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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartmentet

Utredningen Fi 1993:03 frågor kring integritetsskydd förom
uppgifter i statlig statistik, tillsattes i februari 1993.m.m.

Till särskild utredare förordnades generaldirektören Jan Freese.
Utredningen, påbörjade sitt arbete under månad 1993, harsom mars

antagit Integritetsskyddsutredningen.namnet
I första arbetet har utredningen framföretapp allt granskaten av

skyddet för de primäruppgifter samlas för framställningsom av
statlig statistik. Vidare har granskning utförts vilka risker frånen av
integritetsskyddssynpunkt kan aktualiseras vid delegeringsom en av
beställaransvaret för officiell statistik. En analys har också gjorts av
vissa rättsliga aspekter kring insamlade primäruppgifter. Utredningen
förslår förutsättningarna för insamling ochatt ADB-behandling av
primäruppgifter skall regleras i lag statistikregister. Av-en om
slutningsvis lämnas också vissa synpunkter beträffande skyddet av
mikrodata används vid arbete med ekonomiska konsekvensana-som
lyser i regeringskansliet

Som sakkunniga i det hittillsvarande arbetet har medverkat
byrådirektören vid Datainspektionen DI Kristina Blomberg,
överdirektören vid Riksarkivet Claes Gränström, kammarrättsassessorn
i Justitiedepartementet Agneta Lundgren chefsjuristen vidsamt
Statistiska centralbyrån SCB Per Samuelson.

Som har deltagit departementssekreterarenexperter i Arbetsmark-
nadsdepartementet Bo Barrefeldt och verkställande direktören i
Företagens Uppgiftslämnardelegation FUD Nils Rydén.

Sekreterare utredningen har varit kammarrättsassessorn Rickard
Sahlsten.

Under utredningsarbetet har överläggningar och samråd ägt rum
med företrädare för olika myndigheter inom landet.
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Finansdepartementet har inkommit med skrivelse belyser deten som
konsekvensanalyser utförs inomarbete med ekonomiska som rege-

ringskansliet med avidentifierade mikrodata, bilagase
Utredningen fortsätter i den avslutande arbetet med denetappen

föreslås i delbetänkandet. Häri ingårstatistikregisterlag bl.a. attsom
problematiken kring bevarande och gallring uppgifter ochgranska av

författningsförslag. Vidare kommer utredningenatt presentera ett att
vissa frågor kring förutsättningarna för framställabehandla, dels att

ytterligare frågor krings.k. urvalsregister och dels vissa regerings-
kansliets användning mikrodata i ekonomiska simuleringsmodeller.av

yttrande avgivits Samuelson.Särskilt har Perav

den 16 september 1993Stockholm

Jan Freese

Rickard Sahlsten
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Sammanfattning

betänkandets inledandeI kapitel l beskrivning utrednings-ges en av
uppdraget och bakgrunden till detta sammanfattningsamt en av
utredningsarbetet. kapitel föll 2 jer analys vissa centrala begreppen av
såsom statistik, integritet och integritetsskydd, vartill kommer en
kortare diskussion kring statistik forskning. framgårHäravcontra .a.

utredaren ansluter sig till det statistikbegrepp 1990använtsatt som av
statistikutredningårs och det inte finns klarnågon definitionatt av

begreppet personlig integritet. finnsDet dock rad teorier i ämneten
syftar till dra formnågon kring den enskildesgräns fredadeattsom av

sfär. Utredaren finner den oenighet i dag råder kringatt som
integritetsskyddets omfattning främst torde vilka undantagröra som
skall kunna till följd allmäntgöras övergripande intressen. Detav
framhålls också personregister behöver skyddas andra faror änatt mot
obehörig åtkomst, vissa allvarliga tekniska fel kan fåt.ex. som
långtgående konsekvenser. Härefter redogörs i kapitel 3 bl.a. för hur
primäruppgifter till den statliga statistikframställningen skyddas vid
SCB. Det bild det dataskydd SCB använder ettges en av som som
samlat begrepp för antal regler fysiskatekniskaett samt arrangemang
och åtgärder syftar till skapa och vidmakthålla starkt skyddatt ettsom
för de uppgifter används vid centralbyråns statistikframställning.som
Redogörelsen följs i del kapitlet försök tilletten senare av av
jämförelse skyddet med skyddet för uppgifter vid andra myndig-av
heter. bakgrund tillEn riksdagens principbeslut förändradom ansvars-
fördelning beträffande officiell statistik för avgränsade sektorsområden
följer i kapitel tillsammans med presentation skolverksprojek-en av

Kapitlet avslutas med analys vilka risker med avseende påtet. en av -
integritetsskyddet för primäruppgifter olikapå kansätt uppståsom-

särskilt utsedda myndigheter blir huvudansvariga för statistiken.om
Utredaren har dock från dessa utgångpunkter inte funnit något
principiellt hinder genomföra ändrad ansvarsfördelning imot att en
enlighet principbeslutet.med I anslutning till analysen drar dock
utredaren vissa slutsatser beträffande generella åtgärdermer som
behövs för allmänt och sikt förbättrapå integritetsskyddetatt sett- -
för primäruppgifter. Detta utredaren kan ske inom förmenar ramen

statistikregisterlag föreslås och i detalj kommer atten som som
i slutbetänkandet. Vissa rättsliga aspekter kring statistik-presenteras
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framställningen med tyngdpunkt förfoganderättenpå granskas i
kapitel Utredaren finner härvid det centrala förfoganderätts-att
begreppet i detta sammanhang grundregeln iär 2 kap. 3 § andra
stycket tryckfrihetsförordningen T F. En genomgång internationel-av

överenskommelser områdetpå i kapitelgörs Den särskilda
problematiken kring användningen mikrodata vid modellsimulering-av

i regeringskansliet behandlas i kapitel 7. I betänkandets avslutandear
kapitel 8 utredarens överväganden och förslag. Utredarenpresenteras
finner beställaransvar för officiell statistik myndig-äratt ett ett
hetsansvar sådan dignitet det måste regleras i myndighetensattav
instruktion eller på motsvarande Att lägga sådantsätt. påett ansvar en
myndighet vidaremåste bygga vissa förutsättningar.på En sådan är
myndighetens kontroll de primäruppgifteröver underlagetutgörsom
för statistiken. Den ansvariga myndigheten förvissa sigmåste attom
uppdragstagaren SCB eller fullgör myndighetens uppgift påannan- -

sådant det skulle ha ålegatsätt myndigheten Fleraett göra.attsom
starka skäl talar enligt utredarens mening för beställarmyndigheten,att
för kunna leva till sitt bör förfoga uppgifterna.överatt upp ansvar,

kan lösasDetta uppgifterna samlas den beställaransva-attgenom av
riga myndigheten eller för dennas räkning och myndigheten sedanatt
inte får avhända sig förfogandet dem. Beträffandeöver äldre primär-
uppgifter i dag finns hos SCB, tillgångmåste till uppgifternasom
ordnas. Enligt utredarens mening bör myndighet med statistik-en

i form beställaransvar självfallet ha registeransvar enligtansvar av
gällande datalag och arkivansvar enligt arkivlagen. Myndigheten bör

hantera handlingaräven enligt TF:s och sekretesslagens regler. Vidare
föreslår utredaren, redan angivits, statistikregisterlagattsom en
inrättas förutsättningarna för samla och ADB-attsom anger
behandla uppgifter till den statliga statistiken. Utredaren föreslår
avslutningsvis vissa åtgärder för säkra skyddet de mikrodataatt av

används för modellsimuleringar i regeringskansliet.som
Utredningens fortsatta arbete kommer framför allt denatt avse

statistikregisterlag föreslås i delbetänkandet. Häri ingår bl.a. attsom
granska problematiken kring bevarande och gallring uppgifter ochav

författningsförslag. Vidare kommer utredningenatt presentera ett att
behandla, dels vissa frågor kring förutsättningarna för framställaatt
s.k. urvalsregister, dels vissa ytterligare frågor kring regeringskansli-

användning mikrodata i ekonomiska simuleringsmodeller.ets av
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1 Utredningsuppdraget

1 Direktiv och avgränsningar

Utredningens direktiv dir. 1992: 110 innefattar uppdrag för utredaren
granska frågorantal med anknytning till integritetsskyddet föratt ett

uppgifter i den statliga statistiken. Frågorna har aktualiserats på olika
främst i anledningsätt, riksdagens principbeslut ändradav om

ansvarsfördelning och finansiering beträffande den officiella statistiken
prop. 199293:101, bet. FiU:l99293:7, rskr. 1992932122.

huvudmomentTvå kan urskiljas. Utredaren skall för det första
kartlägga vilka regler, rutiner och rekommendationer integritets-om
skydd gäller för myndigheter får för viss statistiksom som ansvar
enligt decentraliserad ansvarsordning och bakgrund häravmoten
utreda vilka förstärkningar olika slag behövs för åstadkom-attav som

hög skyddsnivå för uppgifter lämnas för statistikändamäl.ma en som
För det andra skall utredaren analysera och redovisa rättsläget

beträffande förfoganderätten till register i den statliga statistiken, dvs.
till insamlade statistiskarätten grunddata och upprättade register. Vid

behov skall ändringar föreslås i detta.
Utredaren skall vidare det möjligtpröva skapaär register-attom en

lag för SCB:s statistikregister. Den prövningen skall bl.a. omfatta en
analys gallringsfrågorna.av

Utredaren skall slutligen föreslå rättslig reglering till-en som
fredsställer behovet dels data för inkomst- ochav gemensamma
förmögenhetsskatter, dels uppgifter i det s.k. fördelningsmodellprojek-

olika frågorDessa har böra lösas i sammanhang förtet. ansetts ett att
komplettera den reglering och de principer avseende finansiering och
samordning gäller den statliga statistiken.som

Merparten frågorna påkallar skyndsam lösning. Uppdragetav en
innefattar därför tidsmässig prioritering beträffande de rättsligaen
frågorna förutsätteroch delredovisning i dessa delar.en

Utredningens direktiv bifogas i sin helhet bilagasom

11
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1.2 Utredningsarbetet

Arbetet inleddes i 1993 och har, bakgrund vadmotmars av som
anförs i direktiven, indelats i två Utredaren har biträtts,etapper.
förutom sekretariatet, bestående fyra sakunniga ochav av en grupp av

Utredningentvâ har hittills Datainspektionensamrâtt medexperter.
DI, Forskningsrådsnämnden FRN och Socialstyrelsen SoS.
Synpunkter har inhämtats från Riksskatteverket RSV, Riksrevisions-
verket RRV och Konjunkturinstitutet KI. Vidare har diskussioner
förts med företrädare for Arbetsmarknadsstyrelsen AMS och SoS.
Utredningen håller fortlöpande kontakt med Genomförandekommittén
Fi 1993:05.
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2 Statistik integritetoch m.m.

2.1 Allmän bakgrund

1990 års statistikutredning föreslog i sitt betänkande Effektivare
statistikstyrning SOU 1992:48 127 128 för detalj-att ansvarets. -
styrningen den statliga statistiken långtså det lämpligt ochav var
möjligt skulle delegeras till huvudanvändarna statistiken. Vidareav
föreslogs all statistikproduktion vid SCB skulle uppdragsfinansierasatt
med departement eller myndigheter beställare. Endast då ingensom
myndighet befunnes lämplig beställare borde beställaransvaretsom
läggas departement.på För statistik inte påett något entydigt sättsom
kunde hänföras till departementsområde borde beställaransvaretett
läggas Finansdepartementet.på

I regeringens l99293:10l den statliga statistikensprop. om
finansiering och samordning anförde föredragande departementschef

hon funnit starka skäl inte delegeraatt för och avgifts-att ansvaret
finansiera all statistik. Samtidigt framhöll hon i första handatt staten
borde i sådan statistik grundläggandeär betydelseengageras som av
och där allmänintresset är Departementschefen föreslog denstort. mot
bakgrunden SCB skulle för sådan statistikatt griperansvar som

fleraöver områden, inte har någon naturlig myndighetsanknyt-som
ning eller där förtroendet för statistiken påtagligt detta.gagnas av
Ansvaret för officiell statistik för avgränsade sektorsområden eller
med huvudanvändare föreslogs fördelat långtså möjligt tillen som
sektorsmyndigheterna med finansiering anslag hos berördagenom
myndigheter. Samma ansvarsförhållande föreslogs gälla beträffande
övrig statistik och statistiska tjänster dock skulle finansierassom av
beställaren. I propositionen betonas nämligen den officiellaatt
statistiken inte skulle komma omfatta all den statliga statistikatt som
produceras i dag. Användarna förutsätts framställningenstyra av
statlig statistik inte klassificeras officiell statistik ochsom attsom
ordna finansieringen densamma. En tillämpningsförordning utlova-av
des under hösten 1992.

Departementschefen framhöll samtidigt vikten få de rättsligaattav
grunderna för samhällets statistikverksamhet allsidigt genomlysta och
fastställda. l detta sammanhang ansågs särskilt integritetsskyddet böra

13
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beaktas, liksom forskningens behov statistik. Dessa rättsliga frågorav
departementschefenansåg borde utredas i särskild ordning.

Riksdagen har hemställanpå utskottet bet. FiU:199293:7av
beslutat godkänna de principer för ansvarsfördelning och finansiering
mellan SCB och övriga myndigheter förordats i propositionensom
199293:101, avsnitt 2.2.2 rskr 199293:122.moment

Kommittén för Genomförande ändrad ansvarsfördelning för denav
statliga statistiken Genomförandekommittén har fått direktiv dir.
1993:9 bl.a. utvärdera vilken statistik skallatt styrassom av
sektorsmyndigheter och precisera omfattningen sektorsansvaret.att av
En precisering innehållet i begreppet officiell statistik skall enligtav
direktiven kommittén.göras av

förstaEn delrapport från kommittén, den 8 april 1993, indikerar att
antal myndigheter tänkbara för beställaransvar.ärett

2.2 Begreppet statistik

Användningen begreppet statistik inteär på något given ellersättav
Åtskilligasjälvklar. diskussioner har under lopp förtsårens i doktrinen

beträffande vad begreppet egentligen innefattar. Utredningsdirektiven
talar den statliga statistiken och berör inte begreppet närmare.om

torde dockDet klart begreppetstå statistik används i icketvåatt
betydelser. Det första beteckna formnågonattsynonyma avser av

kvantitativa sammanställningar observationer kan hänföras tillav som
tillstånd eller skeende. Det andra beteckna den vetenskapett attavser

och de metoder används för framställningen.som
I 1990 statistikutredningsårs betänkande Effektivare statistikstyrning

SOU 1992:48 framhålls särskilt s. 23 utredningen använderatt
begreppet statistik i betydelse 1979 års statistikutredning,samma som
nämligen beteckning för numeriska sammanställningarsom av
elementära observationer kan hänföras till händelser, flöden ellersom
tillstånd. Statistik används också beteckning för vetenskapensom
avseende metoder och modeller för detta. Med statistik 1990avser
års statistikutredning data i statistikregister frånäven vilka kanuttag
goras.

14
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2.2.1 Officiell och övrig statistik

En skiljelinje betydelse i den statliga statistiken dockstor gårav
mellan vad rubriceras officiell statistik och s.k. övrig statistik. Isom

nämnda 199293:101 hävdar departementschefen 3nyss prop. att
det enligt hennes bedömning denär officiella statistiken ärsom av
särskilt intresse beträffande ansvarsfördelning mellan myndigheter.
Hon därvidpoängterar användarna själva framställningenatt styr av
den statliga statistik inte klassificeras officiell statistik.som som

Användarnas inflytande hävdas bli stärkt, dels ökatettgenom
för officiell statistik, dels bara del den statistikansvar attgenom en av

fram i dag kommer definieras officielltas statistik.attsom som
1990 års statistikutredning gjorde grundlig analys beträffandeen

avgränsningen s.k. basstatistik. Departementschefen hävdar för sinav
del i propositionen 4s. begreppet basstatistik enligt hennesatt
bedömning sammanfaller med officiell statistik enligt lagen 1992:889

den officiella statistiken.om
Diskussionen kring s.k. driftsstatistik se nedan inte hellerär helt

Flera de remissinstanser yttrade sig Statistikregel-överny. av som
utredningens betänkande Förenklad statistikreglering SOU 1990:43
ansåg det behövdes närmare avgränsning begreppetatt statligen av
statistikframställning. Invändningarna motiverades främst med att
vissa myndigheter kände sig osäkra på deras framställningom av
statistik skulle hamna under den föreslagna lagens tillämpning eller
inte. I 199192:l18 förenklad statistikreglering beskriverprop. om
departementschefen s. 12 driftsstatistik sådan statistik tassom som
fram sammanställning och bearbetning uppgiftergenom av som
myndigheterna förfogar för följaöver bedöma och utvärderaatt upp,
sin verksamhet. Vidare konstateras s. 13 utredningensegen att
lagförslag innebar lagen skulle bli tillämplig vissa förut-att om
sättningar uppfyllda. På så skullesätt täcka in okändvar man en
mängd statistikframställning i sin skulle följa vissa bestämdatursom
regler. Detta i föransågs och sig framkomlig Enväg.vara en annan

skulle enligtväg departementschefen peka viss statistik-att utvara
framställning och inordna den under de föreslagna reglerna. Departe-
mentschefen fann, efter ha de bådavägt metoderna varandraatt mot
och därtill beaktat remissinstansernas synpunkter, denatt senare
metoden ändamålsenlig. Departementschefen förordadevar mer att
benämningen skulle officiell statistik. Detta framför allt förvara att
betona det skulle fråga särskild i författningatt angivenvara om
statistik inteoch bara statlig statistikframställning i principsom
varje statlig myndighet kan sigsägas ägna åt.
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lösningenMed den uppstod inte problem mednågot avgränsning
driftsstatistik.av

Ovan nämnda lag med grundläggande regler för den officiellanya
statistiken i kraftträdde den 1 januari 1993. lagens §I 1 anges
officiell statistik sådan statistik för samhällsplanering, forskning,vara
allmän information och internationell rapportering myndighetsom en
framställer föreskrifterenligt regeringen meddelar. förordningenIsom
1992:1668 den officiella statistiken återfinns tillämpningsföre-om
skrifter beträffande såväl insamlande uppgifter samråd,av som
information och tillgänglighet. Enligt förordningens 2 § officiellär
statistik sådan statistik förtecknas i bilaga till förordningen. Detsom

dock sannolikt omfattningen den officiella statistikenär ochatt av
därmed förordningens innehåll kan komma bli delvis förändratatt som

resultat Genomförandekommitténs inledningsvis omnämndaett av
arbete.

2.2.2 Driftsstatistik

Sådan statistik framställs vid myndigheter inte klassifi-som men som
officiell statistik benämner departementschefen iceras som prop.

199293: 101 den statliga statistikens finansiering och samordningom
3 övrig statistik. Häri torde i omfattning ingå speciellstor en

statistik.kategori kan till främstaDen ha syfte delsägas utgöraatt av
informationsprocess för styrning verksamheter innefattandeen av

planering, beslut, uppföljning, analys och värdering. Jämför härvid
1990 statistikutrednings betänkande Effektivare statistikstyrningårs
SOU 1992:48 23. Den kallas oftast driftsstatistik andras. men
beteckningar förekommer uppföljningsstatistik, verksam-såsom
hetsstatistik, operativ statistik eller instrumentell statistik. framDen tas
för information internt intresse vid myndigheter ochatt ge av mera om

avgränsade verksamheter. Som tidigaresnävt nämntsmera gav
departementschefen i 1991921118 förenklad statistikregle-prop. om
ring 12 beskrivnings. denna statistik. ansluter mig tillJag helten av

beskrivningenden och kommer fortsättningsvis använda be-att
nämningen driftsstatistik.

