiirslaget diir motioniiren;;i yrkar en annan ut

flinnning av hestiimmelserna iiterkommer utskottet i följande avsnitt. 

I mol ion 541 ( e) yrkas I yrkande 5) al I fr<igan om en .fiw111ida d1•c1·111m/i

s1·ri11g a1· R/'.X-sY.\"/<'111<'1 utreds. Motioniirerna framhiiller som skiil fiir 

yrkandet att man för att kunna nii m;ilet ett decentraliserat samhiille miiste 

hl. a. sprida datorer och ADB-personal. Kronofogdemyndigheterna tillhör 

enligt motioniirerna siidana myndigheter som har kapacitet och kompetens 

att hiira upp en egen ADB-utrustning. 

Utskottet konstaterar att under hela ut vecklingen av REX-systemet har 

frftgan om man hör ha ett centralt datasystem eller regionala anliiggningar 

diskuterats ingilende. Gjorda utredningar har visat att ett centralt system 

friin effektivitetssynpunkt iir överliigset alla andra altern<tliv. Principen om 

ett centralt ADB-system har diirefter slagih fast av st<ttsm<tkterna. S.iiilv

fallet har diirmed friigan inte avgjorts fiir all framtid utan utvecklingen kan 

leda till andra bedömningar. Niigra 'ikiil att i dag iivnviiga införandet av ett 

decrntraliserat system finns emellertid inte. Motion 541 yrkande 5 hiir 

diirfiir inte fiiranlcda n;igon riksdagens vidare atgiinl. 
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Utsökningsregistrets iindamål 

Som tidigare redovisats skall utsökningsregistret anviindas fiir tv{1 huvud

iindamiil. dels kronofogdemyndigheternas verkstiillighet enligt utsöknings

halken och andra författningar. dels planering och tillsyn av denna verk

samhet. Dessutom skall registret - utanför exekutionsviisendet - kunna 

anviindas inom de omrfi<.lcn som avser skattemyndigheternas och tullver

kets verksamhet. dvs. avriikning. kontroll och utredning. 

Enligt motioniirerna i motion 542 lml hiir registrets iinJam(il enhart vara 

att tillgodose kronofogdemyndigheternas verksamhet enligt utsökningshal

ken eller annan fiirfattning. dvs. registret skall anviindas för rent exeku

tionsriittsliga uppgifter. Det iir. menar motioniirerna. fr[m integritetssyn

punkt oliimpligt att andra intressen for pilverka registrets utformning mol 

ett vidare anviindningsomrf1de . .Ä.ndami\lsheskrivningen i I ~ hör diirfiir 

utformas i enlighet hiirmed (yrkande 21. 

Utskottet konstaterar all utsiikningsregistrets huvudiindam[il iir krono

fogdemyndigheternas exekutiva verksamhet. Vid sidan hiirav har RSV i 

sin funktion som centralmyndighet fiir exekutionsviisendet hchov av re

gistret i sin planering och tillsyn av den verksamheten. Dessa hf1da anviind

ningsomri'1den hestiimmer sjiilva registerföringen. 

Uppgifterna i registret har hetydelse för verksamheten ocksii hos vissa 

andra myndigheter friimst niir det giiller tilliimpningen av avriikningslagen. 

Inom skatteförvaltningen finns diirjiimte hehov av att kunna anviinda re

gistret för kontroll och utredningar för hl. a. heskattningsiindam:il. Tullver

ket har ocksil hehov av tillgfmg till uppgifter ur registret. Dessa myndig

heters verksamhet ligger hiir s;i niira kronofogdemyndigheternas 11ppgifler 

all en iindamfilsheskrivning. som medger anviindning av registret för deras 

del. enligt utskottets uppfattning iir viil motiverad. 

Utskottet kan pii anförda skiil inte hitriida motioniirernas i\nskemiil om 

en iindrad iindamiilsheskrivning. 

Förfoganderätt och registeransvar 

Enligt lagförslaget fiir en krolllifogdemyndighet fiirli.iganderiitl till utsiik

ningsregistret i frf1ga om uppgifler i mill eller iirenden SlHll handliiggs hos 

myndigheten. RSV för förfoga över hela registret. Registeransvaret blir 

gemensamt för dessa myndigheter. 

I motion 542 (ml riktas kritik mot att RSV skall ha förfoganderiitt till 

registret. RSV har enligt sin instruktion för niirvarande inte niigra exeku

tionsriittsliga uppgifter. Det iir diirför uppenhart. anser nwtioniirerna. att 

verket inte har hehov av fi.irfoganderiitt för att kunna fylla sin upp.gift Slllll 

centralmyndighet för exekutionsviiscndet. Om fler myndigheter for tillgiing 

till registret iin de som nödviindigtvis har hehov hiirav. uppkommer enligt 

motioniirernas mening risk för felaktig hantering av kiinsliga uppgifter. och 

medhorgarnas upplevelse av att vara övervakade förstiirks. Motioniirerna 

anser det principiellt angeliiget att endast myndigheter. som har ett ound

giingligt hehov av uppgifter ur registret. fiir tillgiing till registrl'I. Ocksii 

liimpligheten i det delade registeransvar som skulle hli fiiljden av en fiirfo-
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ganderiitt för RSY ifrilgasiitts i motionen. Moti1,niirerna yrkar diirfor att I .U 1985/86: 36 
RSV inte skall fil forfoganderiitt övi:r utsi\kningsn:gistret tvrkande 2 del-

vis). 

Som utskottet redan har framhilllit ingiir i RSY:s funktion som central

myndighet for exekutionsviisendet planering och tillsyn av den exekutiva 

verksamheten. Utsökningsregistret underliittar i icke ringa rniin detta arhe

tt:. Registrets anviimlning for avriikninµsiindamill iir s;i niira knuten till 

RSY:s uppgifter hetriiffande skatter od1 avgiftn att fiirfogandniitt i'ch 

diirmed ocks{1 registeransvar för verket rniiste anses viil motiverade. 

RSV:s hcfattning med registret avser till stiirsta delen de allmiinna 

miilen. RI. a. för samordninµ av vcrkstiillighet och övrig hantering hiir 

emellertid verket ocbii kunna förfoga iivcr regi,trct niir det giiller de 

enskilda miilen. Redan i dag skiito.:r RSV vissa rutinn i dessa rn;il. och med 

tanke pil en framtida utökad /\DR-teknisk anviindning pi'1 detta ''mrildc 

framstf1r en central registrering sum mest iindam;ilscnlig. Ut skuttet erinrar 

ocksii om att ett delat registerans,·ar sedan flera iir tilliimpas fiir d..:t 

centrala skatteregistret. Erfarenheterna av denna ordning ger ini.: heliigg 

for att det skulle miita niigra hetiinklighetcr att infiira samma system för 

ut siikningsrcgistrct. 

Sammanfattningsvis iir utskottets mening att RSY:s uppgifter i flera 

avseenden viil motiverar en fiirfoganderiitt iiver utsökningsregistret. Diir

igenom hlir verket ocksi"1 registeransvarigt. Niigra skiil som talar mot att 

detta ansvar blir gemensamt med kronofogdemvndighderna finns inte. 

Pi1 grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen i 

denna del och avstyrker fiiljaktligcn bifall till mutilln 542 yrkande 2 i denna 

del. 

I detta sammanhang vill utskottet peka pii att departemcntschcfen utta

lar i propositionen (s. 11 l att d.:t kan finnas anledning till en viss ompröv

ning av RSY:s nuvarande uppgift som enbart administrativ centralmyn

dighet fiir exekutionsviiscndet. Departcmentschcfcn hiim·i-;ar i samhand 

diirmcd till att skatteindrivningsutrcdningcn iir llJX4 i hetiinkandct tDs Fi 

llJX4: 4) Indrivning av skatt m. m. lagt fram vissa förslag till iindrade 

uppgifter fiir RSV. Bl. a. fiircsliir utredningen att prioriteringen av insatser

na i olika typer av miil lllls kn,nofogdcmyndighct..:rna skall baseras pi1 

rutiner som utarbetas av RSV i f11rm av fiircskriftn. Utsk1lltet vill med 

anledning hiirav erinra om att utskottet - mot hakgrund av p;ist;iendcn om 

att allmiinna miil prioriteras framfor enskilda samt <itt i enskilda miil skuld

beloppen fiir vara avgörande fiir atgiinlcrna - siiviil i samband med anta

gandet av utsökningshalkcn i1r llJX I som senast under innevarande riks

möte tLU 1985/Xfl: 2.1) under.strukit att det inte for anlwmma pii RSV all 

utfärda föreskrifter om prioritcringsmodeller. Ya1:ic kronofogdemvmlighet 

skall siiledes sjiilvstiindigt priiva i vilken llrdning inkomna miil skall hand

liiggas och vilka indrivningsiitgiirdcr som hiir vidtas. Detta hindrar emeller

tid inte att RSV i egenskap av tillsynsmyndighet 11tfiirdar rekommendatio

ner som kan t.iiina som viiglcdning fiir kronufogdemyndighctcns sUillnings

tagande. 
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Registrets innehåll 

För den som är giildeniir eller svarande i mi\I hos kronofogdemyndighet 

registreras i utsiikningsregistret person- resp. organisationsnummcr som iir 

s. k. sökhegrepp. Fiir fysiska personer registreras dessutom namn. adress 

och uppgifter om civilsttind. dödsfall och nyttning till utlandet och för 

juridiska personer uppgifter om firma och adress. 

Registret kan ocksr1 innehillla uppgift om person som iir gemensamt 

betalningsansvarig med giildeniiren. om deliigare i ffimansfi.iretag liksom 

om god man enligt 2 * ackordslagen ( 1970: 847) och om person som avses 

med heslut om ackord eller näringsförhud eller som har försatts i konkurs. 

Ocks1i uppgifter om betalningsinstiillelse och likvidation registreras. 

Registrering sker ocksii av skulden. av kronofogdemyndigheternas f1t

giirder i mf1len och av vissa andra heslut sf1som anstiind. avkortningar. 

uppskov. avhetalningsplaner och utmiitningar. Niir det giiller silllana upp

gifter som inte iir identifieringsdata för giildeniir eller svarande ges i den 

nya lagen regeringen eller myndighet som regeringen hestiimmer ett he

myndigande all meddela niirmare föreskrifter llm registerinnehi'illet. 

I sammanhanget hi.ir piipekas att terrninal<ltkomsten för kronofogdemyn

digheterna i princip iir hegriinsad till uppgirter om giildeniirer i liinet. Ett 

undantag giiller dock giildeniirens make. om maken sjiilv förekommer som 

giildenär hos kronofogdemyndighet i ett annat liin. 

I motion .542 (m) anfiirs att registrering av andra personer iin giildeniirer 

och svarande inte hiir fti rörekomma. Som skiil anger motioniirerna att det 

exempelvis iir ytterligt oliimpligt om barn eller andra familjemedlemmar 

förs in i registret. Förutom all en registrering upplevs av den enskilde som 

obehaglig kan den fungera som en hriinnmiirkning. Risk 11ppst{1r ocks[i att 

personer felaktigt kan bli foremfil for myndighetsingripanden eller drahhas 

av felaktig myndighetsutövning. 