Statistik detta slag fram vid i samtliga statliga ochtas stort settav
kommunala myndigheter. förekommerDet dock, såvitt jag har
uppfattat, förhållandevis sällan integritetskänsliga uppgifter i primär-
materialet till driftsstatistiken i fall inte känsligare innehålletänvart-
i de diarier vanligtvis grunden.utgörsom
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2.2.3 fortsattaDen användningen statistikbegreppetav

Riksdagens principbeslut ansvarsfördelning beträffande statligom
statistik kretsar i huvudsak kring vad rubriceras officiellsom som
statistik. Det måste emellertid framhållas integritetsskyddaspekteratt
kan aktualiseras vid framställningäven s.k. övrig statistik till denav
del det inte frågaär s.k. driftsstatistik i angivna betydelse.om ovan
Jag vill dock redan slå fast jag inte funnit tillräckliga skäl förattnu

skapa något särskilt statistikbegrepp i denatt registerlag jag före-
språkar. Ett sådant skulle möjligen motiverat, dels denvara av
ändamålsbestämning kommer statistikregister,avgränsaatt ettsom
dels för klart utesluta driftsstatistiken från lagens tillämpning.att

Olika betydelser grundläggande kriterier och begrepp i när-av
besläktade författningar emellertidär ägnade skapa förvirring ochatt
bidra till försämrad överskådlighet. Härtill kommer åtskilligaen att av
de register föranvänds framställning driftsstatistik ändocksom av
kommer falla utanför den föreslagna lagens tillämpningatt detav
skälet de saknar personuppgifter och därför inteatt personregisterär
i datalagens mening. Jag har därför för ansluta mig till detstannat att
statistikbegrepp tillämpats 1990 års statistikutredning ochsom av som

används i lagenäven den officiella statistiken.om

2.3 Integritet och integritetsskydd

Någon legaldefinition begreppet personlig integritet finns inteav
i svensk Interätt. heller finns det någon rättsligt bindande föreskrift

allmänt integritetsskydd. Det finnsett dock åtskilligasom ger
teorier kring betydelsen personlig integritet, ofta förklarad medav
självständig och oberoende.

I Data- och offentlighetskommitténs DOK delbetänkande In-
tegritetsskyddet i informationssamhället Grundlagsfrågor Ds Ju
1987:3 konstateras 29 det varken i svensk lagstiftning elleratt
svensk doktrin finns någon enhetlig definition begreppet personligav
integritet, de flestaäven torde attöverens skyddetom vara om av
den personliga integriteten i rättssamhälle är utomordentligtett
viktigt. DOK:sI betänkande ganska utförlig sammanfattningges en

synpunkter och förklaringar rörande integritetsbegreppets innebördav
så det speglas i olika utredningar i landvårt undersom m.m. senare
tid och i utländsk rättsdoktrin 24 35. Kommittén refererar bl.a.-
till den resolution den internationella juristkommissio-antogssom av

konferens i Stockholm 1967,år där det sägs tillrättennens att
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privatliv privacy i allmänhet innebär för individen leva sitträtt atten
liv med minimum inblandning från myndigheter, allmänheteget ett av

eller andra individer.
DOK framhåller flesta försökde bestämma begreppetatt att

personlig integritet utgår från den enskilde har till fredadrättatt en
sektor. dagens samhälle dock inte praktisktI har detansettman

individualistisktmöjligt tillämpa utpräglat synsätt,att ett menar
fortsätter.kommittén och Man kan således knappast hävda denatt

omfattar uppgifterenskildes privata sektor alla den enskilde ochom
han helt disponerar dessa. fredade sektorn fåDen måsteöveratt

begränsas samhällets krav i olika avseenden.av
Kunskapens pris diskuterar Göran olika tolkningarI Hermerén av

begreppet integritet. kan tolkas rätt till respekt förDet t.ex. som
åsikter, önskningar och värderingar och motsvarandepersoners
för denna rätt.skyldighet andra respektera Detta kan sedanatt

vilkapreciseras ytterligare åsikter,att typergenom man anger av
värderingarönskningar och skall respekteras och åsiktersom vems

skall respekteras. Man kan också precisera påattgenom angesom
åsikter, önskningarvilket de berörda aktörernas och värderingarsätt

skall respekteras och vari brist respekt visar sig.på
Hiselius har i SCB:s statistikverksamhet och gällande IRI-rätt

1990:7, Stockholm 1990 utvecklat följande 70 71:rapport -
sfärteorin att varje individ har personlig eller privat sfär meden-
information bör få okränkbar emedan individens yttresom vara

samhällsmedborgarens,sfärer är
kategoridatakategoriteorin att varje data kan klassas efterav-

känslighetsgraderingar,
situationsteorin det finns inte kategoriernågra data ärav som-
okänsliga avgörande i vilken situation uppgifterna brukasärutan
eller missbrukas, äganderättsteorin persondata enskildär-
egendom och därför krävs samtycke för sådana data skall fåatt

annan,användas av
autonomitetsteorin rätten få i fred till självbe-rättenatt vara- -
stämmande och
empiriteorin en positivistisk teori vi inte kan talaattom om-
personlig integritet utforskat vad den enskilde finnerhautan att

personlig integritet.vara

talar kränkning den personliga integritetenNär man om av menar
ofta till det privata överskrids hotarpågränserna sättatt ettman som

individens självkänsla.
jag indirekt definieratFör del har någon gång begreppetegen

sålunda, integritetsintrång sker fysisk eller juridisknågonnäratt -
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använder personuppgift mig min vilja eller minperson motom utan-
vetskap till något det tillär min fördel, nackdeloavsett ellerom
saknar betydelse för mig.

Ingen dessa teorier kan allmänt accepterad. Ytterstav anses vara
bör dock, enligt Hiselius mening, individens subjektiva åsikt vara av
avgörande betydelse närmast empiriteorin. I fall bör dessavart
teorier tjäna utgångspunkt för de nödvändiga undantagen från vadsom

bör betraktas huvudregel.som som en

2.3.1 Skydd beträffande juridiska personer

Behovet skydd för juridiska integritet aktualiserasav personers
emellanåt i den allmänna debatten. Många de skäl kan anförasav som

motiv för skydda den personliga integriteten sigatt nämligengörsom
också gällande beträffande behovet skydda företagets integritet.attav
Lika svårt generellt bestämma innehållet i begreppetatt personligsom
integritet torde det bestämma innehållet i begreppet före-attvara
tagsintegritet. För företag creditär scoringresultat integri-t.ex.
tetskänslig information persondataäven beträffande företagsled-men
ningen kan karaktär. Det emellertidär väsentligtvara av samma att
hålla i minnet l kap. 2 § tredje stycket regeringsformenatt RF
endast värnar den enskildes privatliv och familjeliv ochom att
datalagen 1973:289 till skillnad vad gäller i Danmarkmot t.ex.som
och Norge endast tillämpligär på personuppgifter.

Däremot kreditupplysningslagen 1973:1173 och inkassolagenger
1974: 182 juridiskaäven visst integritetsskydd.personer

iDe Datastraffrättsutredningens betänkande Information och den
lnformationsTeknologin straff- och processrättsliga frågornya m.m.-

SOU 1992: 110 föreslagna kompletteringarna brottsbalken tangerarav
skyddet den personliga integriteten innebär i vissa fallav men en
direkt förstärkning både detta skydd och skyddet för företagsinteg-av
riteten.

2.3.2 fortsattaDen användningen av
integritetsskyddsbegreppet

För undvika missförstånd måste redan framhållasatt begreppetattnu
integritetsskydd uteslutandenästan används beträffande skydd för- -
personliga uppgifter, dvs uppgifter fysiskaom personer.
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Regleringen skyddet för vad i allmänna ordalag kan rubrice-av som
integritetenden personliga sker flertal olikaettgenomras som

bestämmelser skiftande valör. 1 januari 1989 utökades denDen s.k.av
fri- och rättighetskatalogen i 2 kap. RF med grundregel i 3 § andraen

för enskildes personliga integritet registre-stycket skydd den vidom
hjälp databehandling. Grundlagsskyddetring med automatisk ärav

emellertid inte skall i lag.absolut gränserna närmareutan anges
regeringens 198788:57Vid riksdagsbehandlingen av prop. om

sig Konstitutionsutskottetgrundlagsfäst integritetsskydd ställde KU
19 3 vissa uttalanden i propositionen.198788: bakom Dessa gälldes.

inteden personliga integriteten kunnatdels närmareatt ges en
rättsligt delsdefinition begrepp, den mycket väl kan haett attsom

vid skilda tidpunkter och förhållanden.olika innebörd Detsamma
rekvisit beträffande otillbörligt intrånggälla det i personligansågs

integritet används i datalagen.som
allmän uppfattning begreppet personlig integritet ochEn om

integritetsskydd i land utomlands det innefattarsåväl vårt är attsom
vilkaför den enskilde själv bestämma uppgifter sig självrätt atten om

hon ifrånoch sina personliga förhållanden han eller skall lämnasom
uppgifter användas spridas. villsig och hur dessa skall och Jag här

hänvisa DOK:s tidigare refereradetill redovisningen i delbetänkande
Integritetsskyddet i informationssamhället Grundlagsfrågor Ds Ju
1987:8 25 ff..s.

fredadeenskildes sfär uppenbara skäl inte helt okränkbar.Den är av
det moderna samhället undantag från huvudregelnI måste om

integritetsskydd intrång i den personliga integritetenkunna ochgöras
i viss utsträckning tillåtas andra och viktigare intressen påkallar,såom

registrerades intresse.och det kan också i den Den oenighetegetvara
omfattningi dag råder integritetsskyddets torde främst röraomsom
till följdvilka undantag skall kunna sådana allmäntgörassom av

övergripande fråga i sinintressen. Denna kan inte besvarastur utan
hänsyn också till exempelvis och mängden de uppgifteratt artentas av

skall registreras och i vilka sammanhang de tänktaär attsom
förekomma. kan hänvisas till Datalagsutredningens delbe-Här även
tänkande Skärpt tillsyn huvuddrag i reformerad datalag SOUen-
1990:61 146 ff..s.

inflikas personregister kan behöva andraDet bör skyddasatt ett mot
faror obehörig åtkomst avbrott i produktionen, otjänligän t.ex. mot
datakvalitet, affärshemlighetervirus, spridning eller otillåtnaav
ändringar i bokföring eller andra viktigare dokument Listan kanosv.

längre. Det faktiska skyddsbehovet kan därför vadgöras större änvara
krävs från enbart integritetssynpunkt. det kan ocksåMen såsom vara
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skyddsåtgärder behovet skyddade högsta kraven bestämspåatt attav
personliga integriteten.den

2.4 Myndighetsbegreppet

direktiven bl.a. statliga myndigheter och myndigheterI talas somom
för statistik. Myndighetsbegreppet inte helt entydigt ochäransvarar

bli föremål för viss analys.bör för klarhetens skull en
1986:223 i princip tillämplig hos varjeFörvaltningslagen är

karakteriseras förvaltningsmyndighetoffentligt kan som enorgan som
§. Myndighetsbegreppet definieras dock inte i lagen ochl någon

enkel förklaring utifrån principer inteallmänna går Medatt ge.
tillkomsten 1974 begreppet förvaltningsmyndighetårs RFav gavs en
organisatorisk innebörd. Vid 1986 förvaltningsreformårs angavs

förvaltningsmyndighetuttryckligen i förarbetena begreppet iatt
förvaltningslagen har betydelse i RF.samma som

i kap. 8 § kategorier offentligaRF 1 två Dentar upp av organ.
första beslutande församlingarna riksdagen, kyrkomötet,de s.k.är

kyrkofullmäktigekommunfullmäktige, landsting, osv.. andraDen
kategorin regeringen, förvaltnings-myndigheterna domstolarna ochär
myndigheterna. myndighet och förvaltningsmyndighet iTermerna RF

organisatoriska Myndigheter kan statliga och kommu-är termer. vara
myndigheter mellantingnala. kan också finnas då deDet är ettsom

har både statliga och kommunala inslag. Till myndigheterna räknas
inte organiserade i privaträttsliga former, statligaär t.ex.organ som
aktiebolag kommunala bostadsstiftelser, anförtrottsoch deoavsett om
viss myndighetsutövning.

Förvaltningsmyndigheterna kan delas i de centralatreupp grupper;
ämbetsverken, statliga affärsverken och antal mindrede myndig-ett

Härtill kommer den under tid alltmer myndig-heter. användasenare
hetsformen uppdragsmyndigheW, enkelt uttryckt kansom ses som

affärsverk.mellanting mellan ämbetsverk ochett
tillämpning jämställsVid däremot TF i dess 2 kap. § riks-5av

dagen, och beslutande församlingkyrkomötet kommunal med
myndighet. Offentlighetsprincipen har tillämplig vissaäven påansetts
andra samhällsorgan myndigheter i meningRF:s och beslutandeän
församlingar. förarbetena till ändringarna i 2 kap. prop.I TF
197576: 160 134 exempel härpå Notarius Publicus ochnämnss. som

Svensk Bilprovning i fråga den obligatoriskaAB kontrollbe-om
siktningen. fick de allmänna försäkringskassornaDäremot räknast.ex.

myndigheter.som
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Vid tillkomsten den sekretesslagen 1980:100 utformadesav nya
l kap. 8 § fullså överensstämmelse nåddes mellan tillämpningenatt

olikapå reglerna delrätt allmänna handlingaratt taorgan av om av
och bestämmelserna sekretess.av om

Den koppling lagstiftaren gjort 1986år mellan grundlagarnas,som
sekretesslagens och förvaltningslagens myndighetsbegrepp innebär att
begreppet förvaltningsmyndighet i förvaltningslagen har samma
betydelse det kommit tilläggas i RF. Det överensstämmerattsom
också med TF och sekretesslagens myndighetsbegrepp med den enda:s
skillnaden regeringen och domstolarna inte hör tillatt förvaltnings-
myndigheternas krets.

2.4.1 fortsattaDen användningen myndighetsbegreppetav

jagNär fortsättningen använder myndighetsbegreppet jagavser
myndigheter i den bemärkelse i RF, dvs. regeringen,som avses
domstolarna och statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
Detta kan också uttryckas med samtliga statliga och kommunala organ
med undantag de beslutande församlingarna.av

2.5 Statistik och forskning

Det ställer sig inte helt enkelt dra mellan forskninggränsatt ochen
statistik. Likhetstecknen mångaär detäven vissagår skiljelinjerom
mellan dessa discipliner i fråga syften och metoder. Statistikenom

oftast sammanställningar observationer grundade på mångaavser av
individer medan forskningen stundom inriktadär på dra slutsatseratt
grundade på begränsat antal individer.ett mer

2.5.1 Forskningens behov och användning av
primäruppgifter för statistik

Det förekommer vid såväl forskning insamling uppgifter försom av
uteslutande statistiska ändamål information den enskilde hämtasatt om

redan befintliga register eller uppgiftssammanställningar. Sådan s.k.ur
registerforskning vanlig såväl i Sverigeär i de övriga nordiskasom
länderna. Detta kan förklaras bl.a. med den jämförelsevis goda
tillgången sådanpå information hos myndigheter och andra i dessa
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sammanhang hänvisa bl.a. till Datalagsutred-länder. vill i dettaJag
ff..datalag, SOU 1993: 10 184ningens slutbetänkande En ny s.

forskningen tryckfrihetsförordningensland underlättasI vårt av
handlingsoffentlighet. utbredda användningenbestämmelser Denom

kommit medföra personuppgifterhar också attattpersonnummerav
lättillgängliga Registerforskningen har metodblivit här. nåttsommer

bl.a. inom cancerforskningen och harframsteg ävenstora upp-
internationellt.märksammats

särskiltpraxis vissa utvecklats kanDI:s harI sägas tanormer som
Personregistrering för forskning, liksom försikte registerforskning.på

krävs därför tillstånd frånstatistik, inte särreglerat i datalagen. Detär
personregister för sådana ändamål.för få inrätta och föraDI att
till dessa register i praxis kommitUttalanden i förarbetena har lett att

beträffande möjligheterna fåfå privilegierad ställning attatt en
registeransvarige.registrera naturlig anknytning till denutanpersoner

inte ifrågasatt det behov angivits för inrättandehar regelDI som som
uppfattningen inspektionen iforskningsregister. grundarDen attettav

frågor faller utanförforskningsområde och forskningsmetod är som
inspektionen naturligtvis förinspektionens behörighet. Däremot kräver

itillstånd det möjligt inskränka intrånget den personligaäratt att
enskilda fallet.integriteten ställa villkor i detattgenom upp

forskningsregisterBegreppet

Datalagsutredningen i sitt slutbetänkande datalag SOUEntar ny
1993:10 begreppet forskningsregister och hävdar s. 182 medattupp

förstås personregistersådant register i förevarande sammanhang som
vetenskapligtinnehåller personuppgifter vilka används för ändamål.

framhålla vikten söker hållavill i detta sammanhangJag att manav
gränsdragningen stundom kan bliisär olika dataregister,slags även om

kan leda till missförstånd och därmedförväxling dem lättsvår. En av
felaktiga slutsatser.

urskilja register och jag vill i dettaMan kan slagtre av samman-
utredningens betänkande Forsk-hang hänvisa till Forskningsetiska

31 f.:ningsetisk prövning SOU 1989:74 s.
Administrativabeslutsregister. innehåller data insamlatsDessa som

för ligga till grund för beslut eller åtgärdermyndigheter attav
rörande enskilda individer. Sådana register individregisterär t.ex.
inom sjukvården i form journaler vårdcentrals- och klinikni-påav

register inom socialtjänsten.inkassoregister ochvå,
Statistikregister. innehåller data myndigheter Statistis-Dessa som -
ka centralbyrån, Socialstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen m.fl. -
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ofta kontinuerligt samlar in för statistiska ändamål. Avsikten är att
dessa insamlade data kunna långtså möjligt korrektgenom ge en

överblick och beskrivning verksamhet, aktuellt läge iettav en
samhället liksom kunna följa utvecklingtrender. Sådanaatt register

folk-är och bostadsräkningarna, kriminalvårdsregister,t.ex. och
utbildningsregister.
Forskningsregister eller databaser för forskning. Därmed avses.
personrelaterade register och databaser för sådan forskning där
resultaten redovisas enskilda individers identitet röjs.utan att
Många forskningsregister gäller små och tillfälligärgrupper av
karaktär. andraI fall omfattar de individermånga och finns kvar
under lång tid för skall kunna studera utvecklingenatt i s.k.man
longitudinella studier. Dessa register kan betecknas data-som
baser.

Jag vill dock betona mellangränsen statistikregister och forsknings-att
register är svår dra. Register vanligen benämns forsknings-att som
register kan vid strikt tolkning komma falla under rubriceringenatten

Ävenstatistikregister. det förhållandet tänkbart.ärmotsatta
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3 Skydd för uppgifter vid
statistikframställning

3.1 Inledning

kunna förståFör de tekniska begrepp förekommer i ochatt textensom
de problem kan i olika led vid framställninguppstå statistiksom av

i det följande punktvis uppräkning de föregår denstegges en av som
färdiga statistikprodukten.

Följande arbetsmoment kan normalt urskiljas:
initiering behovsinventering, planeringutveckling,-
datainsamling datafångst,-
granskning och kvalitetskontroll,-
databearbetning,-
redovisning och presentationpublicering.-

Varje statistikprodukt sin och själva tillkomstförfarandetäger särart
varierar naturliga skäl från myndighet till myndighet. Förfarandetav
kan dock allmänt följa det angivnasägas mönstret.sett ovan

Generellt förekommer området förpå automatisk databehandling
ADB modeord stundom kan föranleda förvirring. Detta gällersom
också delområden skydd och säkerhet för ADB.som

SCB använder benämningen dataskydd, vitt begrepp.är ettsom
Det täcker både tekniska och legala m.fl. företeelser.

För enkelhetens skull konstateras här dataskydd det vidareäratt
begrepp inom sig också uppgiftsskydd.som rymmer

3.2 Uppgiftsskyddet hos Statistiska
centralbyrån SCB

Skyddet hos SCB för primäruppgifter med detta uttryck jagavser-
såväl pappershandlingar ADB-upptagningar till den statligasom -
statistiken i utredningsdirektiven mycket liggerDet igott.anses vara
utredningsdirektiven kartlägga hur skyddet beskaffat.äratt

SCB dataskyddefanvänder samlat begrepp för antalett ettsom
regler fysiskatekniska och åtgärder syftar tillsamt arrangemang som
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skapa och vidmakthålla starkt skydd för de uppgifteratt ett som
används vid centralbyråns statistikframställning.

Reglerna består, dels lagarde tillämpliga i SCB:särav som
verksamhet, dels internade föreskrifter berör säkerheten. Påav som
lagområdet främst sekretesslagen 1980: 100, 1973:289är datalagen
och lagen 1992:889 den officiella statistiken betydelse.om av

3.2. 1 Statistiksekretessen

delmed hänsyn till vilka intressenTF allmännarätten att taanger av
handlingar får begränsas. sekretesslagen 1980:100I återfinns
bestämmelser tystnadsplikt och förbud lämnamot att utom om
allmänna handlingar. Lagen har vidsträckt tillämpningsområde ochett
gäller inom all verksamhet bedrivs statliga och kommunalasom av
myndigheter. Bestämmelserna utformats förhar i möjligaste månatt
tillgodose de i TF uppräknade intressena. syftar bl.a. tillDe att ge
skydd obehörig insyn i förhållanden bör skyddademot som vara av
hänsyn till allmänna eller enskilda intressen, rikets säkerhett.ex. resp.
personlig integritet. Bestämmelserna skall samtidigt utformade såvara

de litet möjligt inskränkerså allmänhetens berättigade krav påatt som
insyn i och kontroll verksamheten i de statliga och kommunalaav
myndigheterna. Lagstiftaren har med andra 0rd tvingats till grannlaga
avvägningar mellan starkt motstridiga intressen.

Sekretesslagens olika bestämmelser sekretess gäller inom ettom
visst verksamhetsområde, hos viss myndighet eller i vissen en
ärendetyp. innebärDet sekretessen också begränsad tilläratt t.ex.
verksamhetsområdet eller myndigheten. Sekretessen följer alltså inte
automatiskt uppgifternamed de lämnas från myndighet tillt.ex.om en

kan emellertid finnasDet sekretessbestämmelser skallen annan. som
tillämpas också hos myndigheten.den mottagande

Uppgifter hemliga enligt sekretesslagen skall skyddas inteärsom
bara i förhållande till enskilda fysiska eller juridiska utanpersoner
också i förhållande till andra myndigheter. Bestämmelserna om

mellan olikasekretess myndigheter gäller också skildamellan
verksamhetsgrenar inom och myndighet dessanär är atten samma

självständiga i förhållande till varandra.anse som
9 §I kap. 4 sekretesslagen regleras den s.k. statistiksekretessen.

Sekretessen gäller för uppgift enskilds personliga ellersom avser
förhållandenekonomiska och kan hänföras till den enskilde, isom

sådan särskild verksamhet hos myndighet framställningsom avser av
statistik i den utsträckning regeringen föreskriver det, isamt, annan
därmed jämförbar undersökning utförs myndighet.som av
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Regeringen har med stöd den bestämmelsen meddelatav senare
föreskrifter sekretess i 3 § sekretessförordningen. Sekretess har påom
denna grund föreskrivits i rad myndigheter utförda under-en av
sökningar. Som räckvidden för sekretessen angiven, gällerär sekretess
för uppgifterna varifrån de härrör eller hur de har kommit tilloavsett
myndigheten. Det således inteär ändamålet med uppgifterna denutan
verksamhet vari förekommerde avgörande. Genomär sekretes-som

konstruktion skyddas inte bara sådana uppgifter innehållersens som
identitetsbeteckningar och enskildpå utansom namn personnummer en

uppgifteräven huvudöver hänföragår till viss enskild.taget attsom
Sekretessen gäller för uppgifter enskildas personliga ellerom
ekonomiska förhållanden och utlämnande dessa uppgifter efterav

formnågon skadeprövning kan huvudregel inte ske. Detta harav som
medfört statistiksekretessen kommit benämnas absolutatt att
sekretess, huvudregeln försedd med undantag.ärtrots att

Det finns fem undantag från huvudregeln. Dessa avser
l uppgifter i företagsregister enligt motiven undantagetavser

exempelvis uppgifter i det centrala företagsregistret,
2 uppgifter avlidna enligtrör motiven skall möjliggörasuttagsom

uppgifter intyg dödsorsak till enskilda för ändamålav annatur om
forskning,än

3 uppgifter behövs för forskningsändamål enligt motiven finnssom
det behov kunna genombryta sekretessen för vissa särskildaattav
fall för forskningsåsom yrkessjukdomar,om

4 uppgifter personal- och lönestatistik undantaget skallsom avser
enligt motiven detgöra möjligt för personalorganisationer att
använda sådana uppgifter vid lokala avtalsförhandlingar och

5 uppgifter inte direkt hänförligaär till densom genom namn m.m.
enskilde undantaget har enligt motiven tillkommit grundpå av
behovet detaljerad statistik.av

För nyssnämnda undantag gäller skaderekvisit,omvänt dvs.ett
presumtion för sekretess.

Statistiksekretess förutsätter primärt sådan särskild verksamheten
hos myndighet framställning statistik. I motivensom avser av anges
prop. 197980:2, Del 263A, sekretessen har knutits till främstatts.
uppgift i myndighets särskilda verksamhet för framställa statistik.att
Statistik kan framställas för användas underlag för beslut iatt ettsom
ärende hos myndighet. Det emellertid inteär sådan verksamheten som

I stället det frågaär allmänt utredande verksamhetavses. om en mera
anknytning till särskiltnågot ärende.utan

Bakgrunden naturligtvisär skilja hanteringen statistiskaatt av
uppgifter från myndighetens handläggning vanliga ärenden förav
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vilken särskildaredan sekretessöverväganden gjorts och, i förevarande
fall, intagits i sekretesslagen.

saknas anvisningar förDet hur sådan särskild verksamhet skallen
eller organiserad och bedömning får i varje enskiltgörasutse vara en

fall. 1981822186I med förslag till ändring i sekretesslagenprop.
1980: 100, framhåller föredragande departementschefen s. 40m.m.

den statistikproduktion SCB bedriver visserligen typisk föräratt som
sådan verksamhet motsvarande framställning statistik ocksåattmen av
förekommer hos myndigheter.andra Förutsättningarna för statistiksek-

framhåller departementschefen, statistikframställningenärretess, att
sker anknytning till särskilt ärende ochnågot verksamheten ärutan att
organiserad liknandeenhet eller och syftar tillbaka påsom en egen

197980:2, Del A, 263. Han vidare i anledningprop. s. anser av en-
särskild framställning i frågan Stockholms kommuns utrednings-att-
och statistikkontor uppfyllatorde förutsättningarna för tillämpningen

statistiksekretessen. Detta torde också gälla för kommuner utanav
statistikenhet, verksamhetendär med framställningegen men av

statistik ändå avgränsad från verksamhet, i första hand sådanär annan
enskilda ärenden.som avser

Departementschefens uttalande torde böra tolkas på så sätt att
förekomsten särskild verksamhet inte primärt utifrånavgörsav en

faktorersådana den fysiska storleken den aktuella enheten ellersom av
vidavdelningen myndigheten eller det antal sysselsättspersoner som

där, fastmer hur statistiken och dess uppgifter hanteras iutan
förhållande till myndighetens verksamhet i övrigt. Detta talar för att

föravgörande bestämmelserna statistiksekretess kan tillämpasom om
då blir huruvida myndigheten har särskild reglering, ordning elleren
organisation för framställning statistik.av

viktigt hålla iDet minnet reglerna med särskildär verksam-att att
het innebär har avvikit från myndighetens huvudverksamhetatt man
och de Sekretessregler kan finnas i för visstdenna ellerärendeatt som
viss verksamhet då inte tillämpliga. iDet och för sig tänkbartär är att

statistiksekretesssåväl sekretess förekommapå grund kansom annan
i situationsådan statistiksekretessen starkare.ärmen en

Särskilda regler har i 8utarbetats kap. 9 § sekretesslagen för
uppgifter i uppdrag där enskild uppdragsgivare.är

14 kap. sekretesslagen innehåller rad sekretessbrytande regler.en
Först och främst bör iregeln 14 kap. § Enligt4 dennanämnas.
bestämmelse kan den enskilde i helt eller delvis eftergestort sett- -
den sekretess gäller till förmån för honom. Detta innebär denattsom
enskildes samtycke till visst uppgiftslämnande bryter sekretes-ett

ÄvenSamtycket behöver inte uttryckligt. samtyckeett tystsen. vara
kan godtas. Det kan ibland framgå den enskildes beteendet.ex. attav
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han godtar hemlig uppgift lämnas i visst syfte eller tillatt ut etten en
viss finns inteDet något hindrar uttryckligtmottagare. att ettsom
samtycke i förväg med tanke kommande situation.på Ettges en
samtycke kan för övrigt alltid återkallas den enskilde jfrav prop.
197980:2, Del 331.A, s.

Av 14 kap. § följer1 sekretess inte hindrar uppgift lämnasatt att
till regeringen eller riksdagen. vidareDet sekretess inteattanges
heller hindrar uppgift lämnas till myndighet,att annan om upp-
giftsskyldighet följer lag eller förordning. Bestämmelsen ärav
tillämplig det gäller uppgiftslämnande såvälnär mellan två myndig-
heter mellan självständigatvå verksamhetsgrenar inom ochsom en

myndighet. En sekretessbrytande regel finns i 14 kap.samma annan
2 § första stycket sekretesslagen. Enligt denna bestämmelse hindrar
sekretessen inte uppgift lämnas till myndighet,överatt en en om
uppgiften behövs där tillsynför den myndighetöver där uppgiften
förekommer. 2 §Av 14 kap. fjärde stycket sekretesslagen följer att
sekretess inte hindrar uppgift misstankeangår brottatt t.ex. som om
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighetannan

har ingripa brottet, fängelse föreskrivet förär brottetatt motsom om
och detta kan föranleda påföljd böter. För uppgiftänantas annan som
omfattas statistiksekretessen i 9 kap. §4 gäller detta dock underav
förutsättning för brottet inte föreskrivet lindrigare straffär tvåänatt

fängelse.års Den s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen -
innebär sekretessbelagd uppgift kan lämnas tillatt utsom annan

myndighet intresset detta sekretessintressetöverväger gällerom av -
däremot inte för uppgifter skyddade statistiksekretessär isom av
9 kap. § sekretesslagen. Enligt4 14 kap. 9 och 10 §§ sekretesslagen
kan myndighet ställa förbehåll vid utlämnande uppgift tillen upp av
enskild. -

bestämmelseEn kan komma tillämpas för få tillgång tillatt attsom
sekretesskyddade primäruppgifter kap. 8 §14 sekretesslagen. Härär

regeringen vissa möjligheter dispensera från bestämmelseattges en
sekretess. Dispensen förutsätter dock synnerliga skäl.om

Att lämna uppgifterrätten också uppgiftsskyldighetäratt ut en
framgår 15 kap. 5 § sekretesslagen. Av bestämmelsen följer attav en
myndighet begäranpå myndighet skall lämna utav en annan en
uppgift den förfogar det inte föreligger hinderöver motsom om
uppgiftslämnandet grund bestämmelsepå sekretess ellerav om av
hänsyn till arbetets behöriga jfrgång 198384:142 38.prop. s.

Den röjer sekretesskyddad uppgift dömes, jämlikt 20 kap. 3 §som
brottsbalken för brott tystnadsplikt till böter fängelseeller i högstmot

år.ett
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Det kan sin platspå erinra sekretesslagens be-att attvara om
intestämmelser något absolut skydd den personliga integriteten,ger av

eftersom reglerna endast undantagsbestämmelser från huvudregelnär
handlingsoffentlighet. Sekretesslagen således inte något direktom ger

skydd det skapas s.k. dataskugga enskildamot att av personer.
Härmed den bild kan få attavses man av en person genom samman-
ställa för sig eller mindre harmlösa uppgifter. I dettavar mer
sammanhang bör dock inte glömma förbudet olovligmotman
identifiering i lagen den officiella statistiken.om

Sekretesstiden för statistiksekretess högst 70 för uppgifterär år som
enskildas personliga förhållanden och högst 20 år.avser annars

3.2.2 Datalagen Datainspektionenoch DI

I datalagen 1973:289 finns bestämmelser skall iakttas densom av
vill inrätta och föra personregister med hjälp ADB. Syftetettsom av

med bestämmelserna i datalagen hindra inrättandeär ochatt att
förande personregister medför otillbörligt intrång i den personligaav
integriteten. DI har till uppgift till datalagens regler efterlevs.att attse
Inspektionen också frågor licensprövar och tillstånd förom person-
register.

Enligt 2 § första stycket datalagen får ADB-baseratett person-
register inrättas och föras bara registeransvarig fåttharav en som
licens DI. Med registeransvarig enligt §1 datalagen den förav avses

verksamhet personregister förs, han förfogar överettvars om
registret. En analys förfogandebegreppet i kapitel 5.4. Förgörsav
särskilt integritetskänsliga personregister räcker det inte med licens.

få inrätta föraFör och sådana register fordras särskilt tillståndatt ett
TillståndDI. krävs i typsituationer, nämligen vid registreringtreav

av
särskilt integritetskänsliga uppgifter någon misstänkt för ellerär-

dömtshar för brott eller har avtjänat straff, har tvångsomhän-
dertagits enligt olika skyddslagar, uppgift finns hälso-någonsom
och sjukdomstillstånd, sexuella beteende, politiska uppfattningras,

uppgifterna omdöme ellerutgör värderande upplysningetc., annan
den registreradeom

uppgifter hämtas från andra personregister om inte detta skersom-
stödmed författning, DI:s beslut eller de registrerades med-av

givande
inte har speciellnågon anknytning till registret dvs.personer som-

inte medlemmar, anställda, kunder ellerär liknande.
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Registren får inrättas förasoch bara det kan ske risk förutanom
otillbörligt iintrång enskildas personliga integritet.

Det finns vissa undantag från tillståndsplikten. Bl.a. behövs enligt
§2 datalagen inte tillstånd för s.k. statsmaktsregister, dvs. registera

inrättande har beslutats riksdagen eller regeringen.vars av
tillstånd lämnasNär för register skall DI enligt 5 § datalagenett

också meddela föreskrift för vilket ändamål registret fåren om
användas.

Om det behövs för förebygga risk för otillbörligt intrång iatt
enskilds personliga integritet skall också enligt 6DI § datalagen
meddela föreskrifter inhämtande uppgifter, vilka personuppgif-om av

får ingå, utförandet den automatiska databehandlingen, denter som av
tekniska utrustningen, de bearbetningar får underrättelsegöras,som
till berörda utlämnande och användning, bevarandepersoner, annan
och gallring kontroll och säkerhet.samt om

Den registeransvarige skall enligt § datalagen till7 attse person-
registret inrättas och förs inte otillbörligt intrångså i de registrera-att
des personliga integritet uppkommer. Den ansvarige skall särskilt se
till registret förs för bestämt ändamål, inte andra uppgifteratt ett att
registreras istår överensstämmelse med registretsän ändamålsom

uppgifter inte samlas in, lämnas eller används iänsamt att ut annat
överensstämelse med registrets ändamål eller vad gäller enligtsom
författning eller i enlighet med den registrerades medgivande.

Särregler saknas beträffande statistikframställning. SCB har inte
någon generell föra personregister med hjälprätt ADBatt ettav som
led i sin statistikframställning. SCB:s verksamhet bygger i dag stödpå
i olika författningar och tillstånd och regeringen.DI Enhetligav
reglering saknas. har emellertid för SCB:sDI del utfärdat för-en
fattning DIFS 1989:2 förenklat ansökningsförfarande för vissaom
personregister avsedda för statistikändamål. förenkladeär Detsom
ansökningsförfarandet gäller för bl.a. personregister grundar sigsom

informeratpå s.k. samtycke och tillfälliga personregister samhe-
arbetningar för framställning statistiska tabeller eller avidentifiera-av
de register. Villkoren för dessa personregister igenerelltanges
författningen och behöverDI därför inte utfärda föreskrifter för varje
enskilt register.

Det väsentligt framhålla datalagensär regler gäller föratt att
samtliga statistikregister personregister enligtär attsom anse som
datalagen. Enligt 2 § sista stycket datalagen förstås med inrättande av
perscnregister insamling uppgifteräven skall ingå i registret.av som

innebärDetta myndighet skall producera statistik med hjälpatt en som
ADB skyldig ansöka tillståndär hos ochDI avvaktaattav attom

sådant tillstånd meddelas innan myndigheten från myndighetannan
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börjar samla in de personuppgifter skall underlag förutgörasom
statistikframställningen.

i tillståndsärendenDI skall alltid bedöma risk för otillbörligtom
intrång i personligaden integriteten kan undvikas föreskriftergenom

olika slag. Om detta inte möjligt skall tillstånd inteär meddelas.av
Inom datalagsomrádet finns såväl straffrättsliga regler reglersom

skadeståndsansvar. En rad brott datalagen försedda medärmotom
straffsatser till fängelseårs 20 och 21 §§. Likaså brottärett motupp
den tystnadsplikt och det förbud obehörigt utlämnande gällermot som
för sekretessbelagda uppgifter förenade med straffansvar 20 kap. 3 §
brottsbalken.

Datalagsutredningens betänkande

Datalagsutredningen inledde i november 1989 arbetet med Översynen
datalagen frånsåväl saklig från lagteknisk synpunkt. Iav som en

första i utredningsarbetet övervägde utredningen vissa prin-etapp
cipiella utgångspunkter för framtida datalag. Utredningensen
överväganden och förslag i denna del redovisades i betänkandet Skärpt
tillsyn huvuddrag i reformerad datalag SOU 1990:61en som-
överlämnades i september 1990. andraI har utredningenetappen
behandlat vissa frågor integritetsskyddet i sambandrör medsom
personregistrering och inom områdenaADB forskning och statistik

Övervägandenaför massmediernas och arbetslivets del. i dennasamt
del redovisades i april 1991 i betänkandet Personregistrering inom
arbetslivs-, forsknings- och massmedieomrádena SOUm.m.
1991:21. tredjeEn redovisades i september 1991 ibetänkandetetapp,
Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området
SOU 1991:62. Här behandlas framför allt begreppen personregister
och registeransvarig, liksom frågor straff och skadestånd samtom
fullföljd beslut. SamtligaDI:s delbetänkanden har remissbehand-mot -
lats. avslutandeI har utredningen, med beaktande deetappen av
remissyttranden arbetat fram förslag till datalag.avgetts, ettsom en ny

utredningensI slutbetänkande datalag SOUEn 1993: 10 förslásny
lagstiftning fortsättningeni endastäven skall reglera sådanen ny som

informationshantering sker med hjälp LiksomADB. hittillssom av
skall lagen gälla försåväl den privata för den offentliga sektorn.som

övrigt innebärI den förslagna datalagen betydande förändringar i
förhållande till vad gäller i dag. Sålunda slopas personregister-som
begreppet ha tillupphov hel del tolkningsproblem.gettsom anses en

föreslagnaDen datalagen blir tillämplig behandlingpå av person-
uppgifter. förutsättsDet bli lättare register-avgöra äratt vem som
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ansvarig, persondataansvarig enligt utredningens terminologi, i system
används flera. Vidare avskaffas med licens ochsystemetsom av

tillstånd. De härigenom frigörs skall användas förresurser som en
intensifierad tillsyn, särskilt inspektioner fältet.på En sådan tillsynute

enligt utredningensär uppfattning det bästa upprätthållasättet att ett
integritetsskydd. En förutsättning för skallgott kunna övergåatt man

till renodlat tillsynsförfarande datalagenärett så utförligatt ger en
reglering möjligt de förutsättningar gäller för ADB-som av som
hantering personuppgifter. Det nuvarande begreppet otillbörligtav
intrång i personlig integritet, aldrig har kunnat någorlundaettsom ges
preciserat innehåll, avskaffas. I stället införs regler för de olika

i informationsbehandlingen. I den förslagna datalagenmomenten nya
finns bestämmelser bl.a. den nödvändiga anknytningen tillom ett

förutsättningarnaändamål, för behandling personuppgifter, vilkaav
personuppgifter får behandlas, formen för samtycke från densom
enskilde, säkerhet och gallring.

Regleringen i den datalagen skall kunna kompletteras mednya
bestämmelser utfärdas DI och olika branscher ellersom av som avser
sektorer.

Ett med anmälningsskyldighet för vissa persondataansvarigasystem
införs. En anmälan skall till vissagöras DI känsliganär uppgifter
behandlas med ADB. Anmälningarna skall ligga till grund för DI:s
tillsyn.