Som utskottet ovan redovisat förs i utsiikningsregistret alltid in en upp

gift om giildeniirens civilstilml. Niigon annan uppgift om familjcförhi'1llan

dcn registreras inte. En giildeniirs make kan visserligen bli införd i registret 

men endast om maken sjiilv iir giildeniir. Utskottet vill ocksii peka p{1 att 

uppgift om all t v!i giildeniirer iir makar liksom iiven uppgifter om deliigar

skap i f:°imansbolag inte iir omedelhart tillgiingliga i utsiikningsregistret. 

Siidana uppgifter kan erhiillas först via det centrala skatteregistret. betriif

fande vilket giiller en sekretess som iir betydligt striingare iin den som ri'1der 

inom exekutionsviisendet. 

Utskottet konstaterar silledes att det inte förekommer nilgon registrering 

av personer i utsökningsrcgistn:t enhart pf1 grund av sliiktskap med en 

giildeniir. Motioniirernas antagamkn om en siidan registrering bygger en

ligt utskottets mening uppenbarligen p;°1 en feltolkning av lagförslaget lH.:h 

departementschefens uttalanden. 

Niir det giiller registrering i i)vrigt av personer som inte iir giildeniirer 

erinrar uhkottet om att kronofogdemyndigheterna fiirutom rent exeku

tionsriittsliga uppgifter har vissa tillsynsfunktioncr. Som tillsynsmyndighl't 

i konkurs har kronofogdemyndig.ht·tnna att övervaka efterlevnaden av 

niiringsforhud. Det :'lliggandet forutsiitter att myndigheterna pil ett liitt-

LU 1985/86: 36 



hanterligt och effektivt sätt har tillg[ing till uppgifter om konkurser och LU 1985/86: 36 
niiringsförbud. TilHiggas kan att dessa uppgifter liksom uppgifter om he-

talningsinstiillelse och likvidation ocksä iir betydelserulla i myndight:ternas 

exekutiva verksamhet. Det iir diirför viil motiverat att utsökningsregistret 
för inneh[illa s{1dana uppgifter ocks<I avseende personer som inte i utsök-

ningsregistret iir registrerade som giildeniirer. Även kronofogdemyndighe-

ternas behov av uppgifter om ackord och vissa godmansfi.irordnamkn 

motiverar enligt utskottets mening att sådana uppgifter införs i registret. 

Med hiinvisning till det nu anrörda tillstyrker utskottet förslaget i propo

sitionen i aktuella delar och avstyrker bifall till motion 542 yrkande 2 i 

motsvarande delar. 

Terminalåtkomst och sekretess 

KSV fiir enligt förslaget terminal<ltkomst till hela utsökningsregistret. 

Kronofogdemyndigheternas åtkomst hegriinsas. som framgår av det ovan 

anförda. i princip till uppgifter om personer som förekomma i mal och 

iirenden hos kronofogdemyndighet i Hinet. I frftga om uppgifter om kon

kurser och niiringsförbud gäller dock ingen geografisk begränsning. Gene

raltullstyrelsen för enligt förslaget terminal[1tkomst till uppgifter om person 

i ärende hos myndigheten. Länsstyrelserna och de lokala skattemyndighe

terna föresli\s frl fttkomst till uppgifter om person i iirende hos skattemyn

dighet inom länet. 

Sekretessen inom exekutionsviisendet utstriicks till att omfatta uppgifter 

i utsökningsregistret bftde när de förekommer hos registeransvariga myn

digheta och när de är tillgängliga rå terminal hos andra myndigheter. 

I motion 542 (m) hemställs (yrkande 2) alt generaltullstyrelsen. länssty

relserna och de lokala skattemyndigheterna inte fär terminalåtkomst. Yr

kandet iir en konsekvens av motionärernas i tidigare avsnitt behandlade 

instiillning att av integritetsskiil registrets ändamfd endast skall vara tillgo

doseende av kronofogdemyndigheternas rent exekutiva verksamhet. 

Motionären i motion 540 lfp) anser all frflgan om tullens {1tkomst inte iir 

niirman:: utredd och finner det siirskilt anmärkningsviirt att registret uppen

barligen skall kunna anviindas för vad som i praktiken blir förundersökning 

i brottrmll. Enligt motioniircn saknas det skäl all ge gcneraltullstyrelsen 

tillgång till registret innan frilgan blivit mer ingi\ende prövad. Motionären 

yrkar diirför (yrkande I) att generaltullstyrelsen inte skall fä terminalåt

komst till utsiikningsrcgistrct. 

Utskottet erinrar om att skattcindrivningsutredningen föreslog fri ter

minalfatkomst för RSV. kronofogdemyndigheterna och skattemyndigheter

na. Förslaget i propositionen innebär silkdes en begränsning av terminalåt

komsten för kronofogdemyndigheterna och skattemyndigheterna. 

Utskotkt anser att en naturlig utgångspunkt med hilnsyn till de registre

rades personliga integritet bör vara att åtkomsten till centrala register över 

huvud taget skall begränsas sa att den bara omfattar uppgifter som behövs i 

varje myndighets verksamhet. Även om man kan utgfi fn'm att en kronofog

demyndighet inte tar fram uppgifter som är obehövliga i verksamheten 

innebär en obegriinsad åtkomst att uppgifterna i registret får en icke 

·;· 1 Ri!.sdagen /985/86. 8 sam/. Nr 36 
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önskviinl spridning inte minst genom al\ allmiinhclen hos va1jc krLll1l)fog- L U 1985/86: 36 
dcmyndighel kan fa tillg(tng till hela registret. Terminal{11komstcn blir 

diirför begrllnsas. '.\tlcd hiinsyn till dels alt vissa kronofogdcmyndighder 

ocks<"l iir tillsynsmyndighet i konkurs rncd i de flesta fall ett liin som 

tillsynsomrilde. dels att ett nära samarbete mibte förekomma mellan läns-

styrelserna och kronofogdemyndigheterna inom liinct är det realistiskt att 

IMa kronofögdcmyndighctcrnas terminaliitkomst omfatta hela liinet. I frfi-
ga om uppgifter om konkurser och niiringsförbud biir ätkomsten avse hela 

riket. Utskottet tillstyrker siiledes propositionen i denna del. 

För RSV :s del följer av verkets förfoganderätt iivcr hela registret att 

fökomsten bör giilla i samma utstriickning. 

Som framg;'\r av det ovan anförda föreslog inte utredningen niigon ter

minalåtkomst för generaltullstyrelscn. I sitt remissvar över utredningens 

betiinkande ansttg generaltullstyrclsen det angeliigel att också tullverket 

fick sildan åtkomst till utsökningsrcgislrct. Dcpartementschefen delar upp

faltningen alt det finns skiil att ge tullverket tcrminalfltkomst till registret. 

Denna ätkomst föresll'ts dock inte ftt avse andra tullmyndigheter iin gcne

raltullstyrclsen. Vidare begränsas styrelsens i'ttkomst till uppgifter- om per

son som förekommer i iircnde hos myndigheten. 

Skalleutskollet anför i sitt yltrande att tillämpningen av avräkningslagen 

förutsätter en omfaltande kommunikation mellan de restituerande myndig

heterna och kronofogdemyndigheterna. Fiir tullverkets vidkommande gtil

ler avriikningsförfarandet främst äterbctalningar som aktualiseras av be

slut om omtulltaxering eller restitution. Enligt vad skatteutskottet erfarit 

uppgär antalet ätcrbetalningar till ca ~0000 per f\r varav så gol\ som alla 

avser s. k. kreditimportörer som iir ADB-registrerade hos gencraltullsty

relscn. Skatteutskottet har vidare erfarit att 1-2 ','? av antalet ärenden blir 

föremål för avräkning och att utbetalningarnas sammanlagda belopp upp

g~1r till ca 200 milj. kr. per far. Enligt generaltullstyrelsens föreskrifter för 

avriikningsflirfarandet för samkörning inte ske av verkets register över 

kreditimportörer och utsökningsregistret. Avriikningsfiirfarandet går diir

för till så all en skriftlig förfrfrgan om huruvida eventuellt belopp skall 

avräknas siinds till kronofogdemyndigheten. Sedan kronofogdemyndighe

ten svarat bearbetas materialet manuellt varefter utbetalning verkställs om 

inte kronofogdemyndighetens svar föranleder annat. Kommunikationsför

forandct med kronofogdemyndigheten tar normalt fem dagar i anspråk. 

Genom terminalåtkomst för tullverket i enlighet med förslaget i propositio

nen skulle enligt skatteutskottets mening avriikningsförfarandet kunna gö

ras mycket smidigare och resurser frigöras för väsentligare görom[tl. Mot 

bakgrund hiirav delar skatteutskottet departementschcfens uppfattning att 

gencraltullstyrclsen skulle vinna pil att avriikningsförfarandet sker med 

hjälp av terminalåtkomst till utsökningsregistret. Skatteutskottet vill vi

dare peka p(1 att tullverkets arbete med att bestiimma och uppbiira tull. 

merviirdcskatt och andra skatter och avgifter vid införsel i mänga fall gör 

det lika angeläget för tullverket som för andra skattemyndigheter att m 
terminalanslutning till registret. Slutligen konstaterar utskottet att försla

get. som granskats och lämnats utan erinran av lagriidet. är tillriickligl väl 

berett för ett positivt beslut i fr{1gan. I 0 



Lagutskottet kan för sin del helt ansluta sig till de synpunkter som LU 1985/86: 36 
skatteutskottet anfört. Lagutskottet tillstyrker diirför propositionen i den-

na del och avstyrker bifall till motion 540 yrkande I och motion 542 
yrkande 2 i denna del. 

Vad slutligen angär förslaget om terminalåtkomst för lokala skattemyn

digheterna och länsstyrelserna noterar lagutskottet att utredningens för

slag inte mötte nilgra andra inviindningar hos remissinstansema iin datain

spektionens erinran om att möjligheter till fri bearbetning borde undvikas. 

Utskottet delar departementschefens uppfattning att niimnda myndigheter 

har ett stort behov av terminalåtkomst till utsökningsregistret. Med de 

begriinsningar i åtkomsträttcn som departementschefcn föreslär i förhål

lande till utredningens förslag om fri Mkomstriitl och med beaktande av 

den föreslagna utstriickningen av sekretessen inom exekutionsviisendet till 

att omfatla ocksil uppgifterna i utsökningsregistret anser utskottet att den 

enskildes rättmiitiga krav på skydd för sin personliga integritet beaktats p{i 

ett tillfredsställande siitt i propositionen. 

Pft grund av det anförda tillstyrker utskollet propositionen även i denna 

del och avstyrker bifall till motion 542 yrkande 2 i motsvarande del. 