Liksom i dag skall personuppgifter få ADB-behandlas bara för
Ändamåletbestämda ändamål. skall dock enligt utredningens förslag

med precision enligtstörre än nuvarande datalag. Möjligheternaanges
begränsas använda personuppgifter samlats in för ändamålatt ettsom
för andra ändamål.

denI föreslagna lagen i olika punkter de alternativaanges sex
grunder ADB-behandlarätt personuppgifter. Enattsom ger av
grunderna är samtycke från dem berörs behandlingen. Försom av
känsliga personuppgifter politisk uppfattning, sjukdom, hälsotill-t.ex.
stånd eller olika slags omdömen, kommer särskilda regler gälla.att
Enligt dessa bestämmelser får, samtycke inte finns,när de känsliga
uppgifterna ADB-behandlas bara det finns särskilt stöd i för-om
fattning för behandlingen. Det kommer, enligt utredningen, att
behövas åtskilliga sådana författningar, särskilt i den offentliga
sektorn.

Vidare föreslås i den datalagen särskilda regler klargör hurnya som
de intressen följ tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-som er av
grundlagen skall integritetsintressena.avvägas Vid gallringmot av
personuppgifter allmän handlingutgör hos myndigheter kansom
integritetsintressena komma i konflikt med intresset bevaraatt
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uppgifterna, för framtida användning inom forskningen. Ent.ex.
särskild i förslagbestämmelse utredningens till datalag hur denanger
avvägningen skall ske.

Beträffande överföring personuppgifter till förutlandet ADB-av
behandling uppgifterna, förslår utredningen Överföring skallattav
kunna ske särskilt medgivande till visserligen inte harutan staten som
anslutit sig till Europarádets konvention har integritets-ettmen som
skydd det följer konventionens regler.motsvararsom som av

Datalagsutredningens slutbetänkande har under remissbehandlingen
erhållet skarp kritik i vissa delar. Det den bakgrundenär svårtmot att

detta skrivs bedöma i fall regeringenoch så kommernär när attom
lägga proposition.en

3.2.3 officiella statistikendenLagen om

tidigareDen omnämnda lagen 1992:889 den officiella statistikenom
tillämpas statliga myndigheter under regeringen framställernär
officiell statistik. reglerar också uppgiftsplikten för enskildaDen vissa
fysiska och juridiska personer det allmänna.gentemot

officiellaDen statistiken skall enligt lagens inledande bestämmelser
objektiv och tillgänglig 2 §. skall framställas offent-Den ochvara

liggöras med beaktande för enskilda.skyddet I 9 § hänvisas,av
beträffande sekretess och skydd för den enskildes personliga integritet,
till föreskrifter och iregler sekretesslagen och datalagen. Enligt 10 §
får uppgifter i den officiella statistiken inte sammanföras med andra
uppgifter i syfte enskildas identitet. dennaBrottutrönaatt mot
bestämmelse straffsanktionerat i 15 uppsåtligt brott 10 §Förär mot
kan sålunda dömas för olovlig identifiering till böter eller fängelse i
högst En tillämpning special straffrättsligaår. denna bestämmelseett av
förutsätter emellertid gärningen inte belagd med straff enligtäratt
bestämmelser i brottsbalken eller datalagen.

3.2.4 interna säkerhetsarbetetDet

i det internaBasen säkerhetsarbetet vid SCB säkerhets-utgörs av
skyddsföreskrifter, utfärdade styrelsen den juli 1978. Säker-1av
hetschefen skall komplettera dessa tillämpningsföreskrifter.med SCB:s
säkerhetsnormer innehåller tillämpningsföreskrifter.sådana Särskilda
föreskrifter har utfärdats för användning persondatorer inom SCB.av

försvarshemligtFör och kvalificerat försvarshemligt material gäller
säkerhetsskyddsförordningen 1984:421 tillämpningsföre-samt
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SÄK.skrifterna till förordningen FA SCB grundförut-anger som en
sättning för säkerhetsarbetet säkerhetsnivån till de hotatt ochanpassas
risker kan bedömas föreligga statistikproduktionen och desssom mot
material. Samtidigt måste personalen säkerhetsfrågornase som en
naturlig och viktig del i det dagliga arbetet och med omdömegott

arbetet till de givna situationerna.anpassa
SCB:s säkerhetsnormer består regler med krav på säkerhetsnivånav

tvingandeär till sin karaktär, kompletterade med kommentarer.som
De förklaringarär och har formen förtydliganden,senare av ex-
emplifieringar, förslag Dessa skall betraktas vägledning.m.m. som en
Det material gäller för omfattandeär och förekommersom normerna
på många ställen under produktionsprocessen. Reglerna har därför
givits förhållandevis generell utformning. Kommentarenen anger
däremot förslag till hur regeln lämpligast efterlevs i vissa situationer
eller förslag till viss åtgärd.

Säkerhetsnormernas föreskrifter gäller såväl för det material som
ingår i SCB:s statistikproduktion statistiskt material, för materialsom
i den administrativa administrativt material. Statistisktprocessen
material innehåller information hemligär eller försvarshemligsom
inkl. kvalificerat försvarshemlig. Administrativt material innehåller
däremot i regel information inte sekretesskyddad,är ävensom om
både hemlig och försvarshemlig information kan förekomma.
Föreskrifterna struktureradeär under huvudrubriker:tre

Hemligt statistiskt material, innehåller regler för arkivering,som-
stordatorbearbetning, förstöring, förvaring, intervjuverksarnhet,
komplettering, lego, nycklar, studiebesök, systemutveckling,
terminalbearbetning, tystnadsplikt och förbudtransport, mot
utlämnande handling,av
Försvarshemligt statistiskt material, innehåller allmänna reglersom-

försvarshemligt material ochom
Administrativt material, innehåller allmänna regler admini-som om-
strativt material.

Föreskrifterna beträffande användning persondatorer har tillkommitav
bakgrund de särskilda riskermot bearbetning på persondato-av som
fristående och i nätverk, innebär. Målet är såsom miniminivårer, att

upprätthålla den säkerhetsnivå centraldatorn ändå utnyttjasom ger men
den flexibilitet datornäten erbjuder. Föreskrifterna är grupperadesom
efter fem huvudrubriker:

Ansvarsfrågor, innehåller åliggandena för den register-ärsom- som
ansvarig enligt intern definition, datoransvarig, nätansvarig.resp.
Utrustning behandlar skalskydd för persondatorerm.m., som m.m.-
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regler för appliceringkopplingar ochNätverk, yttre som germ.m.,-
persondatorer.användning m.m. av

användningregler förProgram, av programvara.som ger-
register med bl.a.Register, regler för på persondatorersom ger-

föreskrifter beträffande fastställande riskklass.av

Etikregler och interna3.2.5 normer

interna har SCBEtikregler och ansetts storvaranormer av av
till författningsregleringen. för-betydelse komplettering Detsom

primäruppgifter och till uppgiftslämnare,hållningssätt till statistiska
del den yrkesmässiga kulturen,ingar är numerasom som en av

deklaration för statistiker antagitskodiñerad i etisken som av
deklarationenISI 1985. etiskaInternationella statistiska institutet Den

antagits SCB:s deklaration. SCB framhållerhar också som egen som
varje anställd kan uppleva skyddet förviktig målsättning atten

integritet inte bara påtvingatuppgiftslämnarnas personliga någotsom
juridiska åtgärder levande yrkesetiskttekniska och utan ettsomgenom

åtagande.
enskildedeklarationen denSyftet med uppnåatt attanges vara

värderingarbedömningar och beslut präglasstatistikerns moraliska av
yrkeskåren och inte prackas honomoch erfarenheter delas påsom av

försöker därför, enligt de inledande orden,denna. Deklarationenav
i statistiskt utrednings-allmänt omfattade principer frågavisa på om

hindrande förfastställa vilka faktorer verkararbete samt som
efterlevnaden dem.av

indelad i fyra avsnitt:Texten är
samhället,1 Skyldigheter mot

finansiärer och arbetsgivare,2 Förpliktelser gentemot
Förpliktelser kollegor och3 gentemot

undersökningsobjekt.4 Skyldigheter gentemot

principerprinciper eller uppsättningarSamtliga avsnitt innehåller av
motsättningar och svårigheterkorta kommentarer deföljda om somav

Principernamed tillämpningen dessa. har sambandsammanhänger av
tillsammans.och därför beaktasinbördes måste
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angår rikets säkerhetuppgifter3.2.6 Skydd för som

totalförsvaretbefattning med uppgift angårMyndighet har somsom
säkerhetsskyddsförordningeni övrigt skall enligteller rikets säkerhet

sittsäkerhetsskydd inom verksamhets-1981:421 vidta åtgärder för
innehållet i hemligbl.a. tillförsäkraområde. Detta skydd attattavser

betydelse för landets säkerhet inteeller uppgifthandling annan av
Säkerhetsskyddet omfattar sekretess-obehörigs kännedom.kommer till

Säkerhetsskyddet vidtillträdesskydd och inñltrationsskydd.skydd,
tjänsteman säker-handhas ledandemyndighet skall av enresp.

anvisningar tekniska skyddsåtgärder lämnashetschef. Råd och om av
RPS. anslutning till säkerhetsskyddsförordningenRikspolisstyrelsen I

ÖB SÄK.Överbefálhavaren meddelatRPS och FAhar

3.2.7 Arkivbestämmelser

arkivlagen 1990:782 bestämmelser myndigheternas ochI omges
arkivmyndigheterna. Bestämmelser-vissa andra arkiv samtorgans om

arkivbildningen och dess syften, arkivvården,reglerar bl.a.na
gallring.arkivmyndigheterna och deras uppgifter samt

lagen myndighets arkiv bildas de allmänna hand-I attanges en av
myndighetens verksamhet och sådana handlingarlingarna från som

tillgängliga föri 2 9 § Upptagningar för ADBkap TF. ärsomavses
handlingar, dockflera myndigheter, de där allmänna skallså utgöratt

förbilda arkiv dessa myndigheter. Riksarkivet myndigheterhos en av
Krigsarkivet föreskrifterunder försvarsdepartementet får meddela om

vilken databehandling,myndighet upptagning för automatiskhos en
tillgänglig flera myndigheter, skall bilda arkiv. Enligt §för 4ärsom

arkiv, inte arkiv-varje myndighet för vården sitt om ensvarar av
har övertagit enligt 9myndighet ansvaret

arkivmaterial frånarkivmyndighet har övertagitNär en annanen
för det materialet till arkivmyndig-helamyndighet övergår ansvaret

arkiv tillsyn Riksarkivet RAheten. SCB:s står under ärav som
skall enligt § arkiv-arkivmyndighet för SCB. Arkivmyndigheterna 7

tillsyn myndigheterna fullgör sina skyldigheter be-lagen överutöva att
träffande arkivvården i 6 §§. arkivvården ingår bl.a. 6 § 4.4 I en-

för myndigheten arkivet fastställaskyldighet avgränsa attatt genom
arkivhandlingar. Instruktion förvilka handlingar skallsom vara

Riksarkivet landsarkiven har givits i särskild förordningoch
regleras frågor arkivbildning och dess syften,1991:731. I lagen om

uppgifter gallring.arkivvården, arkivmyndigheterna och deras samt
arkivförordning 1991:446 och kanArkivlagen kompletteras med en
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ramlag. Den materiella utfyllnaden regelverket ises som en om ges
huvudsak i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd RA-FS.

3.2. 8 Ansvarsfrågor

Ansvarsfrågorna har i realiteten betydelse del dataskyddet.som en av
allaFör anställdaär vid SCB eller på knutna tillsätt verket,som annat

exempelvis uppdragstagare, gäller individuelltettsom ansvar.
Formella utlämnandeärenden enligt reglerna allmänna handlingarom
i tryckfrihetsförordningen och enligt sekretesslagens regler får enligt
SCB:s arbetsordning beslutas endast högre chefer vid SCB. Medav
hänsyn till de många gånger grannlaga frågor kringuppstårsom
sekretessproblematiken och SCB:s praxis i anslutning till sekretessla-

regler finns särskilt inom verket, dataskyddsrådet,ettgens organ som
bereder dessa frågor. Förutom chefer för ämnesavdelningarna finns
inom rådet juridisk expertis.

I sammanhanget bör översiktligt nämnas de regler gäller försom
statligt och i viss utsträckning kommunaltäven anställda inom ramen
för lagen 1976:600 offentlig anställning. I 10 kap. reglerasom
disciplinpåföljd i form varning och löneavdrag kan åläggasav som
arbetstagare för tjänsteförseelse. Med tjänsteförseelse attmenas
arbetstagare uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter vadav som
åligger honom i hans anställning och felet inte ringa.är I kap.11
regleras avskedande arbetstagare på grund brott, tjänsteför-av av grov
seelse eller upprepade tjänsteförseelser. I 12 kap regleras skyldigheten

anmäla arbetstagare till föråtal vissa brottatt och i 13 kap. finns
bestämmelser i vilka fall avstängning från arbetet får ske ochom
åläggande läkarundersökning De omnämnda bestämmelser-om ges. nu

gäller endast för statliga anställda och anställda vid allmännana
försäkringskassor.

Lagen har nyligen föremålvarit för översyn LOA-utredningenav
C 1989:07. Utredningens huvudbetänkande Enklare regler för
statsanställda SOU 1992:60 innehåller förslag till förenkladen
arbetsrättslig reglering för statsanställda. Bl.a. föreslås lagatt en ny

offentlig anställning skall denersätta nuvarande lagen.om
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jämförelse medutanför SCB3.3 Skyddet en-
myndigheterandraskyddet hos

beträffande uppgifterdataskydd med skyddet-jämförelse SCB:sEn av
nivåer. Samtalolikamyndigheter kan påstatistik hos andra görasför -

sektorstatistik ochfram s.k.myndigheterförts medhar några tarsom
integritetskänsliga individupp-mängder delvisförfogar över storasom

förtänkbarade myndighetergifter, liksom med antal är ettett somav
informationdenutvärderingbeställaransvar. Endelegerat somav
utformning.i dataskyddet och dess Rentskillnaderinhämtats visar på

tilltro tillförefallermyndigheternaallmänt kan sättasägas storatt
inkluderar behörig-ADB-skydd som oftastinterna bestämmelser om

till bestämmelser i sekretessla-till terminaler ochhetskrav för tillträde
datalagen.ochgen

myndigheterkontakter med dessautredaren fått vidbildDen som
i dagrepresentativ för de myndigheterifår stort settantas somvara

statistik.framställer
skyddet följandesummering och jämförelsetillEtt försök av ger

bild.
sekretesslageni 9 kap. §statistiksekretessen 4ovannämndaDen ger

avgränsad statistik-tillhör sådanför uppgifterstarkt skyddett ensom
Tolkningen dessa kravkrav.fyller sekretesslagensverksamhet avsom

förefallerstatistiksekretessBestämmelsernaförefaller skifta något. om
utsträckning utanföri särskiltinte tillämpasöverhuvudtaget storatt

registerdel dekanSCB. förklaring till dettaEn att somvara en av
huvud-myndigheter hastatistikframställning vidanvänds för ansetts

be-operationella register ochadministrativa ellerkaraktär attav
statistiksekretess tillämpliga.därför inte Enstämmelserna är annanom

beträffandeosäkerhetsina håll råderförklaring det påkan attvara
särskilda verksamheten.denavgränsningen av

myndigheter skyddasstatistikframställandeuppgifter hosMånga av
gäller myndighetensbestämmelser i sekretesslagenandra som

exempel 7 kap.ärendehandläggning. kanordinarie Här nämnassom
personuppgift iförvilken sekretess gäller16 sekretesslagen enligt§

utlämnandedet kani datalagen,personregister antas attomsom avses
databehandling iför automatiskuppgiften användsmedföraskulle att

strid lagen.mot
tillmed hänsyn främstsekretessSekretesslagens kap. reglerar7

Kapitlet innehållerpersonliga förhållanden.enskildsskyddet för
sjukvårdsområdet 1 §,hälso- ochsekretess påbestämmelser om

socialför-och §§, sekretess iområde 4 5socialtjänstenssekretess
för enskildas personligatill skyddsäkringsärenden 7 §, sekretess

39



Skydd för uppgifter vid statistiçframställning 1993:83sou

förhållanden i ärenden arbetarskydd 8 §, sekretess inomom
utbildningsväsendet 9 §, sekretess i ärenden rörande offentlig
arbetsförmedling 10 §, sekretess inom myndigheternasm.m.
personaladministrativa verksamhet 11 §, sekretess i ärenden om
uttagning värnpliktiga för tjänstgöring och ärenden harav som
samband med sådan uttagning 12 §, sekretess till skydd för utlän-
ningar 14 §, folkbokföringssekretess 15 § och sekretess för
uppgifter i kriminal- och polisregister 17 §.

Denna enkla signärmastöversikt utvisar det ställer omöjligtatt att
bedöma hur starkt sekretesskyddet för statistisktär grundmaterial i de
fall den statistikframställande myndigheten saknar särskilten av-
gränsad statistikverksamhet. En sådan bedömning skulle förutsätta en

analys myndighet för myndighet. Generelltnoggrann måste därförsett
konstateras statistiksekretessen i de fallatt myndigheten har en-
särskilt avgränsad statistikverksamhet är väsentlig del skyddeten av-
för statistikens primäruppgifter.

Datalagens regler träder beträffande sådana register fallersom
under rubriceringen personregister. Huvudmannaskapet har därför inte
någon direkt betydelse för bestämmelsernas tillämplighet.

Lagen den officiella statistiken omfattar vad enligt denom som
tillhörande förordningen räknas officiell statistik. Uppgifterupp som
för s.k. övrig statistik faller därmed utanför lagens tillämpning. Detta
får betydelse bl.a. för straffsanktioneringen olovlig identifiering.av
Det måste hållas i minnet långt ifrån all statistikframställningatt vid
myndigheterna kommer statistik klassificerasatt officiellavse som som
statistik. Omfattningen sådan övrig statistik emellertidär svårav att
uppskatta, liksom dra driftsstatistiken.gränsenatt mot

Härefter kommer de fysiskatekniska det internaarrangemangen,
säkerhetsarbetet och inte minst etikfrågorna i blickfånget.

Säkerhetsproblem löses olikapå vid olikasätt myndigheter. Vid
varje myndighet finns någon form regler anpassade efter de riskerav

kan iuppträda den verksamheten. Som exempel kan Skogssty-som tas
relsens bestämmelser för ADB-säkerhet benämns Policy ochsom
riktlinjer för skogsvårdsorganisationen. De beslutadeär den 14
januari 1987 och innehåller först och främst skogsvårdsorganisationens
policy för ADB-säkerhet under fyra huvudpunkter:

ADB-säkerhetens mål-
Motiv för ADB-säkerheten-
ADB-säkerhetens omfattning och-
ADB-säkerhetens innebörd.-
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huvudkapitelI sedan riktlinjer för ADB-säkerheten inomsex ges
skogsvårdsorganisationen. Reglerna för närvarande förmålär för
revision.

De Datastraffrättsutredningen i betänkandet Information och denav
Informati0nsTekn0login straff- och processrättsliga frågornya m.m.-

SOU 1992:110 föreslagna kompletteringarna i brottsbalken kommer
ytterligare allmänt fokusera behovet beakta säkerhetskravenatt attav
beträffande skydd information.av

3.4 DI:s allmänna råd beträffande datasäkerhet

dettaI sammanhang framhållasbör harDI samlingatt gett ut en
allmänna ADB-säkerhetråd för personregister riktar sig tillsom
alla lagrar personuppgifter datamedium.på Råden inteärsom
bindande inspektionens på hur persondata bör skyddas.utan ger syn

liggerDe emellertid till grund för inspektionens föreskrifter ADB-om
säkerhet meddelas i samband med tillstånd tillattsom ges nya
personregister. tillämpasDe också inspektionen granskar befintliganär
personregister kanoch då i form direkta föreskrifter. Rådenges av

inte föreskrifter inspektionenersätter tidigare meddelat.som
Huvuddragen i råden kan sammanfattas enligt följande:

Varje personregister bör känslighetsgraderas. innebärDet det böratt
bedömninggöras hur känsligt registret från integritetssyn-ären av

punkt. Den bedömningen bör vägledande det gällernär attvara
hänföra registret till någon integritetsklasser. Registretstreav
integritetsklass i sinbör vägledande det gäller bedömanärtur attvara
vilken ADB-säkerhetsnivå bör tillämpas för registret och vilkasom
skyddsåtgärder bör vidtas. Utgångspunkten för bedömningsom en av
känsligheten hos register bör, enligt DI hur allvarligtett vara
integritetsintrånget blir för de registrerade uppgifter i registretom
förstörs, ändras eller sprids otillbörligtpå Känslighetensätt. hosett ett
personregister beror flera faktorerpå och alltidmåste bedömas för
varje personregister särskilt. förEtt uttryck integritetskänsligheten hos
vissa personregister de sekretessbelagdaär enligtär sekretesslagen.att
Uppgifter inte får lämnas efter skadeprövning jfrutsom ens en
statistiksekretessen skyddasmåste särskilt väl. Det omständig-är
heterna kring det enskilda registret bör valet in-avgörasom av
tegritetsklass och därmed vilka skyddsåtgärder bör vidtas. Varjesom
personregister bör hänföras till bestämd integritetsklass. Undantagen
bör endast för registergöras med normaltsmärre harmlösa uppgifter

telefonlistor,såsom enkla medlemsregister o.d. Dock bör även
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mängden uppgifter beaktas. Exempelvis kan många harmlösa uppgifter
bilda mycket känsligt personregister.sammantaget ett

Integritetsklass 3 grundnivå

Till denna klass hänförs normalt personregister inte till-ärsom
ståndspliktiga enligt datalagen på den grunden de bara omfattaratt

har sådan anknytning till den registeransvarigepersoner som en som
följer medlemskap, anställning, kundförhållande eller något därmedav
jämförligt förhållande. För personregister i integritetsklass 3 bör vidtas
skyddsåtgärder motsvarande särskilt angiven grundnivå ADB-en av
säkerhet.

Integritetsklass 2 hög nivå

Till denna klass hänförs känsliga uppgifter inte särskilda skälsom av
skall hänföras till integritetklass Till känsliga uppgifter räknas, dels
personregister innehåller sådana uppgifter i §4 andrasägssom som
och tredje styckena datalagen, dels i personregister i det allmännas
verksamhet innehåller uppgifter för vilka sekretess gäller enligtsom

8 eller 9 kapitlet i sekretesslagen till skydd för enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, dels personregister inom bank- och
försäkringsväsendet innehåller uppgifter enskilds personligasom om
och ekonomiska förhållanden, dels personregister förs försom
kreditupplysnings- eller inkassoverksamhet, dels personregister över
anställda registret innehåller fler uppgifter behövs föränom som
löneadministration, dels personregister innehåller uppgiftersom som

omdömen ellerutgör andra värderande upplysningar de registrera-om
de, intesåvida uppgifterna betrakta mindra känsligaär frånatt som
integritetssynpunkt, dels personregister omfattar hela eller storsom en
del befolkningen i landet eller i region personregistersamtav en som

jämställa medär nämnda register.att ovan

Integritetsklass J mycket hög nivå

Till denna klass hänförs alltid, dels personregister innehållersom
sådana uppgifter i § första4 stycket datalagen,sägs nämligensom
uppgifter misstänksnågon eller dömts för brott eller harattom
avtjänat straff eller undergått påföljd för brott eller har varitannan
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förmål för tvångsingripande från samhällets sida och delsannat
personregister jämställaär med nämnda register.attsom ovan

enallmännaDe råden omfattar vidare sammanställning skyddsåt-av
gärder. iDe sina detaljerär rekommendationer. sin helhetIatt se som
beskriver de vilka nivåer skydd bör finnas för personregisterav som
tillhörande de olika integritetsklasserna. Skyddsåtgärderna indeladeär
i följande fyra underrubriker: Ledning och System ochansvar,

Registeranvändning och systemförvaltning Tekniskprogramvara, samt
utformning och drift. Registrens ändamål, användning och innehåll

vilkaavgör händelser kan medföra integritetsintrång ochtyper av som
därmed vilka skyddsåtgärder behöver vidtas. Detyper av som
skyddsåtgärder under rubriken grundnivå ADB-som anges av
säkerhet bör tillämpas för personregister hör integritetsklasstillsom

För personregister tillhör integritetsklass 2 bör därutöversom
vidtas de åtgärder för hög nivå. För personregistersom anges som
hör till integritetsklass l bör ytterligare åtgärder vidtas. De anges
under mycket hög nivå.
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Delegerat beställaransvar för4 statlig
statistik

4.1 principerAllmänna

199293:101 den statligaI statistikens finansiering ochprop. om
framhållersamordning, departementschefen s. 7 förutsättningarnaatt

löpande statistiken underlättas kopplingenompröva mellanatt om
användare och producent stärks. Det dock inte möjligt påatt ettanses
enkelt hänföra statistiken till användaresenda eller fåtalsätt etten
behov.

Grundläggande för den officiella statistiken kraven objektivi-påär
kvalitet och tillgänglighet. Därför delar departementschefentet, ut-

redningens uppfattning särskilda krav ställasmåste på myndigheteratt
med för officiell statistik. skall bevakaDe och samordna ävenansvar
andras statistikbehov, de skall och uppfattas objektiva i sinvara som
statistikroll skall deoch de ha praktiska och kunskapsmässiga
möjligheterna inneha för statistiken i form beställar-att ansvar av

skulle, enligt departementschefen,Det komma uppståattansvar.
betydande svårigheter uppfylla dessa krav all officiell statistikatt om
decentraliserades avgiftsfinansierades.och officiella statistikDen som

myndighet SCB föreslås få beställaransvar förän sådanärannan
statistik har huvudanvändare och starkt sektoranknuten.ärsom en
Praktiska förutsättningar beställaransvar departements-att ta ett anser
chefen finnas inom antal områden arbetsmiljöstatistiken,ett t.ex.som
jordbruksstatistiken, utbildningsstatistiken och viss statistik inom
socialsektorn.

Genomförandekommittén har den 8 april 1993 lämnat Del-en
Ändradbeträffande1 ansvarsfördelning för den statligarapport

statistiken. delEn sammanställning iutgörsstor rapportenav av en
tabellform reguljära statistikprodukter vid SCB. Dessa produkterav
har delats i antal kategorier för indikation vilkenpåett attupp ge
statistik i första hand kan komma ifråga för utläggningsom en av
beställaransvaret. Inom respektive kategori har produkterdelprodukter

efter statistikprogram, dvs. efter princip användssorterats samma som
i SCB:s anslagsframställning.

redovisarI kommittén utgångspunkternågra beaktarrapporten man
vid bedömningen delegering och val sektormyndigheter,av av
nämligen
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Statistikens nuvarande användning.
Framtida behov och användningssituationer.
Statistikens trovärdighet.
Sektormyndighetens tyngd i det totala användarperspektivet.
Sektormyndighetens kompetens och möjligheter utvecklaatt
nödvändig kompetens.

Nyssnämnda kategoriindelning Kategori 0 5 har utförts med hänsyn-
till hur starka skäl talar för utflyttning beställaransva-pass som en av
ret.

Beträffande Kategori 0 ligger beställaransvar redan hosett en
myndighet. Kategori l omfattar produkter där starka skäl talar för att
flytta beställaransvaret. Gruppen omfattar 25 statistikprodukter.ut
Kategori 2 omfattar produkter där utflyttning kan tänkas därmen
ytterligare utredning krävs.av ansvar

4.2 Statistik för skolsektorn

Den s.k. skolverksmodellen fått tjäna förebild vid Genomförande-som
kommitténs arbete med omstruktureringen beställar-utföraransvaret.av
Härmed omläggningsarbetet avseende lärar- och skolstatistiken.avses
Skolverket har i övertagit SCB:s budget och förslagstort tillsett

för lärar- och skolstatistiken. De medel Skolverket fåttprogram
disponera för statistiken har hittills i form uppdragsersättning förtsav

till SCB.över
SCB har uppfattat sin roll konsult erbjuder sina tjänstersom en som

till Skolverket. innebärDet SCB åtagit sig samla ochatt att
bearbeta material, bygga register och producera statistiskaatt upp
tabeller. En samrådsgrupp har bildats med för Skolver-representanter
ket och SCB. Gruppen har funnit myndigheternas mellanhavandenatt
borde lösas i avtalsform, varefter ramavtal, det s.k. skolverksavta-ett
let, har tecknats den 22 september 1992.

4. l Skolverksavtalet

Avtalet innefattar 22 avsnitt. Enligt avsnitt 3.1 skall SCB årligen
samla in uppgifter från kommuner, landsting och andra skolhuvudmän
enligt föreskrifter i Skolverkets författningssamling SKOLFS. I
avsnittet hänvisas till bilaga tilll ramavtalet. Bilagan rubriceradär
Årlig löpande statistik och behandlar insamling uppgifter frånav
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det offentliga skolväsendet och vissa fristående skolor regleras i
SKOLFS 1992:8 från Statens skolor för Det framgårsamt attvuxna.
insamlingen sker, dels uppgiftsskyldighet för respektivegenom
skolhuvudmän kommuner och landsting mil, dels uppgiftsin-genom
hämtning från Centrala Studiestödsnämndens CSN administrativa

för utbetalning studiehjälp.system av
Enligt avsnitt 3.6 i avtalet mellan Skolverket och SCB skall SCB

bevaka definitioner, klassificeringar och koder SUN och ISCED
inom skolområdet andra politikområden internationellt ochgentemot
inom Sverige.

Enligt avsnitt 3.9 skall SCB för samordning och internationellsvara
rapportering på skolstatistikens område för vissa övrigasamt upp-
gifter.

Förhållandet till datalagen behandlas i avsnitt 11. Här attanges
Skolverkets uppdrag till SCB kan utföras i enlighet med de tillstånds-
beslut redan harDI meddelat för SCB:s personregister. Om detsom
under avtalstiden, för fullgörande uppdraget, behovuppstårav av
tillståndsansökan enligt datalagen skall SCB härför. Försvara
sambearbetningar utförs SCB gäller förenklat tillståndsför-ettsom av
farande hos DIFSDI 1989:2. SCB registeransvarig ochanges som
skall i denna egenskap fullgöra de skyldigheter följer 7 14 §§som av -
datalagen. SCB också för kontakterna med Riksarkivet ochansvarar
handläggningen arkivfrågor.av

Enligt avtalets avsnitt 12 register, skall SCB för framställningenom
skolstatistik enligt avtalet inrätta foraoch de personregister deav samt

övriga register erfordras. Uppgiftslämnandet till SCB inomsom ramen
för avtalet skall kunna utnyttjas föräven fram ytterligare statistikatt ta
på skolområdet. Skolverket har efter varje insamlingstillfállerätt att
för bruk erhålla kopia registerdata insamlats SCB ieget av som av
enlighet med avtalet. Uppgifter enskilda får dock endast lämnas utom
i avidentifierad form i enlighet med reglerna i sekretesslagen.

I avsnittet 13.2 i avtalet behandlas immateriella rättigheter. Här
alla rättigheter till systemlösningar, metoder,attanges programvara,

register och material SCB framställt hjälpmedel förannat som som
uppdragets utförande tillkommer SCB. Beträffande register hänvisas
till särskilda bestämmelser i avsnitt 12. Avtalet innebär, statistikennär
publicerats enligt andra stycket i 13.1, inga begränsningar SCB:sav

utföra bearbetningarrätt och uppdrag register ellerpå till-att att
handahålla publiceraoch skolstatistik.

Hanteringen tvister i anledning avtalet regleras i avsnitt 22.av av
iUppstår tvist anledning avtalet skall förstai hand sökaparternaav

förlikning. Om förlikning inte kan skalluppnås tvisten avgöras av en
skiljeman Stockholms handelskammare. skiljeförfa-Förutsessom av
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randet skall 1929:145lagen skiljemän gälla. Skiljeförfarandetom
skall i Stockholm.äga rum

4.3 Berörda myndigheter m.m.

Genomförandekommittén har detta skrivs inte slutredovisatnär sitt- -
uppdrag. Det därförgår inte draännu några säkra slutsatser i vadatt

omfattningen strukturenoch delegeratpå beställansvar förettavser av
officielladen statistiken. Det emellertidstår klart mellan ochåttaatt

tio myndigheter fullt tänkbara förär beställaransvar.övertaatt
Regleringen beställaransvaret däremot fråga.är 1990öppen Iav en

statistikutredningsårs betänkande Effektivare statistikstyrning SOU
1992:48 dock 129 vilka statistikprodukter ellerattanges
statistikområden enligt utredningen skulle hänföras till basstatistiksom
i första hand skulle i dialog mellanavgöras department ochen
myndigheter. skulle fastställasDetta regeringen och dokumenteras,av
förutom i regelverket för officiell statistik, främst föreskriftergenom
i myndigheternas instruktioner och i regleringsbrev eller motsvarande
för berörda myndigheter.

Ett exempel hurpå myndighets skyldighet beträffande statistiken
regleras förordningen 1992:895är med instruktion för Telestyrelsen,

§5 stadgar följande. Telestyrelsen för behövligattvars svarar
statistik inom teleområdet fastställs. De detaljernanärmare i
framställning telestatistik fastställs i myndighetens vanliga be-av
slutsordning. Det dock betonasmåste denna statistik inte haratt status

officiell statistik, i fall inte ännu.vartav

4.4 Riskbild vad integritetsskyddetavser

kapitelDetta inriktar jag främst på granskning det kan finnasen om
integritetsskyddsaspekternågra på avgörande talarsättett motsom

principen delegerat beställaransvar.ettom
fullgottEtt skydd för uppgifter hos myndighet kräver allmäntrenten

riskbild analyserats och utvärderats. Riskbildenatt ståren noga av-
naturliga skäl i relation till känslighetsgraden de lagradeav upp--
gifterna. Det lättaste fåsättet uppgift från myndighetatt ut en en -
integritetskänslig eller begäraär dess utlämnande i enlighetatt-
med TF regler handlingsoffentlighet. Det krävs därför motsatsvis:s om

det sekretesskydd lagstiftats för skydda vissa känsligaatt attsom
uppgifter också i realiteten fungerar och efterlevs. Jag har tidigare i
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3.3kapitel funnit myndigheternas tillämpning sekretess ochatt av
därtill anslutande frågor i viss mån varierar. Det dockär organisa-en
tions- och utbildningsfråga. Goda möjligheter inhämtaatt expert-
kunskap finns. Brister i kunskap således ingetutgör avgörande hinder

delegerat beställaransvar.ettmot
De krav ställs i datalagen saknar särreglering beträffandesom

myndigheters användning personregister för statistikframställning.av
innebärDet register innehåller vad kallas känsligaatt som som

uppgifter faller under DI:s normgivningsrätt enligt 6 § datalagen. Som
underlag för sådana föreskrifter använder DI tidigare nämnda
Allmänna råd beträffande datasäkerhet. innebärDetta bl.a. registretatt
känslighetsgraderas angivetpå Någon konkretsätt. riskbedömning
låter sig inte utifrån bestämmelsergöras i datalagen. De myndigheter

planerar inrätta statistikregister får förutsättas följa den iatt ettsom
lagen föreskrivna anmälningsskyldigheten och de DI kannormer som
komma ställa förutsättning för användning registret. Deatt upp som av
föreskrifter förenklat ansökningsförfarande beträffande vissaom
personregister i sinDI författningssamling DIFS 1989:2utsom ger
borde kunna utökas till omfatta andra myndigheteräven i kraftatt som

beställaransvar väljer producera statistiken själva.attav
Åtskilliga riskfaktorer står däremot i fokus vid vad kan kallassom

internadet säkerhetsarbetet. figurerarHär olika risker, främst för
obehörig åtkomst, såväl primäruppgifter i pappersform ADB-av som
lagrade uppgifter. Sådan åtkomst kan förorsakas både av angrepp
utifrån slarvig eller illojal handläggning anställda isom av av
myndighetsorganisationen. Tekniska störningar och andra oönskade
händelser kan vidare medföra personuppgifter förstörs elleratt
förändras de blir felaktigaså eller missvisande. Lagringatt av
kvalificerade personuppgifter kräver därför skydd såväl i fysiskt och
tekniskt avseende. I angivna Allmänna råd från DI vissanyss anges
grunder för sådant skydd knutet till registrets känslighetsgrad.

Som framgår under kapitel 3.3.4 har SCB för sitt interna säker-
hetsarbete skapat samling interna säkerhetsskyddsföreskrifteren av
kompletterade tillämpningsföreskrifter i form säkerhetsnormer.av av
Särskilda föreskrifter har tillkommit beträffande användningen av
persondatorer inom SCB. Regelsamlingen, ärsammantagetsom
betydligt detaljerad DI:s Allmänna råd,än bygger på mångårigtmer
utvärderingsarbete och omfattande analys de hot och riskeren av som
bedömts föreligga statistikproduktionen och dess material. Enmot
reglering denna dignitet finns inte hos denågon myndigheterav av

Ävenutredningen haft kontakt med. här det frågaärsom en om
utbildning och organisation där expertkunskap finns tillgå olikapåatt
håll.

494 :3-0937
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Som tidigare har också etikregler och internaangetts normer av
SCB betydelse komplettering till författnings-ansetts storvara av som
regleringen. Etikreglerna i detta fallär knutna till särskilden
yrkesgrupp, statistikerna och problematiken främst frågaen om
uppbyggnad statistisk kompetens vid myndigheten. Detta i sinärav

förutsättning för statistikproduktion.tur att startaen egen
Integritetsskyddethar emellertid och mycket viktigare sidaen annan

flitigt förekommit i debatten. Den gäller inte bara omfattningensom
uppgiftsinsamlingen fastmer hur de insamlade uppgifternautanav

används. SCB använder vid sin statistikframställning i mycketsenare
utsträckning tidigare insamlat material, inte minst i sinstor upp-

dragsverksamhet. Härtill kommer mängd uppgifter från andrastoren
myndigheter ursprungligen insamlats för helt andra ändamål. Jusom
längre bort från källan informationen fjärmar sig, desto tordesom mer
risken öka för känslan för informationens skyddsvärdeatt tunnas ut.

Det förefaller troligt informationsmängdstörre samlas inatt som
och lagras vid myndigheter och bredare användningsområde man
tillåter för denna information, desto blir riskenstörre för att en
personuppgift kommer på elleravvägar uppträder i felaktig form.
Allmänt kan konstateras informationsflödena i samhället ökatatt
dramatiskt under decennier följd myndigheternaattsenare som en av
åberopat reglerna utlämnande från myndighet i tryckfrihets-om annan
förordningen medan dessa regler egentligen reglerar den enskildes rätt
till information. Möjligen kan därför delegerat statistikansvar påett
sikt leda till viss minskning dessa risker under förutsättningen attav
såväl uppgiftsinsamling framställning statistiken sker vid densom av
statistikansvariga myndigheten.

Min första slutsats kring riskbilden blir därförresonemanget attav
jag från integritetsskyddssynpunkt inte funnit något avgörande hinder

delegera beställaransvaret för viss statlig statistik tillmot att antalett
sektormyndigheter. Snarare kan viss förbättring bli resultatet påen
sikt. Min slutsats bygger dock det faktumpå de blivande be-att
ställaransvariga myndigheterna skaffar sig ingående kännedomen om
det regelverk finns till skydd för ADB-uppgifter och tillämparsom
detta riktigtpå sätt.ett

Självfallet inrymmer den centrala hotbilden risken för persondataatt
skall komma på eller missbrukas.avvägar Ytterst detär för-en
troendefråga medborgarna skall kunnaatt vissatryggt acceptera
behöriga intrång i integriteten mängd personuppgifterattgenom en om
dem samlas in, lagras och bearbetas. Det gäller dock alltid finnaatt

balanserad nivå för allt skyddsarbete.en
Min andra slutsats riskbildsanalysen blir uppgiftsinsamling iattav

omfattning och i oreglerat uppgiftsflöde mellanstor myndig-stort- -
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heter innefattar risker för den enskildes integritet insamling,större än
lagring och användning uppgifter vid enstaka beställarmyndig-av en
het. Analysen bör därför i denna del vändas till fråga det inteen om
finns skäl reglera myndigheternas insamling och användningatt av
uppgifter till den staliga statistiken i lag. återkommerJag till detta i
kapitel

väsentliga delarna iDe skyddet primäruppgifter kan såledesav
sammanfattas enligt följande:

Sekretesskydd-
DI:s normer-

säkerhetsnormerInterna-
Reglering uppgiftsinsamling till och uppgiftsflöde mellanav-
myndigheter.
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förfoganderätt5 Rättsliga villkor, m.m.