Uppgifternas tillförlitlighet - kvalitetsbevakning och 
rättelserutiner 

Prorositionen innehåller inte några hestiimmelser om kontroll och riittelse 

av urpgifter i utsökningsregistret. 

I motion 541 (cl yrkar motionärerna (yrkande 4) att riksdagen ger rege

ringen till känna vad som anförs i motionen om kvalitetsbevakning i 

uprgiftsinsamling och -bearbetning. Motionärerna konstaterar att i REX

systemet utförs ett antal maskinella kontroller och bearbetningar vilka 

råverkas av kvaliteten på de uprgifter som registreras. Det i\r diirfö'r 

mycket angeHiget att materialets tillförlitlighet garanteras. K valitetsfrågan 

bör enligt motioniirerna beaktas vid utformningen av föreskrifter till myn

digheterna. 

Utskottet anser att det självfallet är viktigt att uppgifterna i utsöknings

registret iir korrekta redan vid registreringen. Viil fungerande rii!tclseru

tiner är ocksä en god garanti för upprätthf1llande av hög kvalitet i registret. 

Förfarandet vid registrering av allmiinna mål regleras för ntirvarande i den 

siirskilda förordningen ( 1983: 167) om anviindning av automatisk databe

handling inom exekutionsväsendet. När det gäller registreringen av de 

enskilda målen ger förordningen RSV riitt att föreskriva rutiner hiiiför. 

Som utskottet tidigare berört har skattcindrivningsutredningcn i ett år 

1984 avgivet betänkande behandlat fri\gan om eventuella ändringar av 

RSV:s uppgifter med anledning av ADB-hanteringen inom cxekutionsvii

sendet. Utredningen föreslår. såvitt nu är i frilga. att RSV - på samma säll 

som varit fallet under utvecklingsarhetet med REX-systcmet - skall ha 

vissa gransknings- och heslutsfunktioncr vid registreringen av mål. Frågan 

om en närmare reglering av registreringen av uppgifter och ansvarsfördel

ningen mellan RSV och kronofogdemyndigheterna kommer således all 

aktualiseras i annat sammanhang. 11 



Utskottet vill ock:;;å erinra om att datalagen ( 1973: 289l ~ir subsidiärt LU 1985/86: 36 
tillämplig på utsiikningsregistret. Enligt 8 * datalagen skall registeransva-
riga myndigheter - om anledning förekommer till misstanke om att per-
sonuppgift i register är oriktig - undersöka uppgiftens riktighet och. om 

skäl föreligger. rätta uppgiften eller utesluta den ur registret. 
Datainspektionen har utfärdat allmiinna ri1d om till~impningen av 8 ~ 

datalagen. Råden som har form av anvisningar innebiir att det vid varje 

registeransvarig myndighet bör finnas en tjänsteman med uppgift att biträ

da <tllmiinhcten med rättelser. 

Data- och offcntlighetskommitten har i ett nyligen framlagt dclbetiin

kande (S()U 1986: 24) Integritetsskyddet i informationssamhället I. före

slagit vissa ändringar i datalagen. Förslaget innebiir att en särskild data

ansvarig skall finnas hos varje registeransvarig myndighet i syfte att ge den 

enskilde hjälp med att få felaktiga uppgifter i registren rättade. Den da

taansvarige skall övervaka riittelserutinerna m:h se till att såväl allmänhe

ten som berörda tjänstemän får behövlig information. Vidare före.slits att 
den registeransvariges skyldighet att riitta oriktiga uppgifter skärps till den 

registrerades förmån. Bl. a. skall en oriktig uppgift alltid rättas i fortsätt

ningen. 
Med hänsyn till det arbete som sålunda p<l.går på området iir någon 

åtgärd från riksdagens sida inte nu påkallad. Utskottet förutsätter emeller

tid mot bakgrund av det anförda att crfon.lcrlig uppmärksamhet fortlö

pande ägnas åt kvalitetsfrågorna och de till det sammanhanget hörande 

rättelsefrågorna. 
På anförda skiil avstyrker utskottet bifall till motion 541 yrkande 4. 

Utlämnande av uppgifter och underrättelseskyldighet 

Enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen har medborgarna. men inte myndig

heter. riitt att ta del av handlingar som finns hos en myndighet och som ~lr 

upprättade i och för myndighetens verksamhet. Under begreppet handling

ar faller m:kså ADB-upptagningar om upptagningen är till skapad för myn

dighetens verksamhet och kan tas fram i läs- eller hörbar form. Denna riltt 
begränsas endast av sekretesslagens bestämmelser. Tillhandahålls uppgif

terna på t. ex. magnetband krävs däremot i princip att utlämnande! regle

ras genom föreskrift i fö1fattning. 

Utliimnande av uppgifter med stöd av tryckfrihetsförordningen medför 

inte skyldighet för myndigheten att underrätta den om vilken uppgiften 

lämnats ut. 
Med datainspektionens tillstånd utlämnas i dag ej sekretessbelagda upp

gifter ur utsökningsregistret på magnetband till Upplysningscentralcn som 

använder dem dels för eget bruk, dels för vidarebefordran till andra krcdit

upplysningsföretag. 

Kreditupplysningsföretagens verksamhet regleras i kreditupplysningsla

gen som innehåller bestämmelser om bl. a. begränsning av personupp

gifter. upplysnings- och underrättelseskyldighet och rättelse och gallring 

av uppgifterna. Efterlevnaden övervakas av datainspektionen. Uppgifter 

ur utsökningsregistrct lämnas således ut även för annat ändamål än krono

fogdemyndigheternas verksamhet. 
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propositionen föreslås i 9 ~ att Uppgifter ur utsökningsregistrct får LU 1985/86: 36 
lämnas ut pft magnetband för utbetalning av influtna medel och annan 
redovisning. För andra iindamål får utlämnande på ADB-medium ske 
endast om detta följer av föreskrifter i författning eller om regeringen har 
medgivit det. Beträffande ej sekretessbelagda uppgifter fär regeringen 
bemyndiga datainspektionen att liimna sådant medgivande. 

I propositionen framhålls vidare att utlämnande av uppgifter i utsök
ningsrcgistret, som liimpar sig för kreditbedömning, bör kanaliseras via 
krcditupplysningsföretag. I syfte att förhindra att sådana ekonomiska upp
gifter sprids i fall där kreditupplysningslagens regler inte blir tillämpliga 
föreslås i 10 §en bestämmelse av innebörd att registeransvarig myndighet 
särskilt skall iaktta att uppgifterna i registret far bearbetas endast i enlighet 
med registrets ändamål. Regeringen för dock enligt andra meningen i IO * 
för siirskilt fall medge annan bearbetning om det föreligger siirskilda skäl. 

l motion 540 (fp) yrkas (yrkande 2) att regeringen ges till känna att 
datainspektionens praxis i tillståndsfrågor skall vara vägledande ocksä i 

fortsättningen. I motionen framhålls att datainspektionen hittills har varit 
mycket restriktiv vid tillständsgivning till andra än kreditupplysningsföre
tag. främst på grund av kvalitctsbrister i registren. Den vägledning som 
datainspektionen efterlyst och som hade kunnat ges genom en mer nog
grann reglering av utlämnandefrågorna saknas i propositionen. Detta kan. 
enligt motionären. tydas som att regeringen avser att inta en mer liittsinnig 
attityd än datainspektionen gjort. 

I motion 541 (c) hemställs (yrkande 2) att 10 ~ andra meningen utgår. 
Som skäl anför motionärerna att regeringens beslut i olika överprövnings
ärenden under de senaste åren klart skiljer sig· från datainspektionens 
tolkning av datalagen. Datainspektionen har i sina bedömningar i betydligt 
större utsträckning tagit hänsyn till människors rätt till skydd mot 
personuppgiftsutlämnande iin vad regeringens beslut ger uttryck för. En
ligt motionärerna sammanfaller datainspektionens beslut och praxis med 
intentionerna i datalagen. Det är mot den bakgrunden betänkligt, menar 
motioniirerna. att propositionen ger utrymme för försäljning av uppgifter 
om enskilda personer till exempelvis kreditupplysningsföretag. Generellt 
är det enligt motionärernas mening viktigt att uppgifter som insamlats för 
ett ändamål inte genom bearbetning/samkörning utnyttjas för andra syften 
iin de ursprungliga. Detta förhållande hindrar emellertid inte att uppgifter· 
får lämnas ut i samma omfattning som de är tillgängliga för kronofogde
myndigheten. Visar utvecklingen på legitima behov av ett utökat använd
ningsområde för REX-systernet bör regeringen, framhåller motionärerna. 

för varje särskilt fall för riksdagen framlägga förslag till ändring i utsök
ningsregisterlagen. 

Motionärerna i motion 542 (m) framhåller att den enskilde bör underrät

tas när uppgift ur registret lämnas ut till annan myndighet. Detsamma bör 
gälla när uppgift lämnas ut enligt offentlighetsprincipen även om man då 
inte kan ange till vem uppgiften lämnats. Det bör också övervägas om inte 

underrättelse skall ske när uppgift lämnas till U pplysningscentralen efter

som felaktiga uppgifter kan leda till stort men för den enskilde. 
Som utskottet ovan anför kriiver utlämnande av uppgifter som inte finns 



i allmiin handling i princip författningsstöd. Magnetband. som inte faller LU 1985/86: 36 
under begreppet allmiin handling. anviinds i dag inom exekutionsviiscndet 
för bl. a. utbetalning via det statliga redovisningssystemet. Liknande ruti-
ner tillämpas ocksf1 vid redovisning till vissa uppdragsgivande myndighe-

ter. Vad gäller de enskilda målen inriktas utvecklingen pfa en ökad ADB-
användning vid registreringen av miilen. För att vara rationell bör ocksil 

utbetalning och annan redovisning i de målen ske med motsvarande tek-

nik. För håda typerna av mål finns således behov av en bestiimmelse som 

medger betalning och annan redovisning med hjälp av magnethand. LJl-

skottet ansluter sig diirför till förslaget i denna del. 

Utlämnande för annat ändamiH fiireslcls enligt mönster fdn skallcregis

tcrlagen fa ske endasi med författningsstöd eller med regeringens medgi

vande. Denna ordning finner utskottet självklar. Utskollet ansluter sig 
också till den del av förslaget som ger datainspektionen möjlighet att efter 

delegation från regeringen pröva frågor om utlämnande. 