5.1 Inledning

statistikutredning berör i sitt betänkande Effektivare1990 års
1992:48 i mycket korta ordalagstatistikstyming SOU ägande- och

uppgifter. framgår betänkandet s. 131förfoganderätt till Det attav
till primäruppgifterSCB sig ha äganderätt centralbyrånsomanser

lagrat register. såvida intesamlat in eller i sina Detta avtalats.annat
hävdar därefter frågan äganderätten till primärdataUtredaren att om
olika beror växlande förhållanden ochkan fordra lösningar. Detta på

torde enligt utredarens mening bäst lösas avtalsvägen.problemet
remissinstanser framhållitdock uttryckligen frågorNågra har att om

0.d. till primärmaterial och utredasäganderätt måste beaktas noggrant.
framhåller IndustriförbundBland Sveriges och Svenskaannat

arbetsgivareföreningen råder besvärande oklarhet beträffandedetatt en
rättsliga grunderna den statliga statistikverksamheten, särskiltde för

den kommersiella SCB. Organisationernavad gäller verksamheten vid
de föryrkar rättsliga villkoren all dataserviceluppdragsverksam-att

den statliga statistikproduktionen fråganinom äganderät-het samt om
statistikens itill primäruppgifter klargörs anslutningnäranoggrantten

institutionellade för den framtida statistikproduktio-till formernaatt
fastställs.nen
direktiven för departementschefenmitt arbete betonar detI äratt av

utomordentligt rättsliga grunderna forvikt de samhälletsstor att
blir allsidigt genomlysta och fastställda.statistikverksamhet

statistikproduktionensgranskning rättsliga villkorEn meningsfull av
sammanfattning dagens statistikproduktionförutsätter inledande aven

insamlinggäller beträffande och bearbetningoch de regler avsom
uppgifter.

praktisktinledningsvis anmärkas alla myndigheterDet bör att taget
och användningen sprider sig tilli dag sig datorer snabbtanvänder av

förvaltningen. Myndigheternas datasystemallt fler inomområden
integrerade i vilkatill centrala ochbyggs allt oftare systemsamman

sammankopplade.lokala ärsystem
har tillkommit beslutVissa myndigheternas systern genom avav

regeringen, medan andra beslutade lägreriksdagen påeller är en
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konstitutionell nivå. Det finns därför inte någon enhetlig bakgrund vad
beträffar beslutsnivå.

Driften de statligastörre ADB-systemen sker dels i myndig-av
heternas regi, dels i uppdragsform vid servicebyråer. Den snabbaegen
utvecklingen datasystemen har medfört ökande mängdav att en
information lagras i myndigheternas register och antalet databaseratt
ökar snabbt.

5.2 Myndigheternas statistikframställning

5.2.1 SCB och dess anslagsverksamhet

SCB enligt sin instruktionär 1988: 137 förvaltningsmyndighetcentral
for den statliga statistikproduktionen. Verket för huvuddelenansvarar

denna produktion, särskilt sådan saknar naturlig verksam-av som en
hetsanknytning. SCB har därtill vissa ytterligare uppgifter med nära
anknytning till den nationella statistikförsörjningen, framför allt ett
samordningsansvar.

Utanför SCB:s statistikproduktion faller sektorsstatistik samt en
okänd mängd s.k. driftsstatistik.

5.2.2 SCB och dess uppdragsverksamhet

Med uppdragsverksamhet verksamhet finansieras medavses som
direkt ersättning från uppdragsgivare beställare och således inteen
med anslag.

SCB enligt sinär instruktion skyldig på uppdrag myndigheteratt av
inom sitt ansvarsområde och i mån dels utföra statistiskaav resurser,
undersökningar liksom intervju- och enkätundersökningar, dels utföra
manuell och maskinell statistisk databehandling bedrivaävensamt
statistisk konsultationsverksamhet. Centralbyrån får även åta sig
sådana uppdrag från andra uppdragsgivare. Uppdragen skall utföras

ersättning.mot
Uppdragsverksamhetens andel SCB:s omsättning har underav

år ökat från femtedel till fjärdedel och har blivitsenare sätten en ett
för centralbyrån öka användningen sinatt organisation ochav
kompetens. Det föreligger inte heller någon större skillnad i pro-
duktionsprocessen mellan anslags- och uppdragsverksamheten. Inom
den denutgörs huvudsakliga verksamheten bearbetningarsenare av av
befintliga register intervju- och enkätundersökningar.samt
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Statistikframställning utanför SCB5.2.3

myndigheterproduceras vid andrastatlig statistikmängdEn stor
statistikproduktionen till SCBcentraliseringenutanför SCB. Från av

sektorproducerad statistik,del s.k.1960-talet undantogsi början enav
ochArbetsmarknadsstyrelsenRiksförsäkringsverket,främst vid

alla myndighetervidare vid itordeSocialstyrelsen. Det stort sett
sökt förklara tidigareinnebörd jagdriftsstatistik,framställas s.k. vars

2.2.2.framställning se kapiteli denna

statistikenför statliga5.3 Uppgiftsförsörjningen den

primäruppgifter eller frånfrånbearbetningar kan utgåStatistiska
statistiskastatistik. början denuppgifter dvs. Iaggregerade av

ursprungsuppgifter i form.någonligger alltidproduktionsprocessen
fysiska eller juridiskauppgifterkanDessa personer,omvara

observationeravidentiñerade ellerelleridentiñerbara t.ex. av
geografiska förhållanden.atmosfäriska eller

in enbart förkan ha samlatsstatistisktuppgifter bearbetasDe som
administrativa ändamål.andrasyfte eller för tillsyns- ellerdetta

från enskildauppgiftertotala inhämtandeMyndigheternas avserav
ändamål.uppgifter för statistiska Upp-mindre delendast till en

jfr Hiseliusföljande huvudsyftendelas in eftergiftsplikt kan grovt
27:s.
tillsyn och kontroll,-
tillståndsprövning,-
redovisning skatt,av-
samhällsplanering och-

för andrafall kan användassom i enstakastatistikproduktion-
däribland kontroll.ändamål,

ändamål,ytterligare allmäntmening läggasHärtill enligt minbör ett
Även för detinomsådan skernämligen forskning. även ramen

jag från.myndighetsbegrepp utgår
insådana uppgifter samlashuvudsyftetsistnämndaDet somavser

intervjuer,Insamling skettändamål. harför statistiskaendast genom
uppgifter förförekommerobservationer o.d.enkäter, Det även att

för andra ändamål.med uppgifterin tillsammansstatistik samlas
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5.3.1 Uppgifter från andra myndigheter

En övervägande del SCB:s statistik produceras administrativtav av
material, dvs. information primärt sammanställts för andrasom
myndigheters verksamhet och för ändamål statistik.än Merannat än
fyra femtedelar SCB:s uppgiftsvolym beräknas insamlad viaav vara

register. Endast femtedelexterna samlas enligt dessa beräkningaren
in direkt SCB. Den statliga statistik framställs i dag baserasav som
med andra 0rd i utsträckning på uppgifterstor har lämnats tillsom
myndigheter i administrativa ärenden varierande såsomartav
ansökningar, tillstånd, påföljder eller verksarnhetsresultat.

Formerna för överlämnande uppgifter varierar. Myndighet kanav
i vissa fall på begäran myndighet direkt lämna över uppgifterav annan
till denna. Detta regleratär i 15 kap. 5 § sekretesslagen. I lagrummet
föreskrivs myndighet begäranpåatt myndighet skall lämnaav annan
uppgift den förfogar iöver den intemån hinder mötersom på grund

bestämmelse sekretess eller hänsyn till arbetets behörigaav om av
gång. Enligt motiven till sekretesslagen regeln uttryck för denger
självklara principen alla myndigheter skallatt samarbeta och bistå
varandra i den utsträckning möjligt.är I detta sammanhang kansom
också erinras bestämmelsen i 6 § förvaltningslagen 1986:223om att
varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom förramen
den verksamheten. I det fall de uppgifter begärs utlämnadeegna som

offentligaär och utlämnandet inte heller stör myndighetens verksam-
het, krävs således inte författningsstöd för myndighet skallatt en
lämna över uppgifter till myndighet.annan

Statistikregelutredningen föreslog i sitt betänkande Förenklad
statistikreglering SOU 1990:43 30 32 författningsreglerings. en av-
myndigheternas skyldigheter lämna över uppgifter från sinaatt
tillsynsregister och register för andra administrativa ändamål till andra
myndigheter för statistiska ändamål. En sådan reglering skulle avse
såväl offentliga sekretessbelagda uppgifter. Regleringen,som som
föreslogs bli intagen i statistikförordning, skulle möjlighet tillen ny ge
överlämnande för statistiska ändamål sekretessbelagda uppgifter ochav
samtidigt jämnt och kontinuerligtgarantera flödeett alla slagsav
uppgifter.

Någon reglering den föreslagna bestämmelsenmotsvarar komsom
dock aldrig till stånd i förordningen 1992:1668 den officiellaom
statistiken. En sannolik förklaring är sådan reglering då inteatt en

behövlig.ansågs
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5.3.2 Uppgiftsplikt

SCB:s till uppgiftertillgång andra myndigheters administrativaur
register regleras, dels särskilda törfattningsbestämmelser, delsgenom

offentlighetallmänna bestämmelser och möjligheter förgenom om
uppgiftmyndighet inhämta från myndighet. Särskildatt annan

uppgiftsskyldighet gäller för näringsidkare, fastighetsägare, kommuner
och landsting for vissa sammanslutningar. Fysiska ärsamt personer
endast undantagsvis uppgiftsskyldiga för statistik. Skyldigheten stadgas
då i lag och enda exemplet härpå för närvarande folk- ochär
bostadsräkningarna.

Föreskrifterna de statistikproducerande myndigheternas in-om
hämtande statistiska uppgifter fanns tidigare i antalett stortav
författningar. del föreskrifterna for enskilda fysiskaEn ochstor av
juridiska kommuner har förts i lagensamtpersoner numera samman

den officiella statistiken.om

5.3.3 Frivilligt uppgiftslämnande

En viktig del den statliga statistiken bygger frivilligpå medverkanav
uppgiftslämnarna. Många skäl talar för frivillig medverkan skallattav

grundas s.k. informerat samtycke. innebär ipå Detta korthet att en
uppgiftslämnare före sitt ställningstagande till medverka eller inteatt
skall informerad uppgiftslämnandet frivilligt ochäratt attvara om
ändamålet statistik. Det skall vidare klart framgå på uppdragär vems
statistiken framställs, den för syftevad har och hur det är avsett att
den skall offentliggöras. Det skall också framgå uppgifterna äratt
skyddade sekretess huruvida de kommer bevaras eller inte.samt attav

Principen informerat samtycke kan uttyck förettom ses som
behovet sanningsenligt respektfulltoch förhållande mellanettav

uppgiftslämnare.statistikproducent och Synpunkter och rekommen-på
dationer beträffande vilken information skall lämnas för attsom
tillgodose kraven för informerat samtycke finns dokumenterade i olika
skrifter. omfattande sammanställningenDen finns i den yrkesetis-mest
ka 21 1985deklaration den augusti Internationellaantogssom av
Statistiska ISI.Institutet
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5.3.4 Summering

SCB:s insamling data kan delas enligt följande:av upp
1 Författningsreglerad datafångst från företag och enskilda personer
2 Författningsreglerad datafångst från andra myndigheter
3 Oreglerad datafångst från andra myndigheter
4 Datafångst med frivillig medverkan

5.4 Förfoganderätt

5.4.1 Allmänt

Som framgår tidigare i detta kapitel förutsätts i direktiven analysen
förfogande m.fl. rättigheter beträffande uppgifter till den statligaav

statistiken.
De uppgifter underlag förutgör statistiken kan i princip alltidsom

på något härledas tillbakasätt till enskild. Den fråga försten som
inställer sig beträffande SCB:s och andra myndigheters samlarätt att
in och använda uppgifter blir därför kannågon åberopa äganderättom
till ursprungsinformationen. Det saknas klar författningsreglering i
detta avseende.

SCB:s Standardavtal Allmänna villkor i SCB:s uppdragsverksam-
het, reviderats i januari 1991, reglerar i punkten 4senastsom
äganderätten till material SCB framställt för utförandesom ettav
uppdrag följandepå sätt:

tillRätten och andra hjälpmedel.programvara-
Alla rättigheter till systemlösningar, metoder,programvara,-
register och material SCB framställt hjälpmedel förannat som som
uppdragets utförande tillkommer SCB.

Rätten till det underlag uppdragsgivaren tillhandahållit reglerassom
inte i avtalet. rimligEn tolkning emellertidär materialhjälpmedelatt
enligt återgivna punkten tillkommer SCB medan primäruppgifter från
uppdragsgivaren tillkommer denne.

Avtalsvillkoren emellertidär aktuella tillämpa endast iatt upp-
dragsverksamheten. Vad gäller beträffande de uppgiftersom som
används i SCB:s anslagsverksamhet inte underkastatär någon särskild
författningsreglering följer allmänna rättsregler enligt följande.utan av

Äganderätt till själva primärmaterialet såsom uppgifter som
lämnats blankett,på ADB-medier måste i förhållande tillm.m. ses
principen handlingsoffentlighet i 2 kap. TF och myndigheternasom
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arkivansvar enligt arkivlagen. En handling enligt 2 kap. 3 §är TF
allmän den förvaras myndighethos och inkommenär attom anse som
till eller upprättad hos myndigheten. myndighetsEn arkiv bildas enligt
3 § arkivlagen de allmänna handlingarna från myndighetensav
verksamhet och vissa ytterligare handlingar enligt myndighetenssom
beslut skall omhand för arkivering. Ansvaret för vård arkivettas av
ligger, enligt §4 lag, myndighetenpå såvitt inte arkiv-samma en
myndighet har övertagit det. arkivvården ingår,I enligt 6 § 4.
arkivlagen, bl.a. myndigheten skall arkivetavgränsaatt attgenom
fastställa vilka handlingar skall arkivhandlingar. Enligt 10 §som vara

lag får allmänna handlingar gallras under vissa förutsättningar.samma
finnsDet med andra ord bara alternativ förtvå myndigheten -

exempelvis SCB vill avhända sig allmän handling. Antingensom en-
får myndigheten gallra och förstöra den eller får handlingenså lämnas

till arkivmyndighet. Handlingenöver kan under förutsättning atten -
det inte handlar inlånad handling inte ges tillbaka tillom en -
uppgiftslämnaren. Nyss angivna förutsätterregler med all tydlighet att

allmän handling hos myndighet finnasmåste till myndighetensen en
fulla disposition.

Vid diskussioner främst inriktade integritetsskyddetär påsom
fokuseras emellertid intresset vilkapå myndigheter har tillgångsom
till statistikens primäruppgifter och hur de får användas. aktualise-Här

således diskussion förfogandekring och förfoganderätt.ras en

5.4.2 Förfogande och förfoganderätt

En granskning dessa begrepp och deras betydelse nödvändigärav
eftersom de används med i viss varierandemån innebörd i olika
rättsliga sammanhang. Förfoganderätt brukar i normalt språkbruk
beteckna full möjlighet utnyttja något och kan härledas i såvälatt
ägande- nyttjanderätt. Min analys koncentreras till för-tresom
fattningar, nämligen TF, arkivlagen och datalagen.

Den snabba tekniska utvecklingen och det behov regleringav av
ADB-frågor gjorde sig gällande från mitten 1960-talet, leddesom av

1973till lagstiftning åren -1974 prop. 1973:33, KU 1973:19 och
1974:8. Särskilda föreskrifter ADB-upptagningar och andraom
tekniska upptagningar infördes i 2 kap. TF. Vidare beslöts särskilden
datalag 1973:289. ADB-upptagningarna kom i TF inledningsvis inte

behandlas sidoordnade med handlingar. Avgörande för fråganatt som
huruvida upptagning allmän blev regel upptagningenen var som om
förvarades hos statlig eller kommunal myndighet. Det därviden var

betydelse myndigheten själv använde upptagningen ellerutan om om
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den endast lagrade eller bearbetade upptagningen för räkning.annans
förfogaBegreppet upptagning tillkomöver i 2 kap. 9 § i ett annat

syfte, nämligen reglera skulle frågan utläm-prövaatt vem som om
nande upptagning. Prövningen ankom enligt lagrum denpåav samma
myndighet förfogade upptagningen.över Förfogandebegreppetsom
deñnierades inte i lagtexten. Enligt motiven skulle frågan få avgöras
med ledning bl.a. det avtal kunde ha träffats mellan myndig-av som
heterna och myndigheternas föra upptagningenrätt över till läsbaratt

avlyssningsbar form jfr 1973:33 76, 119. En över-resp. prop. s.
föring förutsattes kunna ske via terminal hos myndigheten.en
Förfoganderätten kom vidare i särskilt fall bestämmaatt ett var en
upptagning skulle allmän handling. Enligt 2 kap. 2 §anses som en
tredje stycket iTF dåvarande lydelse skulle nämligen upptagning anses
förvarad hos myndighet och därmed betraktas allmän i detävensom
fall då den inkommit till eller hosupprättats myndighet,änannan
under förutsättning myndigheten förfogade upptagningen.överatt
Också i detta fall det den myndighet förfogade övervar som upp-
tagningen skulle dess utlämnande.pröva Föredragande departe-som
mentschefen ansåg dock, till skillnad offentlighets- och sekre-mot
tesslagstiftningskommittén OSK, det inte behövdes särskildatt en

iregel TF vad skulle med förfogande.om som avses
Efter komår TF förändringar berördagenomgå iett att storapar nu

avseenden se l97576:160. Bl.a. tillkom bestämmelser iprop. nya
2 kap. TF i syfte klargöra rättsläget i offentlighetshänseende för deatt
tekniska upptagningarna. Nu ändrades grundkriteriet för ADB-att en
upptagning skulle allmän handling. fysiskaDen förvaringen blevvara
inte längre avgörande istället lades förfogandet ordet iutan taget
allmän bemärkelse, jfr 88 över upptagning till grund förprop. s. en
lagstiftningen. En ADB-handling blev med den ordningen ochnya
med visst undantag för personregister allmän handling hos en
myndighet denna faktiskt disponerar möjlighetenöver överföraom att
upptagningen i läsbar form och inte enbart fullgör teknisk be-en
handling. förarbetenaI prop. 89 särskild vikt bliratt ettanges s. av
avtal bestämmer för viss myndigheträtt dator- ellerutansom om egen
terminalutrustning lagra uppgifter på datamedium och erhållaatt
databehandling hos myndighet eller hos enskilt företag.annan
Grundregeln i 2 kap. 3 § fickTF det innehållet upptagning skallatt en

förvarad hos myndighet och således allmän handling denanses en om
inkommit till eller hos myndighetenupprättats upptagningen ärom
tillgänglig för myndigheten för överföring till läsbar form. En särskild
undantagsbestämmelse tillkom för handling myndighet har handsom

förendast teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Enligt motivenom
till denna bestämmelse prop. 197576:l60 137, 171 tillkom dens. s
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på grund behov hade regleringuppstått medförde attav av en som en
ADB-handling inte skulle bli allmän hos myndighet fick denen som
omhand för tekniskenbart bearbetning eller teknisk lagring för annans
räkning. Detsamma borde gälla i fråga visuellt läsbara handlingarom

bearbetande eller lagrande myndighet hanterar led isom en som
fullgörandet sin tekniska uppgift. Enligt departementschefensav
uppfattning dessa synpunkter lika giltigaär såvitt gäller andra slag av
handlingar ADB-upptagningar förvarasän myndighet endastsom av

led i tekniskt förfarande. Också sådana handlingar börettsom vara
allmänt tillgängliga endast hos den handläggande myndigheten, inte
dessutom hos myndighet bara har tekniska uppgifter ien som
sammanhanget. Regeln utformades därför de komså att att avse
handlingar alla slag. Till ledning för vad skall förstås medav som
teknisk bearbetning och teknisk lagring talar departementschefen om

för myndighet utför sådana tekniska procedureratt annan som
redigering myndighetens ljudupptagningar på magnetband,av
överföringar sådana upptagningar till grammofonskiva samtav
framkallning fotografiskt material. Liknande situationer vidav som
teknisk bearbetning kan uppkomma vid teknisk lagring för myndighets
räkning. Härmed förstås enligt departementschefen sådana former av
lagring kräver särskilda tekniska anordningar, lagringt.ex.som av
information i skivminne eller magnetband.på

datalagensI § definieras1 begreppet registeransvarig. dettaMed
enligt bestämmelsen den för verksamhet personregister förs,avses vars

han förfogar registret. förarbetenaAv till datalagenöver prop.om
1973:33 76, 119 framgår begreppet givits innebördatts. samma som
de samtidigt föreslagna bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket och

§ första9 stycket TF. De primärtavsåg reglera avgränsningenatt av
begreppet allmän handling. Avsikten utesluta, dels servicebyrå-attvar

andra helt osjälvständigtoch handhar bearbetningen etter som av
delsregister, sådana använder sig registret kunnautan attsom av

bestämma dess innehåll.om
tidigare nämndaDe ändringarna i SFS 1976:954TF innebar bl.a.

förfogandebegreppet bort förordningen. Författnings-att togs ur
ändringarna och motiven till dessa påverkar dock inte tolkningen av
själva begreppet, kommit ianvändas andra sammanhang.attsom

Arkivlagens förfogandebegrepp aktualiseras först i samband med
definitionen myndighetsarkiv ifr kapitel 3.2.7. Definitionen skiljerav
sig från bestämmelserna i den tidigare allmänna arkivstadgan genom

den knyter till tryckfrihetsförordningen. Det enbart deäratt an
allmänna handlingarna bildar myndighetsarkiv i lagens be-som
märkelse. bestämmelserLagens från myndighetsarkivutgår beståratt
enbart allmänna handlingar. förfogandebegreppTF:s blir såledesav
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avgörande för ADB-upptagning faller under arkivlagensom en
bestämmelser.

fårJag denna bakgrund konstatera det centrala förfogande-mot att
rättsbegreppet i detta sammanhang beträffande ADB-upptagningar är
grundregeln i 2 kap. 3 § andra stycket TF en upptagning skall anses
förvarad hos myndighet upptagningen tillgänglig förären om
myndigheten med tekniskt hjälpmedel myndigheten själv utnyttjarsom
för överföring i sådan form den kan uppfattas. får iDet sinatt tur
effekter fråganpå registeransvar enligt datalagen och myndighetsom
arkivansvar enligt arkivlagen.

Tillgång till uppgifter

Att handling allmän hosär myndighet innebär myndighetenatten en
har tillgång till den. Härmed åtminstone företrädare förattavses en
myndigheten har delrätt handlingens innehåll. Tidigare iatt ta av
detta kapitel har gjorts analys hur uppgifter hämtas in till denen av
statliga statistiken. Uppgifterna kommer alltså in till SCB och andra
statistikframställande myndigheter olikapå vägar.

Önskan hos statistikframställande myndighet tillgång tillatten
primäruppgifter hos sådan myndighet löses olikapå sätt. Denen annan
vanliga och enklaste uppgifter eftervägen är begäran lämnas överatt
direkt till myndigheten. Här ställer dock sekretesslagen vissaupp
hinder.

Den beslutade ordningen för delegering beställaransvaretnu en av
för statlig statistik medför med nödvändighet vissa förändringar, i all
synnerhet myndigheter vill produktion statistik. Denstartaom egen av

möjligheten har förutsatts såväl 1990utredaren i årssenare av
statistikutredning fördragande departementschef i propositionensom av

den statliga statistikens finansiering och samordning. Den lösningom
tillämpats i pilotprojektet med Skolverket bygger i och försom en

sig lagreglerad uppgiftsskydighetpå skolområdet. Skolverket fastställer
sinemellertid inom för författningssamling, dels närmareramen en

specifikation vilka uppgifter uppgiftskyldigheten omfattar, delsav som
till skyldigheten skall fullgöras f.n. SCB. Den ordningen ivem ger
grunden möjlighet för Skolverket längre fram byta uppdrags-atten

för statistikframställning. Härtill kommer dock verkettagare för sinatt
longitudinella statistik också måste tillgång till vissa uppgifterges som
samlats in under SCB-tiden. Om sekretessbestämmelser härvidlag
skulle ställa hinder i kan regeringenvägen under vissa premisser ge
dispens från sekretessbestämmelserna enligt 14 kap. 8 § sekretess-
lagen.
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I kapitel 5.4.1 har jag funnit det SCB förfogarär deöveratt som
primäruppgifter blivit allmän handling och arkivhandling hossom
centralbyrån. återkommerJag i mina överväganden i kapitel 8 till hur
det bör för de beställaransvariga myndigheternas del.utse

När det gäller den s.k. övriga statistiken måste jag konstatera att
något övergripande samhällsintresse inte aktualiseras i samma om-
fattning. En del primäruppgifterna till denna statistik hämtasstor av
från administrativa register vid den framställande myndigheten, även

vissa kompletterande uppgifter förefaller hämtas från andraattom
myndigheter.

Användning uppgifterav

finnsHär först främstoch rad regler allmän beskaffenhet. Denen av
för SCB:sgränsen och andra statistikproducerandeyttre myndigheters

möjligheter använda inhämtade uppgifter ställs sekretess-att upp av
lagen. De uppgifter skyddas får inte lämnas eller på sättut annatsom
röjas för utomstående. Vidare ställer datalagen rad regler förupp en
ADB-behandling uppgifterna, exempelvis det gällernär samkör-av
ning.

Jag vill vidare peka på den inskränkning för myndighetens del som
följamåste vissa uppgifter inhämtadeär under informeratattav

samtycke. Reglerna handlingsoffentlighet medför dock det ärattom
svårt ställa klaranågra för användninggränser dessa uppgifteratt av
utanför myndighetssfáren.
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6 Vissa internationella
överenskommelser

6.1 Europarådets dataskyddskonvention

Europarådets dataskyddskonvention, konvention till skydd fören
enskilda vid automatisk databehandling, 1980år Europa-antogs av
rådets ministerkommitté. Konventionen, har tillträtts Sverige,som av
trädde i kraft den l oktober 1985. Att stärka dataskyddet, särskilt den
enskildes till personlig integritet i sambandrätt med automatisk
databehandling personuppgifter, har varit syftet med konventionen.av
Den gäller för automatiserade personregister och automatisk data-
behandling personregister i allmän och enskild verksamhet. Vissaav
allmänna inskränkningar eller utvidgningar i tillämpningsområdet för
konventionen i dess helhet kan dock varje konventionsstat.göras av
I den centrala delen innehåller konventionen bestämmelser krav påom
beskaffenheten de personuppgifter undergår automatiskav som
databehandling. Bl.a. skall uppgifterna inhämtas och behandlas på ett
korrekt och relevantasätt med hänsyn till ändamålet. Om intevara
den nationella lagen ändamålsenligt skydd, får vissaett typerger av
uppgifter således inte undergå automatisk databehandling. Dessa gäller

politiska åsikter, religiös eller övertygelse, hälsa,troras, annan
sexualliv brott. För skydda personuppgiftersamt att gentemot
oavsiktlig eller otillåten förstörelse skall lämpliga säkerhetsåtgär-m.m.
der vidtas.

Vissa ytterligare skyddsåtgärder för registrerade föreskrivspersoner
i konventionen, bl.a. alla registrerade iär personregisteratt ettsom
skall möjlighetha till insyn i registret och möjlighet få felaktigaatt
uppgifter rättade. fråga kravenI uppgifternaspå beskaffenhet ochom
dylikt får vissa undantag För detta krävs, delsgöras. avvikelsernaatt
har stöd i nationell lagstiftning, dels de nödvändiga iäratt ett
demokratiskt samhälle för skydda säkerhet e.d. förelleratt statens att
skydda den registrerade eller andra fri- ochpersonen personers
rättigheter. frågaI personregister för statistikändamål ellerom
vetenskapliga forskningsändamål får också i vissa fall till insynrätten
och rättelse inskränkas.
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6.2 OECD:s rekommendation och riktlinjer om
dataskydd

Vissa riktlinjer för integritetsskyddet och persondataflödet över
har utarbetats inom OECD, Organisationengränserna för ekonomiskt

samarbete och utveckling. Dessa tillsammans medantogs, en
rekommendation till medlemsländernas regeringar beakta riktlin-att
jerna i nationell lagstiftning, OECD:s råd 1980. Sverigeår ochav
övriga medlemsländer har godtagit rekommendationen och därmed
åtagit följasig rekommendationen.att

Medlemsländerna skall enligt rekommendationen i sin lagstiftning
beakta de principer personlig integritet och individens grund-om
läggande rättigheter i riktlinjerna. Härifrån kan nämnas åttasom anges
grundläggande principer rörande skyddet för den personliga in-
tegriteten.

Insamlingen personuppgifter skall begränsad, och uppgifterav vara
skall inhämtas lagligt ochpå korrekt det skäligtsätt när ärsamt - -
med registreradesden kännedom eller samtycke.
Personuppgifter skall relevanta för de ändamål för vilka devara
skall användas och i den utsträckning det behövs för dessa-

riktigaändamål och fullständiga hållas aktuella.samtvara-
ändamål för vilkaDe personuppgifter samlas in skall precise-vara

rade vid insamlingen. efterföljande användningenDen skallsenast
begränsad till uppfylla dessa ändamål eller sådana ändamålattvara

förenliga med ursprungsändamålet och preciseras vidärsom som
varje förändring.

4. Personuppgifter får inte röjas, tillgängliga eller pågöras sättannat
användas för andra ändamål de preciserade, inte skerdetän om
med den registrerades medgivande eller med stöd författning.av
Personuppgifter skall rimliga säkerhetsåtgärder skyddas motgenom
risker för förlust eller otillåten tillgång, förstörelse, användning,
förändring eller otillåtet röjande.

hållningEn skall beträffandeöppen råda personuppgifter i fråga
utveckling, tillämpning policy.och Det skall möjligt attom vara

beskaffenhetenfå existensen och personuppgifterveta samtav
huvudändamålen för vilka de används. Det skall också möjligtvara

få uppgift registeransvarig ochär denneatt om vem som om var
finns.
Den enskilde skall ha den registeransvarige, ellerrätt att av annan,
få reda dennepå har personuppgifter honom, få sigattom om
tillsänt eventuella personuppgifter inom rimlig tid, alltförutan stor
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kostnad, rimligt och i begriplig form.sätt Vidare skall den
enskilde ha vid avslagrätt begäran uppgifteratt vetaen om
skälen och ha möjlighet överklaga. Den enskilde skall haävenatt

ifrågasätta uppgifterrätt gäller honom och, såatt ärsom om
nödvändigt, få dessa utraderade, rättade eller kompletterade.
Den registeransvarige skall ha för de lagstiftnings-ansvaret att
åtgärder eller andra åtgärder vidtas för genomföra deattsom
tidigare angivna principerna följs.

6.3 till EG-direktivFörslag

EG-kommissionen i september 1990 förslag till direktivantog om
skydd för enskilda vid behandling personuppgifter och det friaav om
flödet sådana uppgifter. Sedan förslaget behandlats i EG:sav
ministerråd och EG-parlamentet har Kommissionen i oktober 1992
överlämnat reviderat förslag till direktiv COM92422 final-ett
SYN287 till Minister-rådet. Enligt tidsplanen skall Rådet fatta beslut
i ärendet i slutet 1993.år En viss förskjutning tidsplanen harav av
dock inträtt och enligt företrädare för Kommissionen kommer Rådet
troligen inte kunna ställning till förslaget förrän 1994.att ta sommaren

Direktivets implementeringstid år. Syftetär med förslaget ärtre att
bland medlemsländerna försöka skapa hög nivå påen gemensam
integritetsområdet för därigenom möjliggöra fritt utbyteatt ett av
information mellan medlemsländerna.

Direktivet tillämpligt på automatisk behandlingär personuppgif-av
och sådan manuell behandling personuppgifter innebärter attav som

uppgifterna eller blir ordnade iär register så sökningett att av
personuppgifter underlättas. direktivetI undantag för behandlingges

faller utanför EG-rätten t.ex. säkerhetspolisens register och försom
privat behandling.rent

Medlemsländerna åläggs sörja för samtliga regler i 2 kap.att att art.
5 21 förs in i lands lagstiftning. Reglerna i fråga får endastresp.-
preciseras och alltså inte ändras. principerDe medlemsländernasom
skall in i sin lagstiftning och det skall åligga de persondata-ta som
ansvariga följa enligt artikel 6är personuppgifter skallatt att

behandlas ärligt och lagligt
samlas för bestämda, uttryckliga och lagliga ändamål och
användas förenligtpå sätt är med dessa ändamål,ett som

lämpliga, relevanta och inte överflödiga i förhållande till devara
ändamål för vilka de behandlas,

riktiga och,4. nödvändigt, aktuella. Oriktiga eller ofullstän-vara om
diga uppgifter skall utplånas eller rättas,
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bevaras i sådan form inte det möjligt identifieragör denattsom
enskilde under längre tid behövs förän de ändamål för vilkasom
uppgifterna behandlas. Undantag gäller för personuppgifter som
lagras på säkert för historiska, statistiska ochsätt vetenskapligaett
ändamål.

I fall behandling personuppgifterär tillåten enligt art.sex av
nämligen l med den enskildes samtycke, 2 behandlingen ärom

förnödvändig fullgöra avtal med den enskilde föreller påatt ett att
hans begäran vidta förberedande åtgärder inför avtal, 3ett om
behandlingen nödvändig för uppfylla författningsenligär att en
skyldighet, 4 behandlingen förbehövs skydda den enskildesattom
vitala intressen, 5 behandlingen behövs för utföra uppgiftattom en
i det allmännas intresse eller i myndighetsutövning den personda-av
taansvarige eller tredje till vilken personuppgifter lämnats utav man
och 6 efter Vägning allmänintresse eller de legitimaettom en av-
intressen hos den persondataansvarige eller hos tredje det stårman -
klart den enskildes intressen inte över.att tar

Punkten enligt4 kommentaren fall då någon har ett stortavser
intresse få sina personuppgifter behandlade inte i ståndärattav men

sitt samtycke t.ex. i allvarliga medicinska fall. Punkten 5 tordeatt ge
den allmänna sektorn och punkten 6närmast den privata.avse

art.8 finns uppräkning olikaI personuppgifteren av som anses vara
känsliga. Som känsliga uppgifter räknas uppgift eller etnisktom ras

politisk uppfattning, religiös eller filosofisk eller etisktroursprung,
övertygelse, facklig tillhörighet, hälsotillstånd och sexualliv. I artikeln

generellt förbud behandling känsliga uppgifter. Detett motges av
finns dock antal undantag från förbudsregeln. undantagDessa ärett
1 den enskilde i fråga behandling har sitt samtycke tillnär gettom
behandlingen, 2 behandlingen inom filosofiskäger ellerrum en
politisk sammanslutning, religiöst samfund fackföreningeller ettsom
led i legitima verksamhetenden avseende medlemmar under förut-
sättning uppgifterna inte lämnas till tredje och 3 behand-att ut man
lingen sker på uppenbarligen uteslutersätt kränkningett som av
privatlivet eller grundläggande friheter. Ytterligare undantag kan ges

lagstiftning eller beslut datatillsynsmyndigheten.genom genom av
Enligt 10 har enskild få information förekomstenrättart. atten om

behandling, dess det uppgiftändamål, slags det gäller, till vilkaav en
utomstående uppgifter lämnas den persondataansvarigesut samt om

och adress.namn
uppgifter frånNär samlas enskild skall han bli informeraden om

behandlingens ändamål, huruvida uppgiftslämnandet obligatorisktär
eller frivilligt, konsekvenserna han lämna uppgifter,vägrar attom
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uppgifter, till tillgång till och rättelserättenmottagare person-avav
persondataansvariges och adress. gäller dockden Dettadata och namn

information till den berörde skulle hindra myndighetsutövninginte om
ordning.eller hota allmän

enskildepersonuppgifter lämnas till utomstående, skall denNär ut
härom.vid det första utlämnandet bli underrättad Dennasenast

informationsskyldighet gäller bl.a. inte utlämnandet krävs i lag,när
informationsskyldigheten. Medlemsstaternavari stadgas undantag från

lagligaskyldiga den enskilde sig pårätten motsättaär attatt ge
personuppgifter behandlas art. 15. enskildegrunder hans Denatt

inte behöva för belastande admi-skall vidare ha utsättasrätt ettatt
uteslutande beskrivningnistrativt eller privat beslut grundas påsom en

erhållits art. 16. Bestämmelsenhans ADBav person som genom
avseddförbjuder används beslutsstöd tordeinte ADBatt utan varasom

saknas för mänskligtautomatiska därmotverkaatt utrymmeprocesser
omdöme.

omfattande anmälningsförfarande tillföreskrivs vidareDet ett en
delvis automatisk behandlingdatatillsynsmyndighet vad helt elleravser

behandlingen till särskilda riskerpersonuppgifter. Om upphovgerav
anmälanför enskildes rättigheter och friheter förutsättsden att

behandlingen i särskiltgranskas i särskild ordning eller har stödatt ett
tillständsbeslut datatillsynsmyndigheten eller i lag eller annanav
författning.
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mikrodatavidAnvändning7 av

modellsimuleringar m.m.

Inledningl

rättsliga förutsätt-granskning ske dedirektiven skallEnligt aven
regeringskansliet, m.fl.RRVurvalsregister med förolikaningarna for

förmögenhets-inkomst- ochdata avseendetillgänglighet avgemensam
bör förslagåtgärder erfordrasrättsligautvisarskatter. Om analysen att

till sådana lämnas.
Finansdeparte-användningske denskall vidareanalysEn somav
används förmikrosimuleringsmodeller. Dessahar s.k. attmentet av

beträffande änd-främstkonsekvensanalyser,ekonomiskagenomföra
transfereringssystemen.inom skatte- ochringar

uttryckt detenkeltdelvishängerFrågorna attgenomsamman --
mikrosimuleringsmodellerna utgörstillanvändsunderlag avsom

SCB,undersökningar vidstatistiskafrån olikamikrodata hämtassom
GIINK.inkomstfördelningsundersökningarna Begreppeti dag främst
enskilda individer,avseendeobservationerhärmikrodata betecknar

form.i avidentifieradföretaghushåll och

skattestatistik7.2 påkravExterna m.m.