Vid utlämnande på ADB-medium av uppgifter för kreditbedömning är 

det fdga om ekonomisk information av kiinslig natur. Sådana uppgifter hör 
inte spridas utanför kreditupplysningslagens tilliimpningsområde. LJtHim

nandet bör diirför ske via kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysnings

lagens skyddsregler om hl. a. underriittclse. begriinsning av uppgifter och 

rättelseförfarandet måste dä tilliimpas när uppgifterna Himmts vidare. För 

att förhindra att uppgifter ur utsökningsregistret sprids utanför kredit

upplysningslagens tillämpningsori1råde behöver ytterligare skyddsåtgiirder 

vidtas. l likhet med departementschefcn anser utskottet att det kan ske 

genom att i 10 ~ första meningen tas in den uttryckliga bestämmelsen att 

registret får bearbetas endast i enlighet med dess ändamål. Det blir således 
inte tillföet all. utöver vad som behövs i kronofogdemyndigheternas verk

samhet enligt lag eller förordning. använda särskilda program för samman

ställning av uppgifter om de registrerades ekonomiska förhållanden. An
svaret rör att sil inte sker ligger på de registeransvariga myndigheterna. 

I vissa speciella fall kan emellertid hchov upps!l\ som motiverar bearbet

ning för annat ändami'tl än de som anges i registret. exempelvis i samband 

med att uppgifter utliimnas på ADB-medium till Upplysningscentralcn. 

Utskottet delar därför departementschefens uppfallning att regeringen då 

bör ha möjlighet att medge undantag från bestämmelsen om att bearbet

ning får ske endast för registrets iindamål. Del nu anförda innebär att 

utskottet inte delar den ståndpunkt som i denna del framförts i motion 541. 
Kreditupplysningsföretagen iir. som ovan antytts. skyldiga att vid utläm

nande av uppgifter om person underrätta den som avses med uppgifterna. 

Någon motsvarande skyldighet föreslås inte i propositionen bli införd då 

uppgifter lämnas ur utsökningsregistrct. Att myndigheterna vid utläm

nande av uppgifter enligt offentlighetsprincipen skulle behöva lämna un

derrällelse om utlämnandet skulle enligt utskottet föra alltför långt. l de 

fall där myndigheten på grund av bestämmelserna i tryckfrihetsförordning

en inte kan ange till vem uppgiften liimnats skulle en underrättelse l. o. m. 

kunna göra mer skada än nytta. Denna äsikt har också framförts av 

datainspektionen. 

Vid uppgiftslämnande utanför offentlighetsprincipen. t. ex. till andra 14 



myndigheter i samband med statlig och kommunal urphandling. ligger LU 1985/86: 36 
emellertid såsom framhålls i rropositionen uppgiftsliimnandet ibland sft 

n~ira det som sker via kreditupplysningsföretagen att en motsvarande 

underriittelscskyldighet skulle kunna vara motiverad. Detta iir en fråga 

som emellertid bör övervägas mer ingående och i ett större sammanhang. 

Utskottet förutsätter att så sker inom ramen för data- och offcntlighcts-

kommittens arhete. I avvaktan ptt resultatet av det arbetet finner utskottet 

det inte tjiinligt att i utsökningsregisterlagen ta in någon provisorisk be-

stämmelse om underrättelseskyldighet. 

Sammanfattningsvis anser sig utskottet säledes kunna godta de föreslag

na bestiimmelserna i 9 och 10 **·Någon särskild bestämmelse om undcr

riittelse om att uppgift lämnats ur registret bör inte inforas i lagen. När det 

slutligen gäller yrkandet i motion 540 att riksdagen skall göra uttalanden 

om datainspektionens rraxis. anser utskottet att - utöver vad utskottet 

anfört ovan om utlämnande i huvudsak endast via krediturplysningsföre

tag - riksdagen inte bör göra några särskilda uttalanden härom. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 540 

yrkande 2, motion 541 yrkande 2 och motion 542 yrkande 2 i nu aktuella 

delar. 

Övriga frågor 

I motion 541 (c) yrkas (yrkande 1) att ytterligare .rnmkiirni11gar ar perso11-

1111111111crhaseradc ADB-system inte bör tillåtas i avvaktan pä data- och of

fentlighctskommittcns arbete. Som skäl anför motionärerna att frf1gor om 

samkörning i dag är otillfredsställande reglerade. 

Med anledning av proposition 1985/86: 220 om riktlinjer för den framtida 

datapolitiken väcktes en motion med ett liknande yrkande. I ett till finans

utskottet avgivet yttrande ( K U 1985/86: 5 y) uttalade konstitutionsutskot

tet som sin mening att det knappast iir möjligt eller ens lämpligt all 

generellt "låsa .. tillämpningen av datalagen och hithörande lagstiftning 

eller ny lagstiftning under en liingre tid. Utskottet förutsatte dock alt s{1väl 

regeringen som övriga. tillämpande myndigheter noggrant bevakade inte

gritctsproblemen. Finansutskottet instämde i sitt betänkande ffiU 1985/ 

86: 5J i vad konstitutionsutskottet anfört och avstyrkte motionsyrkandet. 

Enligt lagutskottets mening linns inte anledning för riksdagen att nu göra 

nägot annat stiillningstagamle i frågan. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 541 yrkande 

I. 

I motion 541 hemställs (yrkande 3) att riksdagen beslutar att av regeringen 

begära förslag till dl.'/s regler om i vilken omfattning datakommunikation 

mellan myndigheter i fortsättningen skall ske i krypterad form. dels andra 

siikerhetsåtgiirder i myndigheternas datahantering. Motionärerna hänvisar 

till vissa förslag som lagts fram i sftrharhetshercdningcns slutrapport (SOU 

1986: 12) Datorer. sftrbarhet. säkerhet. 

I motionen framhålls vidare alt säkerhetsmetoderna ofta inte är tillförlit

liga och att bchörighetskontrollen iir undcrm[tlig. Motionärerna delar be- 15 



redningens uppfattning att överföring av datauppgifter bör ske i krypterad LU 1985/86: 36 
form. niir uppgifterna iir av känslig karaktiir. Motionärerna anser att siikcr-
hcts- och särbarhetsaspckterna måste ägnas större uppmiirksamhct än 
tidigare. Propositionen ger enligt motioniin:rnas mening dock inte uttryck 

för en sädan uppfattning. Motionärerna pftpekar också att stirbarhetspro-
blcmcn kan leda till alt man måste avstå fdn viss dataöve11'öring och viss 

dataregistrering. 
Sårbarhctsberedningens slutrapport har överlämnats till regeringen, och 

frågornas vidare handläggning iir för närvarande föremål för överväganden 

inom regeringens kansli. Med hänsyn hiirtill saknas enligt utskottets me

ning anledning för riksdagen att begära något förslag i de av beredningen 

väckta frågorna. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motion 541 

yrkande 3. 

Hemställan 

Utskottet hemstiillcr 
1. betriiffande m'.1'/ag på proposition 1985186: 155 

att riksdagen avslftr motion 1985/86: 542 yrkande I. 

2. betriiffande .fi'a111tida decentralisaing m· Rl:X-sy.1·te111ct 

att riksdagen avslår motion 1985/86: 541 yrkande 5. 

3. beträffande riksskattererkets .fiir.fi1ga11dcriitt iii·er och 1cr111i

nalåtko111st till 11tsiikni11g.1T1'gistret 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 155 i denna del och 
med avslag pf1 motion 1985/86: 542 yrkande 2 i motsvarande del 

godkänner vad utskottet anfört. 
4. beträffande 11tsiikni11g.1Tegistrc1.1· in11ehåll 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 155 i denna del och 
med avslag på motion 1985/86: 542 yrkande 2 i motsvarande del 

godkänner vad utskottet anfört. 
5. beträffande ge11eralt11/lstyrelse11.1· tcr111i11a'1/tkomst 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 155 i denna del och 

med avslag pft motionerna 1985/86: 540 yrkande I och 1985/86: 542 
yrkande 2 i motsvarande del godkänner vad utskottet anfört, 

6. beträffande läns.1·1_1.,.clsernas och de lokala skatte1n.l'lldigheter

nas tami11ailltko111st 

att riksdagen med hifall till proposition 1985/86: 155 i denna del och 

med avslag på motion 1985/86: 542 yrkande 2 i. motsvarande del 

godkiinner vad utskottet anfört. 

7. beträffande 11ppgif/ema.1· til(fiirlitligher 

att riksdagen avslår motion 1985/86: 541 yrkande 4. 

8. beträffande 11tlii1111111mfr ar 1111pgUier och 1111dcrriittelscskyl
dighl'I 

att riksdagen med hifall till proposition 1985/86: 155 i denna del och 

med avslag på motionerna 1985/86: 540 yrkande 2. 1985/86: 541 yr

kande 2 och 1985/86: 542 yrkande 2 i denna del godkiinner vad 

utskottet anfört. 16 



9. betritffande .fi"irslaget 1il/ 111siik11i11g.\/"egisterlag 

att riksdagen antar del i propositionen framlagda förslaget till utsök

ningsrcgis!erlag, 

10. betrtiffande sekrctcss/11ge11 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag nm 

iindring i sekretesslagen ( 1980: I 00). 
11. beträffande .rn111kiirni11g m· pcr.1·01111111111111'/"hasernde ADJJ-sy

s/C/11 
att riksdagen a vslär motion 1985/86: 541 yrkande I. 

12. beträffande sii/.:erher.1·1/tgiirdcr 
att riksdagen avslttr motion 1985/86: 541 yrkande 3. 

Stockholm den 22 maj 1986 

På lagutskottets vägnar 

Pa-0/r~f S trindherg 

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m). Lennart Andersson (s). Stig Gus
tafsson (s). Martin Olsson (c). Inga-Britt Johansson (s), Allan Ekström 
(ml. Bengt Kronblad (s), Inger Hcstvik (s). Gunnar Thollander (s). Ewa 
Hcdkvist Pctcrsen (s). Ewy Möller (m). Kjell-Arne Wclin !fp). Kersti 
Johansson (c). Marianne Carlslröm (s) och Hugo Hcgcland (m). 

Reservationer 

I. Framtida decentralisering av REX-systemct (mom. 2) 

Martin Olsson och Kersti Johansson !båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Utskottet 

konstaterar" och slutar med '"vidare ätgärd'" bort ha följande lydelse: 

I likhet med motionärerna anser utskottet att starka skiil - bl. a. hänsyn 

till den enskildes integritet och allmänna decentraliseringssträvanden -

talar för att möjligheterna att utnyttja framtida strukturförändringar till 

liinsvis decentraliserade REX-system bör undersökas. Detta bör med bifall 

till yrkande 5 i motion 541 ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottet under 2 bort hemställa 

2. beträffande.fi·a1111id11dece/l/ralisering11\' RF:X-systemet 

att riksdagen med bifall till motion 1985/86: 541 yrkande 5 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om utredning 

av en framtida decentralisering av REX-systcmet. 

2. Riksskattcverkets förfoganderätt över och 
terminalåtkomst till utsökningsregistret (mom. 3) 

Per-Olof Strindberg (m). Martin Olsson (C). Allan Ekström (m). Ewy 

Möller (m). Kjell-Arne Wclin !fpJ. Kersti Johansson !l:) och Hugo Hege

land (rn) ans~r 

LU 1985/86: 36 
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dels att den del av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med '"Uppgifterna LU 1985/86: 36 
i'" och slutar med '"iindrad ändama!sbeskrivning·· bort ha följande lyddse: 

Uppgifterna i registret har när det gäller tilliimpningen av avriikningsla

gen betydelse för verksamheten ocks<'1 hos vissa andra myndigheter. exem

pelvis generaltullstyrelsen. RSV och de lokala skattemyndighl!terna. Inom 

skatteförvaltningen finns ocksl'1 behov av att anviinda registret för kontroll 

och utredningar för beskattningsändam{tl. Detta giiller även RSV som iir 

beskattnings myndighet för bl. a. punktskatter. 

Utskottet konstaterar att RSV s[1lcdes har behov av registret för plane

ring och tillsyn av verksamheten inom exekutionsviiscndet. för avräk

ningsiindamål och f'iir beskattning. men inte för n{1got annat iindamiil. 

Övriga i I ~beskrivna iindamål bör således inte hänsyfta pil RSV. 

dels att den del av utskottets yttrande pf1 s. 7 som bö1:jar med '"RSV:s 

befattning'" och slutar med '"denna de1·· bort ha följande lydelse: 

Som utskottet i det föregående anfört har RSV inte behov av tillgång till 

registret i andra fall iin i de fall som utskottet siirskilt angett. Någon sådan 

generell förfoganderiitt till hela registret som föresl?1s i propositionen kan 

utskottet diirt"ör inte bitriida. Enligt utskottets mening bör RSY:s förfogan

derätt bcgriinsas till uppgifter som behövs för de angivna iindamålen. 

nämligen planering och tillsyn i verkets egenskap av centralmyndighet för 

administration av exekutionsväsendet. avräkning enligt avriikningslagen 

och beskattning. 

dels att den del av utskottets yttrande pil s. IO som bö1:jar med "För 

RSV:s'" och slutar med '"samma utsträckning"' bort ha följande lydelse: 

Niir det gäller RSV har utskottet ovan föreslagit att verkets förfogande

riitt till registret skall begriinsas till att avse endast vissa ändamål. Enligt 

utskottets mening bör terminalåtkomsten begriinsas pil samma sätt. 

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet sålunda med anledning av mo

tion 542 yrkande 2 att RSV :s förfoganderätt och terminalåtkomst begrän

sas till följande iindamäl. niimligcn den planering och tillsyn av den exeku

tiva verksamheten som följer av verkeb roll som administrativ central

myndighet för exekutionsviisendet. avriikning enligt avriikningslagen och 

verkets uppgifter som bcskattningsmyndighet. 

dels att utskottet under 3 bort hemstiilla 

3. beträffande riksskattc1·c,,.kets ji'i1:fi1ganderiitt iii·er och ten11i-

11ali1tko111st till 11tsiik11ingsregistret 
att riksdagen med anledning av proposition 1985/86: 155 i denna de\

oeh motion 1985/86: 542 yrkande 2 i motsvarande del godkänner vad 

utskottet anfört. 

3. Gcneraltullstyrelsens terminalåtkomst (mom. 5) 

Per-Olof Strindberg (ml. Martin Olsson (c.:l. Allan Ekström (m), Ewy 

Möller (m). Kjell-Arne Wclin (fp). Kersti Johansson !c) och Hugo Hege

land ( m) anser 
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dels att den del av utskottets yttrande pii s. 6 som bör:jar med "'Utskottet LU 1985/86: 36 

kan'" och slutar med '"ändrad ändamålsbeskrivning'" bort ha följande 

lydelse: 
Utskottet vill timigga att generaltullstyrclsen enligt utskottets mening 

inte har behov av uppgifter ur utsökningsregistret i vidare utsträckning iin 

för avriikningsändamål. I ändamålsbeskrivningen bör därför inte ingtl om
råden som tulltaxering och tullar. Utskottet förordar att i I *tredje stycket 

2 p. ordet "tulltaxering'" och i 3 p. ordet "tullar'" utgär. 

dels all den del av utskottets yttrande på s. 11 som börjar med "Lagutskot

tet kan'" och slutar med "denna del'· bort ha följande lydelse: 

Lagutskottet kan för sin del dela skatteutskottets uppfattning att gene

raltullstyrelsen bör ha terminalåtkomst till utsökningsrcgistrct för avriik

ningsiindamal. Genom terminalätkomst kan. som skatteutskottet päpckat, 

avräkningsförfarandet bli smidigare och resurser frigöras. Fiir kredit

importörer som inte är giildenärer innebär styrelsens åtkomst till registret 

enligt lagutskottets mening all de snabbare än vad som nu är fallet med ett 

manuellt förfarande kan få tillbaka sina pengar. Även kreditimportörer 

som iir giildeniirer och som efter avräkning har rätt till återbetalning gör en 

tidsvinst. 

Som utskottet tidigare understrukit bör av hiinsyn till den personliga 

integriteten ätkomsten till centrala register begriinsas till att avse uppgifter 

som uttryckligen behövs i myndighdernas verksamhet. Enligt utskottets 

mening har inte visats att det finns ett sådant uttryckligt behov när det 

giiller övriga ärenden hos generahullstyrelsen. Utskottet kan diirför inte 

ansluta sig till skatteutskottets sliillningstagande i den delen. 

Med hiinsyn till det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen med anled

ning av motion 540 yrkande I och motion 542 yrkande 2 i denna del 

begränsar gem:raltullstyrelsens terminalatkomst till uppgifter som behövs 

för avräkningsiirenden. 

dels att utskottet under 5 bort hemställa 

5. betriiffande ge11eralt11/lstyrdse11s tcrmi11a/ätko111s1 

att riksdagen med anledning av proposition 1985/86: 155 i denna del 

och med anledning av motionerna 1985/86: 540 yrkande I och 1985/ 

86: 542 yrkande 2 i motsvarande del godkänner vad utskottet anfört, 

4. Uppgifternas tillförlitlighet (mom. 7) 

Per-Olof Strindberg (m). Martin Olsson (cl. Allan Ekström (m). Ewy 

Möller (ml. Kjell-Arne Welin (fpl. Kersti Johansson (cl och Hugo Hegc

land (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som bör:iar med ··Med 

hiinsyn" och slutar med '"yrkande 4'" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är riittslägct otillfredsstiillande i vad avser sriväl 

kontroll som rättelse av uppgifterna i utsökningsregistrel. Giillande regel

systl.!m för registrering av uppgifter är inte till fyll<.!st som garanti för hög 

registerkvalitet. Ett minimikrav för rcgistcruppgifternas tillförlitlighet är 19 



att en verkställighetsprövning sker före registrering och giirna med utnytt- LU 1985/86: 36 

jamle av ett fungerande pilminnelsesystem. Även rättelserutinerna är otill-

riickliga. främst genom avsaknad av obligatorisk rättelseavisering. Ett 

eventuellt genomförande av data- och offentlighetskommittens förslag kan 

inte hdler avvaktas. 

Utskottet vill understryka betydelsen av registeruppgifternas tillförlit

lighet. För att så långt möjligt förhindra integritctskränkningar krävs nu 

fö1fattningsrcglering av frågorna om kontroll och rättelse av uppgifter i 

ut sök ningsrcgi siret. 

Vad utskottet anfört med anledning av motion 541 yrkande 4 bör ges 

regeringen till kiinna. 

dels att utskottet under 7 bort hemställa 

7. beträffande 11ppg(fiemas ril(fi'ir/irlif.{het 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86: 541 yrkande 4 som 

sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört om författ

ningsreglcring av frågorna om kontroll och rättelse av uppgifter i 

utsökningsregistret. 

'i Utlämnande av uppgifter och underrättelseskyldighet 
(mom. 8) 

Per-Olof Strindberg (m). Martin Olsson (e). Allan Ekström (m). Ewy 

Möller (m). Kjell-Arne Welin (fp). Kersti Johansson (C) och Hugo Hege

land (ml anser 

dels' att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 14 med "I vissa·· 

och slutar med '"motion 541" bort ha följande lydelse: 

Mot bakgrund av det anförda är det enligt utskottet betänkligt att försla

get till utsökningsregisterlag likväl ger utrymme för försäljning av uppgifter 

om enskilda personer för bl. a. kreditupplysningsiindamål till andra än 

kreditupplysningsföretag genom att regeringen enligt 10 §andra meningen 

far riill att medge ··annan bearbetning"'. Generellt är det enligt utskottets 

mening viktigt att uppgifter insamlade för ett ändamål inte genom bearbe.t

ning/samkörning utnyttjas för andra ändamål än de ursprungligen åsyftade. 

Ni'tgot s[1dant bemyndigande för regeringen som andra meningen i JO * 
innebär bör därför riksdagen inte ge. Utskottet delar således motionärer

nas i motion 541 uppfattning att andra meningen i JO * bör utgå. 

Skulle utvecklingen visa på legitima behov av utökning av REX-syste

mcts anviindningsornråde bör regeringen. som framhålls i motion 541. 

framliigga förslag till ändring av utsökningsregisterlagen. 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s._ 14 med '"Vid 

uppgiftsliimnande"' och slutar på s. 15 med '"aktuella delar·· bort ha 

följande lydelse: 

Vid uppgiftsl~imnande utanför offentlighetsprincipen. t. ex. till andra 

myndigheter i samband med statlig och kommunal upphandling. ligger 

däremot uppgiftslämnandct ibland så nära det som sker till kreditupplys

ningsföretagen att en motsvarande undc1Tiittelscskyldighct iir synnerligen 20 



angeHigen ur integritetsskyddssynpunkt. Man kan därför inte avvakta L U 1985/86: 36 
eventuellt förslag av data- och offentlighetskommitten. Utskottet anser det 
silledes nödvändigt att redan nu i utsökningsregisterlagen införs en bestiim-
melse om underriittelseskyldighet. 

Vad slutligen angår yrkandet i motion 540 om datainspektionens praxis 
när det gäller tillstfmd till utlämnande av ej sekretessbelagda uppgifter pf1 
ADB-medium förutsätter utskottet att datainspektionens hittillsvarande 
praxis skall vara vägledande ocksa i forts~illningen. Utskollet vill i sam
manhanget även hänvisa till konstitutionsutskottets betänkande KU 1985/ 
86: 25 reservation 3. 

Vad utskollet anfört i detta avsnitt bör riksdagen med bifall till motion 
541 yrkande 2 och med anledning av motionerna 540 yrkande 2 och 542 
yrkande 2 i nu aktuella delar godkänna. 

dels att utskottet under 8 bort hemställa 
8. beträffande 11tliim11ande a1· 11ppg(fier och 1111derriittelseskyl

diglzet 

att riksdagen med anledning av proposition 1985/86: 155 i denna del 
och med bifall till motion 1985/86: 541 yrkande 2 och med anledning 

av motionerna 1985/86: 540 yrkande 2 och 1985/86: 542 yrkande 2 i 
dessa delar godkänner vad utskottet anfört. 

6. Förslaget till utsökningsregisterlag (mom. 9> 

Per-Olof Strindberg <ml. Martin Olsson (c). Allan Ekström (ml. Ewy 
Möller <ml. Kjell-Arne Welin (fp), Kersti Johansson (c) och Hugo Hege

land (m) anser - under förutsättning av bifall till reservationerna 2. 3 och 5 

att utskottet under 9 bort hemställa 
9. beträffande förslaget till utsiikningsregisterlag 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till utsök
ningsregisterlag med den ändringen dels att I. 2, 7. 8 och 10 ~* 
erhåller följande som Reserrnntema.1· .fi'irslag betecknade lydelse. 
dels all den föreslagna 11 ~betecknas 12 *·dels all i lagen införs en 
ny 11 * med följande som Re.1·en·t111temas förslag betecknade ly
delse. 

Regeringens förslag Resen·anternas ji'irslag 

§ 

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av automa-
tisk databehandling föras ett för hela riket gemensamt utsökningsregister. 

Registret skall användas inom exekutionsväsendet för 
1. verkställighet enligt utsökningsbalken. 
2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning. 
3. avräkning enligt lagen (1985: 146) om avräkning vid f1terbetalning av 

skatter och avgifter. 
4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1-3. 
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Rcgeringi•ns .f("irslag 

Registret får användas av myn
digheter utanför exekutionsviisen
det för 

I. ändamål som avses i andra 
stycket 3, 

2. planering, samordning och 
uppföljning av revisions- och annan 
kontrollvcrksamhet vid beskattning 
och t11/lt11xeri11g, 

3. utredningar vid bestämmande 
och uppbörd av skatter. tullar och 
socialavgifter. 

Riksskattevcrkct förfogar över 
hela utsökningsrcgistret. En krono
fogdemyndighet förfogar över re
gistret. silvitt giilkr uppgifter i mål 
eller iirenden som handliiggs hos 
myndigheten. enligt de närmare fö
reskrifter regeringen meddelar. 

7 * 

Resi•n·anternas f("irs/11g 

Registret far användas av myn
digheter utanför exckutionsviisen
det för 

I. ändamål som avses i andra 
stycket 3. 

2. planering, samordning och 
uppföljning av revisions- och annan 
kontrnllverksamhet vid beskatt
ning. 

3. utredningar vid bestämmande 
och uppbörd av skatter och social
avgifter. 

Riksskattcverket förfogar över 
utsökningsrcgistret i Jen 11tstriick-
11i11g i·erket hchiii·cr.fi"ir att tillgodo
se iindamäl som m·si·s i I ~ andra 
stycke14 och tre1{je stycke! 1-3. En 
kronofogdemyndighet fö1fogar 
över registret, s<'1vitt gäller upp
gifter i mål eller iirenden som hand
liiggs hos myndigheten, enligt de 
närmare föreskrifter regeringen 
meddelar. 

Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får ha terminalåtkomst 
till utsökningsregistret. 

Ter111inal<ltkom.11c11 .får rikssk11t
te1·erket .filr m·se endast uppgifier 
som 011!fi11tas a 1 · 1 ·erkc ts .fi"ir.fi1ga 11-

dcrii 11 iii·er registret enligt 2 ~-
Terminalätkomsten för en kronofogdemyndighet far avse endast upp

gifter om 
I. den som iir registrerad hos en kronofogdemyndighet i liinet som 

giildenär i mil! om exekutiva iitgärder. 
2. den som i annat fall iin som avses under I är gäldenär eller svarande i 

mål eller ärende som handläggs hos myndigheten. 
3. make till person som avses under I. 
4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses 

under I, 
5. fåmansföretag som avses i 35 * I a mom. sjunde stycket kommunal

skattelagen ( 1928: 370) och delägare i sådant företag. om företaget eller 
delägare i ddta tir gäldenär som avses under I, 

6. konkurs m.:h näringsförbud. 
I fråga om kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs 

giiller taminalätkomsten enligt andra stycket I också gäldenärer i annat 
liin. om detta ingår i tillsynsområdet. 
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Regeringen.i· fi'irs/ag 

Generaltullstyrelsen. länsstyrel
serna och de lokala skattemyndig
heterna får ha terminalåtkomst till 
utsökningsregistret. Terminalåt
komsten för generaltullstyrclscn får 
avse endast uppgifter om person 
som förekommer i iirende hos myn
digheten. För en länsstyrelse och 
en lokal skattemyndighet får tcr
minalf1tkomsten avse endast upp
gifter om person. som förekommer 
i ärende hos myndigheten eller hos 
annan skattemyndighet inom länet. 

8 * 
Resen·ant1'rnas .fi'irslag 

Gcneraltullstyrelsen. länsstyrel
serna och de lokala skattemyndig
heterna får ha terminalåtkomst till 
utsökningsregistret. Terminalåt
komsten för gcncraltullstyrclsen får 
avse endast uppgifter om person 
som förekommer hos myndigheten 
i ärende enligt lagen ( 1985: 146) om 
mTiikning vid återhetalni11g m· 
skatter och 111·gifter. För en liinssty
relse och en lokal skattemyndighet 
får terminalåtkomsten avse endast 
uppgifter om person. som förekom
mer i ärende hos myndigheten eller 
hos annan skattemyndighet inom 
liinet. 

10 * 
Myndighet som är registeransva

rig för utsökningsregistret skall sär
skilt iaktta att uppgifterna i registret 
fär bearbetas endast i enlighet med 
registrets ändam<ll. Regeringen .får 
.fi"ir siirskilt fall 111edge annan hear
hetning, 0111 det fi'ireligger särskilda 
skiil. 

Myndighet som är registeransva
rig för utsökningsregistrct skall sär
skilt iaktta att uppgifterna i registret 
får bearbetas endast i enlighet med 
registrets ändamfll . 

Il ~ 

Niir uppg(fi ur ursiikningsrcgist
ret lii111na.1· ut till myndighet .fi"ir 
i·erksamhet som ej m·ser my11dig
he1.1·11t1frning skall den s11111 m·sc.1· 
med uppg(ficn samtidigt och kost-
11ad.1fritt tillstii//a.1· ett skr(filigt 
meddelande 0111 de uppg{tier som 
har /iimnats 111 rörande honom och 
om re111 som har hegiirt uppg(fien. 

7. Samkörning av personnummerbaserade ADB-system 
(mom. 11) 

Martin Olsson och Kersti Johansson <båda cJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 15 som börjar med "Med 

anledning .. och slutar med "yrkande 1 •• bort ha följande lydelse: 

I avvaktan på resultatet av data- och offentlighetskommittens arbete och 

med hänvisning till att frågor om samkörning i dag är otillfredsställande 

reglerade anser utskottet i likhet med motionärerna att tillstånd till ytterli

gare samkörningar av personnummcrbascradc ADB-system inte bör ges. 
Vad utskottet nu anfört bör med bifall till motion 541 yrkande I ges 

regeringen till känna. 
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dels att utskottet under 11 bort hemstiilla 
11. betriiffande .rnm/.:arning m· per.rn111111mmerhasaade ADB-sv

.1 te fil 

att riksdagen med bifall till motion 541 yrkande I som sin mening ga 
regcringen till bnna vad utskottet anfört om förbud mot samkörning 

av personnummerbaserade ADB-system, 

8. Säkerhetsåtgärder (mom. 12) 

Martin Olsson och Kersti Johansson (bäda c) anser . 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 16 som börjar med '"Sårbar
hetsheredningens slutrapport'" och slutar med "yrkande 3'" bort ha föl
jande lydelse: 

1 likhet med motionärerna anser utskottet att den ökade uppmiirksamhet 

som numera milste ägnas åt säkerhets- och sårbarhetsaspekter dess värre 
inte präglar rcgcringens förslag till utsökningsregistcrlag. Hur dessa frågor 
skall lösas när det gäller utsökningsregistret bör diirför utredas. Vad giiller 
myndighetcrnas register i övrigt bör dessutom enligt utskottets mening 
frågor om avstående från viss dataöve1föring och ADB-registrering utre
das siirskilt. Riksdagen bör i enlighet med yrkande 3 i motion 541 begära 
att regeringen efter verkställda utredningar framlägger förslag när det 

gäller dessa frf1gor. 

dels att utskottet under 12 bort hemställa 
12. bctriiffande siikcrhctsåtgiirder 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86: 541 yrkande 3 begiir 
att regeringen lägger fram förslag till lösning av säkerhetsfrägorna 
vid ADB-register i enlighet med vad utskottet anfört. 

Särskilt yttrande 

Framtida decentralisering av REX-systemet (mom. 2) 

Per-Olof Strindberg (m). Allan Ekström (m). Ewy Möller (m), Kjell-Arne 

Welin !fpl och Hugo Hegeland (m) anför: 

Vi vill framhålla att av hänsyn till den enskildes integritet bör centralisera

de system undvikas. När det gäller frågan om RSV:s förfoganderätt och 

åtkomst har de borgerliga ledamökrna i särskild reservation yrkat att 

RS V: s förfoganderätt kraftigt skall begränsas. Om riksdagen bifaller yr

kandet kommer tyngdpunkten i REX-systemet att ligga lokalt i varje kro

nnfogdt:distrikt med dess begränsade åtkomstmöjlighet. Härigenom upp

nås enligt vår mening balans mellan effektivitet och integritet i systemet. 
Därmed har fn'igan emellertid inte slutligen avgjorts. Den framtida utveck

lingen kan givetvis föranleda andra bedömningar, bl. a. om integritetsskyd

det kommer i fara. Några skäl att i dag överväga införandet av ett fullstän
digt decentraliserat REX-system har vi inte kunnat finna. Vi har därför 

kunnat ansluta oss till utskottets ställningstagande. 
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I Förslag till 
U tsökningsregisterlag 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

/11/t'da11dc hl'stiim111elsl'r 

1 * Pör de iindam[tl som anges i denna paragraf skall med hjiilp av 
aulllmatisk databehandling föras ett för hela riket gemensamt utsöknings
register. 

Registret skall anviindas inom exekutionsviisendet för 
1. verkstiillighet enligt utsökningshalken. 
2. verksWllighet eller tillsyn enligt annan författning. 
3. avriikning enligt lagen ( 1985: 146) om avriikning vid {1terhetalning av 

skatter och avgifter. 
4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1-3. 
Registret för anviindas uv myndigheter utanför exekutionsviisendet för 
I. iindarrn'tl som avses i andra stycket 3. 
2. planering. samordning och uppt"öljning av revisions- och annan kon

troll verksamhet vid beskattning och tulltaxering. 
3. utredningar vid hestiirnmantle och uppbörd av skatter. tullar och 

socialavgifter. 

2 * Riksskattevcrket förfogar över hela utsökningsregistret. En krono
fogdemyndighet förfogar över registret. savitt giiller uppgifter i mil.I eller 
iirenden som handliiggs hos myndigheten. enligt de niirmare föreskrifter 
regeringen meddelar. 

Ut.1iik11i11gsrcgistrcts i1111chclll 

3 * Utsiikningsregistret skall innehillla uppgifter om den som enligt I 
kap. 7 * utsiikningshalken iir giildeniir eller svarande i m{ll hos en kronofog
demyndighet. I fdga om annan person för införas uppgifter som avses i 6 * 
9. 

4 * Piir en fysisk person skall i utsiikningsregistrt'I anges 
1. namn. adress och personnummer eller. niir uppgift om personm1111-

rrn:r saknas. siirskilt registreringsnummer. 
, civilstfrnd och dag for civilstiindsiindring, 
3. om han har avlidit dagen för dödsfallet. 
4. om han har llyttat till utlandet dagen för utflyttningen och den för

samling fr{111 vilken utflyttningen skett. 

5 * För en juridisk person skall i utsökningsn:gistret anges firma, adress 
llCh organisationsnummer eller. niir uppgift om organisationsnummer sak
nas. siirskilt redovisnings- eller registreringsnummer. 

För ett diidsbo ff1r iiven registreras den avlidnes personnummer och 
dagen för dödsfallet. 

6 * Utöver de uppgifter som anges i 4 och 'i~~ fifr utsiikningsregistret. i 
den utstriickning .som föreskrivs av regeringen eller drn myndighet som 
rL·gcringcn hesliimmer. inneh{illa uppgifter lllll 

I. exckutionstitcl. skuldens storlek. medelsslag. dag niir skulden fast
stiilldes och niir den förföll till betalning. influtna medel. tkn tidpunkt vid 
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vilken skulden preskriberas samt andra förh:°tllanden av betydelse för 
betalningsskyldigheten som framgilr av exekutionstiteln eller av andra 
handlingar i m{tlet. 

:!. de verkstiillighetsåtgiirder som har begiirts av sökanden. 
3. den som siikt verksliilligheten och vad som i övrigt behövs for utbe

talning av influtna medel och annan redovisning. 
4. stiilld siikerhct. uppskov och avbetalningsplan. 
5. utmiitning. exekutiv forsiiljning. införsel. avriikning och betalnings-

siikring. 
6. kvarstad och f1tertagande av vara. 
7. biitesförvandling. 
8. betalningsinstiillclse och likvidation. 
9. konkurs. ackord. niiringsförbud och förordnande av god man enligt 

2 * ackordslagen ( 1970: 8471. 
10. förhör eller annan fitgiird som har vidtagits för efterforskning av 

tillgiingar. 
11. redovisningen av verksUillighetsuppdragct. 
12. administrativa och tekniska uppgifter som behövs for registrets an

viindning. 

A.tk11111st och 11t/ii11111w1cll' 

7 * Riksskatteverkct och kronofogdemyndigheterna för ha terminal:°1t
komst till utsökningsregistret. 

Terminaliitkomsten för en kronofogdemyndighet filr avse endast upp
gifter om 

I. den som iir registrerad hos en kronofogdcm~:ndighet i liinet som 
giildcniir i miil om exekutiva iitgiirder. 

:!. den som i annat fall iin som avses under I iir giildeniir eller svarande i 
mtil dler iirende som handliiggs hos myndigheten. 

J. make till person som avses under I. 
4. den som iir gemensamt bctalningsansvarig med person som avses 

under I. 
5. famansföretag som avse' i -~5 * I a 1110111. sjunde stycket kommunal

skattelagen ( 19:!8: .~70) och dcliigare i siidant företag. om fiiretaget eller 
dcHigare i delta iir giildeniir som avses under I. 

6. konkurs och niiringsförhud. 
I fr:lga om kronofogdemyndighet som iir t illsyn,myndii:!l1et i konkurs 

giiller tcrminal{1tkomsten enligt andra stycki.:t I ocks.I giildcniirer i annat 
liin. l'm detta ingi"1r i tillsynsomr:ldet. 

8 * Gencraltullstyrelsen. liinsstyrclserna llCh de lokala skattemyndighe
terna fir ha terminaliitklHllst till utsiikningsregistret. Terminai<ltkomstcn 
för genl'raltullstyrelscn fiir avse endast uppgifter om person som förekom
mer i iirendc hos myndigheten. För en liinsstyrdse och en lokal skattemyn
dighet far terminaliitkomstcn avse endast uppgifter om person. som flire
kommer i iirende hos myndigheten eller hl)S annan skattemyndighet inom 
liinct. 

9 * för utbetalning av inllutna medel och för annan redovisning for 
uppgifter ur utsiikningsregistret liimnas ut p;\ medium för automatisk data
behandling. 

Fiir annat iindamf1l iin som anges i första stveket fiir uppgifter liimnas ut 
p[1 medium fiir automatisk databd1andling enda'! nm detta föl.ier av lag 
eller fiirordning eller regeringen har medgett d.:t. Regeringen for uppdra at 
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datainspektionen att lämna sf1dant medgivande i frf1ga om uppgifter som LU 1985/86: 36 
inte omfattas av sekretess. Datainspektionens heslut rnr överklagas hos Bilaga I 
regeringen genom besvär. 

Ö1Ti1:a hestiimme/ser 

IO § Myndighet som är registeransvarig för utsökningsregistret skall sär
skilt iaktta att uppgifterna i registret fftr bearbetas endast i enlighet med 
registrets ändamål. Regeringen fär för siirskilt fall medge annan hearhet
ning. om det föreligger särskilda skiil. 

11 § Uppgift om indrivningsuppdrag som avser höter får hevaras i utsök
ningsrcgistret till utgången av det år dfi full betalning skedde. Andra 
uppgifter som avses i 6 § 1-11 ffir bevaras under högst tre far. Denna tid 
riiknas för uppgifter om betalningssiikring. kvarstad. näringsförbud och 
förordnande av god man fr{tn utg[ingen av det tir di\ {itgiirden förföll eller 
förlorade sin verkan samt för uppgifter om konkurs och ackord friln ut
gången av det år dä fö11"arandet avslutades. För övriga uppgifter riiknas 
tiden från utgången av det år under vilket mftlet avslutades. Uppgifter 
enligt 4 och 5 §§ skall bevaras sii liinge annan uppgifl om personen före
kommer i registret. 

Uppgift som inte längre för bevaras skall gallras ur registret senast tre 
mftnader efter bevaringstidens utg{ing. 

Regeringen får föreskriva att vissa av de uppgifter som avses i 6 * 1-11 
fi'tr bevaras under högst fem {ir. om siirskilda skiil föreligger. 

Denna lag träder i kraft. i fråga om 11 §första och andra styckena den I 
januari 1987. och i /ivrigt den I september 1986. 



2 Förslag till 
Lag om änJring i sekretesslagen ( 1980: I 00) 

Hiirigcnom föreskrivs all 9 kap. I, ~ och 19 ** sekretesslagen 
11980: 100) 1 skall ha följande lydelse. 

N111·1/1'1111d1· l_nldse Fiirl'slagc11 lydel.1<' 

9 kap. 

1 ~~ 

Sekretess giiller i myndighets 
verksamhet. som :1vser hestiim
mande av skatt eller som avser tax
ering eller i övrigt faststiillandc av 
underlag för bestiimmande av skatt. 
för uppgift om enskilds personliga 
eller ekom1miska förh{dlanden. 
Uppgift hos tullverket fi'tr dock liim
nas ut. om det -;Ulr klart att uppgif
ten kan röjas utan att den enskilde 
lider skada eller men. För uppgirt i 
mttl hos domst<1l giiller sekretessen 
endast om det kan antas att den 
enskilde lider skada eller men nm 
uppgiften röjs. Har uppgifter erh{tl
lits fr{111 annan myndighet och iir 
den sckrctesshelagd diir. giillcr 
dock denna sekretess hos domsto
len. om uppgiften saknar lxtydclsc 
i miilet. 

Sekretess giiller i myndighets 
verksamhet. som avser hesliim
mande av skatt eller som avser tax
ering eller i övrigt faststiillande av 
underlag fiir bestiimmandc av skatt. 
fiir uppgift om enskilds personliga 
eller cklH1omiska fiirh{illandcn. 
Mof.\Tt1rw11ll' .1d:r1·rcss i:iill<'I' i 
1n\'11dig/il'ls 1·l'rk1·11111/icr so111 a1·sa 

.fi'irnnd<' a1· cll<'r 11rrag tll' ri•gistl'I' 

s11111 r/l'Scs i .d:11ff1T<'gi.1'f1•rlt1gc11 

I /980: 3../3) .för 1111pgifi som har ti/1-

.fi'irts siidanr r1·gisr,.,.. Uppgift hos 
tullverket filr dock Umnas ut. om 
det stf1r klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde lider skada 
eller men. Fiir uppgift i mil! hos 
domstol giiller sekretessen enda-;! 
om det kan antas att den enskilde 
lider skada eller men om uppgirten 
röjs. Har uppgifter crh{tllits fdn an
nan myndighet och iir den sekre
tesshelagd diir. giiller dlick denna 
sekretess hos domst<1len. om upp
giften saknar het ydebe i midet. 

Med skatt avses i detta kapitel skatt pil inkomst eller fiirmiigenhet samt 
om~iittningsskatt. tull och annan indirekt skatt. :'l.kd skal t jiimstiills arbeh
givaravgift. prisrcglcringsavgift och liknande avgirt samt skatte- (1ch av
giftstilbgg och förseningsavgift. Med verksamhi:t s<1m avser bestiimmande 
av skatt jiimstiills verksamhet som avser hestiimmande av pensinnsgrun
dande inkomst. 

Sekretessen giiller inte beslut. varigenom skatt eller pensionsgrnndande 
inknmst hestiims eller underlag för bestiimmande av skatt faststiills. si\vida 
inte heslutet mcLklclas i iiremlc om 

I. förhandsbesked i taxerings- eller skattefr:·iga. 
2. befril·lse rriln till;impning av hestiimrnelserna om heriikning av skatte

pliktig realisationsvinst vid avyttring av aktier och liknande egendnm i 
samhaml med strukturrationalisering. 

). riitt att erh:illa avdrag \'id taxL·ringen fiir av<ittning till siirskild nyan
skaffningsli.md. 

4. riitt att erh:illa avdrag \·id taxeringen fiir kostnad for exportkredit. 

I l..aci:n Prntn·d;I 'L'l1;1'1 l'IX'i: l!l.'i•J. 
'St';ia,tt: l1cl~·l'L' !IJX4: 11.J'J. 
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N111·ari111de lnld.\1' Fc'ireslagen lydelse 

'i. beskallning av utbndska forskare viJ tillfalligt arbete i Sverige niir 
beslutet har fattats av forskarskatteniimnden. 

Utan hinder av sekretessen fiir uppgift liimnas till enskild enligt vad som 
föreskrivs i lag om förfarandet vid beskallning eller om skatleregister. 

I friiga om uppgift i allmiin handling giiller sekretessen i högst tjugo iir. 

Sekretess giillcr i 
I. siirskilt iirende om kontroll betriiffande skatt eller om siikrings[1tgiird i 

-,amband med siidan kontroll samt annan verksamhet slHn avser tullkon
trnll och som inte faller under I *· 

2. iirende om kompensation för eller äterbetalning av skatt. 
.~. iirende om anständ med erliiggande av skatt för uppgift om enskilds 

personliga eller ekonomiska förhilllanden. 

I fdga om sekretess enligt denna I friiga om sekretess enligt denna 
paragraf tilUmpas I *första stycket paragraf tilliimpas I *fors ta stycket 
1111dw~f/iirdl' meningarna. Trci(Je~frmll' meningarna. 

Sekretessen giillcr inte beslut i iirende som avses i första stycket 2 och 3. 
I friiga lHll uppgift i allmiin handling giiller sekretessen i högst tjugo år. 

19 *' 
Sekretess giiller inom exekutionsviisendet i mi'll eller iirende angiiende 

exekutiv vaksamhet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska 
fiirhiillanden. om det kan antas all den enskilde eller migon honom niir
stiiemk lider avseviird skada eller betydande men om uppgiften riijs. 
Sekretessen giilkr dock inte uppgift om flirpliktelse som avses med den 
sökta verkstiilligheten och inte heller beslut i mitlet eller iirendet. 

S1·kn·t1'.\.\' giilla hos krc,,1,1/;1gdl'-

111_rndigh1·TFir llflf'gfli i del cc1/lralu 
skall<'r1',t:i.11rc1 0111 enskilds /)('r.w11-

liga d la l'kc >110111 isk11 Fir/11///a ndl'n. 

liar llf'f'gifien ti/(fiirf.1· 1•ff 111dl giil

lcr dock Fir.1lu .\tycke!. 

Mol.\'l'Ufllllli<' sekr<'ll'.1'.\' giilla i 
111y11dighcts 1·crksw11hcl so111 111·sa 

Firnnde 111· dia 1/ll11g 111' 111sc'ik-

11i11g.1Tegi.1·fre1 .fi'ir llflf'g!fi so111 har 
Til(fi'ins regislrC'I. 

I fr(1ga om uppgift i allrniin handling giiller sekretessen i högst femtio ilr. 
siivitt angfa uppgift om enskilds personliga fiirh~·tlland.:n. och annars i 
högst tjugn i1r. 

Denna lag triider i kraft den I september 1986. 
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Skatteutskottets yttrande 
1985/86:4 y 
om terminalåtkomst för general tullstyrelsen 
' till utsökningsregistret 

Till lagutskottet 
Lagutskottet har begärt yttramk från skatteutskottet över propos1t1on 

1985/86: 155 med förslag till utsökningsregisterlag m. m. jämte de med 

anledning av propositionen väckta motionerna 1985/86:540 och 542, allt 

såvitt avser frågan om generaltullstyrclsens terminalåtkomst till utsöknings

registret. Med anledning hiirav för skatteutskottet anföra följande. 

I propositionen föreslås en ny lag, benämnd utsökningsregisterlagen, med 

bestämmelser om det ADB-register som används inom exekutionsviisendet, 

det s. k. utsökriingsregistret. I 8 § lagen föreskrivs bl. a. alt generaltullstyrel

sen (GTS) får ha terminalåtkomst till utsökningsregistret avseende uppgifter 

om personer som förekommer hos myndigheten. Som skäl att ge tullverket 

denna terminalåtkomst anges i propositionen friimst att det skulle underlätta 

tullverkets förfarande vid avräkning, men också registrets anviindning för 

utredningar i samband med tulltaxering och ekonomisk brottslighet åbe

ropas. 

I motion 542 av Gunnar Hökmark m. fl. (m) yrkas avslag p<°1 propositionen 

och att regeringen lägger fram ett nytt förslag till utsökningsregisterlag. 

Beträffande den föreslagna terminalittkomsten för tullverket anser motionä

rerna att det från integritetssynpunkt är olämpligt att myndigheter utan 

exekutionsrättsliga uppgifter för terminalåtkomst till utsökningsregistret. 

I motion 540 av Anne Wibble (fp) begiirs att riksdagen uttalar att tullen 

inte bör fä åtkomst till utsökningsn:gistret. Motioniiren anser att beredning

en av förslaget är bristfällig på denna punkt. Dessutom finner hon det 

anmärkningsvärt att registret skall kunna anviindas för att bedriva vad som 

enligt hennes mening blir förundersökning i brottmål. 

Enligt prnpositionen skall fragan om tulkns tcrminali1tknmst ses i 

samband med rL,gistrets iindami1L som anges i 1 ~.Av d<.'n paragrafen framgar 

att registret bl. a. skall 1';1 anviinda~ ;1v myndighL·tcr säviil inom som utanför 

exekutionsväsendet för avriikning enligt lagen ( 1985: 146) om avräkning vid 

återbetalning av skatter och avgifter. Enligt den lagen får det allmänna ta i 

anspråk i stort sett alla skatte- och avgiftsaterbetalningar för avräkning mot 

skatter, avgifter och böter som överlämnats för indrivning. Avsikten är att 

det allmiinna i princip inte skall betala ut skatte- eller avgiftsbelopp till nagon 

som står i skuld för skatter. avgifter eller höter. Man har därför förutsatt en 

omfattande kommunikation mell•t11 de restituerande myndighekrna och 

kronofogdemyndigheterna. som prövar fråga om avräkning. 

Avräkningsförfarandet berör för tullverkets vidkommande fr;imst återbe-
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talningar som aktualisl'ra' ;1v be,Jut nm 111111ulltaxning din rl'stitution. 

Utbl'lalningarna gin dds till s. k. kn:ditin1ponörer, som ADB-rl'gistrnas 

ho~ CiTS, dels till Jwntanthl'l;iJ;irl'. Enligt vad utskntkt erfarit uppg;'\r antall'I 

t11nbl'lalningar till ca 211()()()1Hn ;irl't. varav nagnt hundratal avsl'r kontantbe

talarl' uch restl'n krnlitimportiirl'r. Vidar<' har utskottL"I L'rfarit att 1-2 'lc· av 

antalet ;in:n1kn blir aktuL·lla l1ir an:ikning o'h att utbetalningarna lwlopps

m;is,igt ,ammanlagt uppgar till L";1 21111 milj. kr. Jk'r ;1r. 

Enligt GTS föreskriftL·r 0111 handliiggningsrutiner för verkställigheten av 

avriikningen ( forfattningsmedddandL' 191:-:5:2-1) far kommunikationen med 

kronofogdemyndighell'n intl.:' ske genom samkiirning av GTS register över 

kreditimportiirer med utsökningsrL·gistret. Niir ;nerb.:talning blir aktuell 

skall i st;iJict till kwrwfogdemyndighL"len ii\ ns;111Ja, en skriftlig förfr<igan 

om bdopp att avr:1k11;1 finns el kr inlL'. S.:dan sv;1r inkommit rr;m kronofogde

myndight:ll'n skall vis~! kameralt arbt•te utföras. !Xirdkr verkst;ills uthetal

ningt:n 11m intt: svaret fr;in kronofogdemyndight:tcn föranleder annat. 

Kommunikation,fi1rfaranckt med kron1>fogdemyndight:ten t,ir normalt fem 

dag;ir i ansprak. 

Enligt utskottets uppfattning skulk dl'! ovan niimnda förfarandl'l kunna 

göras mycket smidigare od1 röurst:r frigiiras för vii~entligart: göromal om 

tull\t:rket. som fi>rL'slagits i propo~itionen. far terminal:ttkomst till ubök

ningsrL'gistrl'l. l\fot bakgrund h;irav debr utskottt:l finansministerns uppfatt

ning att UTS skulll' \·inn;1 p:1 att avr;ikningsfiirfaramkt sker med hjiilp av 

termin;ilatknmsl till utsökningsregislret. Vid;ire vill utskottet peka på att 

tullwrkL·ts arhL"le lllL'd alt best;imma och biira upp tull, mt:rvän.leskatt och 

andra skatter och a\gifter vid inforsel giir dl'! i 111;'111g;1 fall lika angdiiget för 

tullVL'l'ket all g.::rll>lll tL'rmi11<:l;111,lutni11g f;i {1tkomst till lktta rt:gister som för 

andra skattemyndigheter. Ut-,kottet ansn 1>eks<i att flirslaget. snm granskats 

och bmnats ut;,n erinran av lagradd. iir tillr;1ckligt dl h~·rett för t:tt positivt 

ht:slut i fragan. 

Av det sagd;1 fl.!ljL·r ;1tl 'kaill'ut>kotkt - fran de synpunkter utskottet har 

att beakta - tillstyrkL·r prupositi1H1en s;·1\'itt avst:r fr;1gan att ge GTS 
terminal:1tknmst till utsiikningsrL·gistret. Sallltidigt a\'styrkt:r utskottet mo

tionerna 5-12 od1 5-lll i Lknn;1 del. 

StLlåhulm den l] maj I <l,>;o 

Pa skatteutskollL"ls \·;ig11.1r 

Narvaramk: Jan Uogqvist (s). J:..:.nul \Vachtmeister (m). Olle WL"stht:rg (s), 
Kjdl Johanss11n (fp). Stig .losdson (c). Torsten Karlssnn (si. 13,, Lundgren 
(m). Anita fohar1's.Hl ('>).Britta Bjelle (fpi. Karl BJilrzcn (m). Karl-Anders 
Pt:tcrssnn (L'). Tnmmy Franzcn (vpld. S\errt: Palm (s). Kjell l\l>rdstriim (s) 
l)Ch Erkki Tammerwk.,;1 (s). 
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Avvikande mening 

Knut Wachtmeister (m). Kjell Johansson (fp). Bo Lundgren (111), Britta 

Hjdle (fp) och Karl Björzen (m) ansn att tk tva sista 'tvckl·na av utskottets 

yttrande bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill för sin del betona att uppgifterna i utsiikningsn:gistret, som i 

huvudsak avser huruvida en person hiiftar i skuld Sl'lll överliimnats för 

indrivning, iir av mycket inlegritL'tskiinslig karakUir. Enlig! ulskollt'ts 

mening hör diirfor {1tkomstcn genom tci·minalanslutning förbd1iillas en 

hegriinsad krets, och den föreslagna itlkomstcn för I ull verket ingn utskottet 

starka bctiinkligheter. Tullverkd har enligt utskottets uppfattning inget 

oavvisligt behov av terminalt1tkomsl. eftersom man etablerat fungerande 

rutiner för itterbetalningsiirendena. Utskottet anser vidare att. med h;insyn 

till fdigans grannlaga karaktiir, ;ircndct hade bort beredas mera ing<"1ende pii 

denna punkt och t. ex. rcmisshehandlas med datainspektionen. 

Med h;insyn till vad anförts tillstyrkn utskottet motion 5~2 i lknna del och 

avstyrker propositionen i motsvarande del. I Urigenom far ;iven nwtinn 5-.W 

anses tillgodosedd. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1986 
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