Statistik inkomster198889:FiU 3betänkande överFinansutskottetsI
revisorer be-från riksdagensförslagbehandlas vissaoch skatter

förs.förmögenhetsskatternainkomst- ochstatistikenträffande över
genomgripandebl.a. översynRevisorerna198788:11. att enmenar

formögenhetsskatteområdet måste görasochinkomst-statistiken påav
gäller främstpreciseras.statistik bör Detsådanoch behovetatt av
behov.FinansdepartementetsochSCB:s, KI:sRSV:s, RRV:s,

innehållet,tillstyrkt görshar översynUtskottet att pro-aven
och hemställtinkomststatistikpubliceringenduktionen och attav

utskottetvadregeringen tillkännameningriksdagen sin gersom
198889:2.rskr.utskottets hemställanbifallitRiksdagen haranfört.

finansdeparte-inombeslut initieradesriksdagensresultatSom ett av
i börjanavrapporteradesSUR-projektet. Projektetdet s.k. avmentet

inkomststatistik DsSkatte- ochdepartementspromemoriani1991år
1991:15.
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riksdagsinitiativ riksdagen iovanstående har olikaUtöver samman-
fylligarehang framfört önskemål beslutsunderlag i olikaettom

analyser redovisningarpropositioner. Kvaliteten de ochpå görssom
från hävdatsi olika förslag regeringen har direkt avhängigavara

statistiska material.tillgängligheten tillfredsställandeav

7.3 Ekonomiska konsekvensanalyser med mikrodata
i regeringskansliet

antal har Finansdepartementet tillsammans med andraSedan årett
för ekonomiskadepartement och myndigheter arbetat förbättra deatt

inom skatte- och transfereringsom-analyser och göraprognoser som
har bl.a. föranletts flertal initiativ från riksdagenrådet. Arbetet ettav

olika propositioner.med önskemål bättre underlag iom
utvecklingsarbetet åstadkommaMålet för analyser ochär att

allsidigt följderna olika ökabelyser regler, attprognoser som mer av
höja kvaliteteneffektiviteten och snabbheten i analyserna och iatt

kalkylerna.
mikrosimule-innebär bl.a. omfattande och komplexa s.k.De att

i antal länder.ringsmodeller utvecklats efter förebilder andra Iett
efterbildas skatte-, avgifts-, socialförsäkrings- ellermodellerna

utnyttjande uppgifterna i dessa modellbe-bidragsreglerna med av
detfolkningar. Modellerna det möjligt snabbt beräknagör att

alternativaekonomiska utfallet gällande regler respektive simuleraav
utgiftsförändringar, fördelnings-regler och således detaljerat beskriva

Även resultateneffekter för mikrosimuleringsmodellerna utgörosv.
statistiska tabellerendast m.m.

beräkning simulering skattereglerna för fysiskaochFör personer,av
transfereringsutgifter,inkl. för inkomster ochstatensprognoser
Finansdepartementet,utvecklas för närvarande mellangemensamt

Prognosdatabas uppgifterSCB, och RFV medRRV en caom
från och transfereringsregister.300 000 individer olika skatte-

registerdata skallDatabasen med avidentifierade RRV:sersätta
taxeringsstatistik och underlag för inkomstberäkningar.RRV:sge

ekonomiska konsekvensanalyserDatabasen avsedd användas förär att
sin storlek möjlighet till säkraolika regler Denm.m. ger genomav

analyser för delgrupper, ovanliga skatteslagstatistiska små och
förbättras förkommunala beräkningar. Beräkningsunderlagen avsevärt

företagare.pensionärer och
fördelnings- och incitamentseffekternettobudget-,För analyser av

SCB utvecklat mikrosimu-har Finansdepartementet och gemensamt en
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leringsmodell omfattar huvuddelen alla skatter, socialförsäk-som av
ringar och bidrag berör hushållen. Den baseras på modellbe-som
folkningar framställs från avidentifierade mikrodata i SCB:ssom
urvalsundersökning hushållens inkomster HINK. Den nyssnämn-om
da undersökningen omfattar 10 000 hushåll och innehåller delsca
registeruppgifter från skattemyndigheter, RFV, kommuner och
Centrala studiestödsnämnden, dels uppgifter från enkäten om
hushållens förvärvsarbete,sammansättning, hyra Modellen kornm.m.
till betydande användning första igången samband med skattereformen
åren 1989 1991.-

I syfte förbättra analyserna företagens skatter och avgifteratt av
genomförs projekt mellan Finansdepartementet. RRV,ett gemensamt
RSV och SCB. Med hjälp standardiserade räkenskapsutdrag, SRU,av
planeras Företagsdatabas 10 000 20 000 juridiskaen om ca -

med avidentifierade uppgifter från RSV och SCB. Med ettpersoner
mikrosimuleringssystem betydligt bättreuppnås kalkyler och prog-

gällande eller alternativa regler.noser av
Möjligheten med mycket kort varsel genomföra statistiskaatt

bearbetningar representativa modellbefolkningarpå har ökat tillgången
till inombeslutsunderlag regeringskansliet. Mikrosimuleringsmodeller-

medger snabbhet, noggrannhet och systemtäckning vid skatte-na en
och socialförsäkringsanalyser, inte kan uppnås på andra Ensätt.som
betydande del de ekonomiska analyser be-använtsav som som
slutsunderlag under beträffandeår skatter, pensioner, bostads-senare
stöd, sjukförsäkring, familjepolitik kommer från dessa modellbe-osv.
folkningar och regelsimuleringar.

Utvecklingsarbetet med förbättra användbarheten i de ekonomis-att
ka underlagen fortgår bl.a. med introduktion känslighetsanalyser,av
projektioner och användning olika ekonomiska scenarier.av

Regeringskansliets användning mikrodata kan jämföras medav
användningen inom SCB eller statistikmyndighet. Med hjälpannan av
statistiska och ekonomiska metoder utformas olika tabeller som
beskriver spridningmedelvärden, och statistisk säkerhet med olika
indelningsgrunder.

En viktig skillnad statistikmyndigheter i allmänhet bearbetarär att
data endast medan framställning modellbefolkningarnågra gånger, av
och regelsimuleringar innebär fortlöpande användning denen av
information insamlats för statistiska ändamål. En ytterligaresom
skillnad SCB och andra myndigheter endast modifierar mikroda-är att

marginellt för korrigera fel och bortfall, medan avidentifie-ta att t.ex.
rade mikrodata i regeringskansliets modellbefolkningar och regelsimu-
leringar experimentellt tilldelas värden ofta flertalet ingåendepånya
variabler.
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I takt med de offentliga finanserna undersätts och behovenatt press
ökar förändra skatter, socialförsäkringar och andra inkomst-att
överföringar, kommer efterfrågan på underlag och analyser olikaav
politiska handlingsalternativ öka. Utvecklingsarbetet har medförtatt

kvantitativa analyser och ekonomiska simuleringsmodelleratt fått
ökade användningsområden och givits betydelsestörre i regerings-
kansliets beredningsarbete.

Det därförär angeläget öka kvaliteten i de kvantitativa ochatt
statistiska analyserna lösning där tjänstemän i regerings-genom en
kansliet vid behov får ökad tillgång till de avidentifierade mikrodata

ingår i de konstgjorda modellbefolkningarna. På motsvarande sättsom
bör övriga intressenter i de nämnda databaserna tillgång tillovan ges
avidentiñerade mikrodata.

Jag återkommer i kapitel 8 till mitt förslag till lösning för att
tillgodose de redovisade behoven.
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överväganden8 förslagoch

1 Integritetsskyddet för uppgifter vid framställning
statistikav

8.1.1 Allmänna utgångspunkter

statligaDen statistiken väsentlig delutgör det informationsflödeen av
bildar underlag för medborgarnas, företagens, organisationernassom

och samhällsorganens bedömningar samhällsutvecklingen inomav
olika Statistikenområden. har också betydelse internationellt.storen
Denna betydelse kommer inte minst bakgrund EG med allmot attav
sannolikhet kraftigtöka under l990-talet.

Det därför vikt regelverketär kring statistiken får klarstor attav en
utformningoch ändamålsenlig och vissa rättsliga aspekter kringatt

framställningen klargörs. viktigtEtt i den riktningensteg var
tillskapandet lagen 1992:889 den officiella statistiken. Detav om
fordras klara regler för verksamheten inger förtroende, inte minstsom
för dem lämnar uppgifter till statistiken. Skyddet kring desom
enskilda uppgifterna spelar här mycket väsentlig roll. Förtroendeen
för verksamheten kring framställning statistik viktigt för viljanärav

imedverka undersökningar och inte minst för fullständiga ochatt att
korrekta uppgifter lämnas. sistnämndaDet blir avgörande för
statistikens kvalitet och därmed i förlängningen verksamhetens- -
existens.

I kapitlet 3.2 har jag granskat uppgiftsskyddet vid SCB. Iovan
kapitel huvudprinciperna4 i den ändrade ansvarsför-presenteras
delningen för den statliga statistiken. Kapitlet avslutas med analysen

vilka risker med avseende integritetsskyddetpå för primärupp-av -
gifter olikapå kan aktualiserassätt särskilt utseddasom om-
myndigheter blir huvudansvariga för statistiken. har frånJag in-
tegritetsskyddssynpunkt inte funnit principielltnågot hinder mot att
genomföra ändrad ansvarsfördelning för officiell statistik i enligheten
med angivna principbeslut. Jag har emellertid dragit vissanyss
slutsatser beträffande generella åtgärder behövs för attmer som -
allmäntsett och sikt förbättra integritetsskyddetpå för primärupp--
gifter. Detta kan lösas författningsregleringmed inom för denramen
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statistikregisterlag jag föreslår och i detalj kommer attsom presentera
i mitt slutbetänkande.

Jag vill emellertid inledningsvis särskilt betona förhållandeett som
väsentligär vikt för integritetsskyddet också direktav men som

anknyter till förfoganderätten. Det gäller registeransvaret beträffande
statistikregistren. För klara frågeställningarna kring registeran-att ut

krävs först och främst analys de blivande beställaransvari-svaret en av
myndigheternas ansvar.ga
1990I statistikutredningsårs betänkande Effektivare statistikstyrning

SOU 1992:48 i kapitel 6 Styrningen den statliga statistik-anges av
produktionen bl.a. följande 87. Utredningens förslag om en
långtgående delegering och decentralisering för all statligansvaretav
statistik innebär för varje statistikområde eller statistikproduktatt skall

förvaltningsmyndighet eller departement ha huvud-etten utses att
för statistiken. Det utsedda skall beställaran-ansvaret organet ettges

för statistik den inte själv producerar, uppgift jämställdsvar som en
med andra uppgifter åligger myndighet enligt dess instruktionsom en
eller föreskrifter.motsvarande Riskerna för basstatistikbehovet inteatt
tillgodoses får bemästras 91 beställarmyndigheternasattgenom

för statistik bland uppgifterna i deras instruktioneransvar anges samt
det i regleringsbrevet för dem vid behovatt också föreskrivs vilka

basstatistikprodukter myndigheten skall ha för. Vid beslutansvar om
statistikproduktionens förläggning 92 bör gällande förregler statlig
upphandling förordning 1986:366, RRV:s föreskrifter och allmänna
råd övriga nämnda faktorer beaktas. Om delegeringensamt av
statistikansvaret leder till statistikproduktion skall flyttas tillatt
myndigheter utanför SCB s. 95 måste möjlighet föröppnas sådana
myndigheter själva uppgifter eller del primäruppgifteratt ta ta av
hos SCB, dubbelinsamlingså uppgifter skall undvikas.att I detav
pågående omläggningsarbetet avseende lärar- och skolstatistiken s.
101 har SCB uppfattat sin roll konsult erbjuder sinasom en som
tjänster till Skolverket. Det flertal frågorär bör klarläggas s.ett som
103 inför omläggning till ökad andel uppdragsfinansierad statistik.en
Bland de frågor behöver diskuteras vidare bl.a. sekretess,ärsom
registeransvar, för kvalitet, tillgänglighetägaransvar, för andraansvar
användare, publicering, förfrågningar och internationell rapportering.

Utredningen kapiteli 8 Utredningens förslag inte ställningtar s.
127 till statistikproduktionens organisation konstaterar attmen
incitamenten till och möjligheterna producera statlig statistikatt
utanför SCB ökar.

regeringensI 1992932101 den statliga statistikensprop. om
finansiering och samordning framläggs principer för klargöraatt
ansvarsfördelningen mellan SCB och andra myndigheter. Ansvaret för
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officiell statistik för avgränsade sektorområden eller med huvud-en
principer tillfördelas enligt dessa så långt möjligtanvändare som

bygger direkt det förslag 1990sektorsmyndigheterna. Detta på som
statistikutredning i angivna betänkande. Departe-års presenterar ovan

i propositionen inte direkt ställning till hur statistik-mentschefen tar
produktionen skall organiseras detta fråga för deutan anges vara en

härigenomansvariga för statistiken. Användarna skallär gessom
statistik själva behöver i sin verksamhetmöjlighet påverka den deatt

samtidigt de för kostnaderna ochmåste större vägaetttasom ansvar
kostnader för andra åtgärder. Kostnaderna kommer därmeddessa mot

föras till verksamhet orsakar dem. förutsättsden Dettaatt som
resultera i kostnader för statistik i framtiden i högre grad planerasatt
och beräknas i anslutning till den verksamhet statistiken skall utnyttjas
för.

Departementschefen i likhet med utredaren inte ställning tilltar om
avgiftsfinansieradede delar SCB:s statistik föreslås bli skallsomav

SCB eller statistikproducent. blir uppgiftproduceras Dettaav annan en
för myndigheter. måste dock till de rättsligaansvariga Hänsyn tas
förutsättningarna och konsekvenserna ansvarsfördelning,av en ny som
föreslås bli utredda i särskild ordning.

bifallit utskottets FiU:199293:7Riksdagen har hemställan bet. att
för ansvarsfördelning finansieringgodkänna de principer och mellan

SCB och Övriga myndigheter förordas i avsnitt 2.2.2 isom prop.
1992932101 rskr. 199293:l22.

beställaransvar för statistikDet ligger i sakens mednatur att ett
skyldighet samordna användarbehov inom sektorn myndig-är ettatt
hetsansvar sådan beskaffenhet det regleras i myndighetensmåsteattav
instruktion eller motsvarande Av detta följer myndighetenpå sätt. att
skall fullgöra sitt uppdrag bästa tänkbara och till lägsta möjligapå sätt
kostnad. Allmänna regler för myndigheters upphandling bör gälla. Jag

reglering i enlighet det föregående intehar dock någon mednoterat att
gjorts beträffande Skolverket.

beställaransvariga myndigheten inledningsvis,har delsDen att
analysera innehållet i och omfattningen sitt uppdrag, dels att taav

till vad krävs för åliggandet skall kunna fullgöras.ställning attsom
Det naturliga sedan myndigheten såvitt inte någonär att annan-
myndighet särskilt anvisas samarbetsorgan antingen utnyttjarsom en-
befintlig inom sin verksamhet för fullgörakompetens uppdragetatt
eller bygger sådan. i all synnerhet det handlarDetta ettupp en om om
uppdrag viss varaktighet. kan emellertid också ställa sigDetav
lämpligt inhandla tjänster utifrån. Hela tiden gäller dockatt att

utförs myndighetens fullaåtgärderna under En myndighet kanansvar.
inte avtala bort beställaransvaret.på något sätt
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Att sådant för statistik kan åläggasett myndighet byggeransvar en
dock vissa förutsättningar.på En väsentlig sådan myndighetensär
tillgång till de primäruppgifter underlaget förutgör statistiken.som
Flera starka skäl talar för myndigheten måste ha full kontrollatt över
dessa primäruppgifter dåäven myndigheten anlitar för detannan
praktiska arbetet med statistiken. Jag då beställarmyndig-attmenar
heten bör förfoga uppgifternaöver i den mening framgårsom av
kapitel 5.4.2 ovan.

Det först och främstär den beställaransvariga myndigheten som,
efter samråd med andra användarmyndigheter fattar beslutetc., om
statistikens omfattning och inriktning. Redan häri ligger det krävsatt
primäruppgifter viss omfattning. Vidare skall beställarmyndighetenav

kostnader förväga statistik andra kostnader i verksamheten. Enmot
upphandling måste därför kunna ske till bästa villkor. Detta låter sig
knappast göras myndigheten till exempel skall behöva förhandlaom

primäruppgifter.tillgång till behövligaom
Jag har tidigare behandlat frågor kring insamling uppgifter ochav

därvid redogjort för primäruppgifterna samlas in olikapåatt sätt. De
finns i dag naturliga skäl i mycket utsträckning hos SCB.storav

De problem sammanhänger med förfogandet aktualiseras i olikasom
sammanhang. Somliga myndigheter saknar statistikkompetens ochegen
kan inledningsvis finna det lämpligast fullgöra sin skyldighetatt

lägga statistikframställningen uppdrag tillatt SCB.utgenom ettsom
Andra myndigheter, kanske i dag förser SCB med primärupp-som
gifter, kan finna det förenligt med sina intressen anlitaattmer en

producent eller helt framställa statistiken i regi.att Detannan egen
torde, åtminstone inledningsvis, ligga till handsnärmast försenare

myndigheter redan har statistikproduktion statistikkompe-ochsom nu
Som uppdragstagare torde inte bara SCBtens. m.fl. myndigheter med

statistikkompetens komma i fråga även aktörer i det privatautan
näringslivet. övrigtFör anlitar också SCB underleverantörer i sin
verksamhet. En beställaransvarig myndighet dockmåste alltid frivara

förhandla sig till bättre produkter och villkoratt hos andra underleve-
Detrantörer. heltär sak somliga myndigheter olikaatten annan av

orsaker aldrig kommer finna skäl söka leverantöreratt statistikatt av
utanför SCB. Dessa orsaker får dock aldrig bestå i myndigheten iatt
avtal med SCB eller har bundit sig beträffande tillgång tillannan upp
primäruppgifter eller tillrätt så alla andra alternativattprogramvara

den orsaken ställer sig sämre.av
kanDet härvid statliga myndigheters avtal inoteras vadatt avser

befogenheter och avtalstvister förmål förär översynm.m. av en
särskild utredare dir. 1993:60.
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Att beställaransvar för officiell statistik kan resultera i riken
variation beträffande bearbetning framställning,och kan åskådliggöras
med följande exempel hämtade från dagens statistikproduktion.ärsom

Skolverket för lärar- och skolstatistiken. Verket utföransvarar
tillsammans med Statens institut för handikappfrågor analys, presenta-
tion återföring informationoch till kommunerna medan SCB samlarav
in och bearbetar material, bygger register och producerarupp
statistiska tabeller.

Arbetarskyddsstyrelsen för arbetsskadestatistiken. Primä-ansvarar
ruppgifterna används hämtas från ISA-systemet till över-som som
vägande del administrativt register. drag utförsI planeringär ett stora

uppgiftsbearbetningoch vid styrelsen, medan SCB anlitas för tekniska
delar framställningen för publiceringoch statistiken.av av

Skogsstyrelsen ansvarig för statistik avverkningär ochöver
skogsvårdsåtgärder publiceraroch statistik skogsnäringen iöver
Skogsstatistisk årsbok ingår i Sveriges officiella statistik SOS.som
Skogsstyrelsen har mångsidig statistikverksamhet ochen egen
statistikkompetens har också samarbete med SCB, främstnäraettmen

det åtgärdsstatistikgäller och sysselsättningsstatistik.när
Gemensamt för dessa myndigheter dock de, fram-olikaär att trots

ställningssätt, den grundläggande analysen vilkagör produkteröver
skall fram. När det gäller beställarmyndigheter inte väljertassom som

framställa statistik i regi vill jag, detatt oavsett externaegen upp-
dragets och omfång, peka följande.påart

Den ansvariga myndigheten förvissa sigmåste uppdragstaga-attom
SCB fullgör myndighetenseller uppgift på sådant sättettren annan- -

det skulle ha ålegat myndigheten det. Detta innebärgöraatt t.ex.som
primäruppgifterna skall samlas in enskildapå rätt sätt,att att personers

identitet inte röjs och förpliktelser enligt datalagens bestämmelseratt
fullgörs. Vidare följer statistiken skall produceras i denansvaret attav

myndighetensansvariga och inte i uppdragstagarens.namn
meningEnligt min bör vidare myndighet med statistikansvar ien

form beställaransvar självfallet ha registeransvar enligt datalagenav
1973:289. Enligt § registeransvarigl nyssnämnda lag den förär

personregister förs,verksamhet han förfogar registret.övervars om
Handlingar bör räknas allmänna handlingar hos beställar-även som
myndigheten och blir då arkivhandlingarockså där enligt arkivlagen.

oklarhet förefallerDen ha området kan kanske delvisrått påsom
tillskrivas faktumdet de beställaransvariga myndigheternasatt
ansvarsroll inte utvärderats tillräckligt. Härtill kommer detatt
uteslutande varit SCB med sin särskilda myndighetskonstruktion som
har på området. har för min del redan angivit hur jagJagagerat ser
på beställarmyndigheternas roll och kan därför inte draänannat
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konsekvenser utfrån mitt tidigare Det måste särskiltresonemang.
betonas Datainspektionen har klar praxis beträffande registeran-att en

och Riksarkivet motsvarande praxis beträffande arkivansvar.svar en
Inspektionen har således endast i särskilda undantagsfall accepterat att

den förnågon verksamhetän register egentligen förtsettannan vars
varit registeransvarig. Det torde också från den rättssökande allmän-
hetens synpunkt värde med enhetligt och klart synsättstort ettvara av
beträffande register- och arkivansvaret för statistikregister, inte minst

tanke denmed på mängd uppgifter finns i dessa register.som
Huruvida delegerat statistikansvar med mitt angivna synsättett nyss

kommer leda till ökad arkivmängd vilkaoch kostnadsmässigaatt
konsekvenser detta allmänt kan komma föranleda, jagrent att attavser
återkomma till i mitt slutbetänkande.

8.1.2 Olika förmodeller långsiktigt säkerställaatt
förskyddet uppgifter

inledningsvisDet bör klarläggas vilka olika möjlighetertänkbara som
till buds förstår lång siktpå säkerställa skyddet för uppgifter tillatt

den statliga statistiken. Jag främst den officiella statistiken.avser nu
Enligt min uppfattning står lösning finna främst utifrån tvåatten
skilda modeller. direktiven förI mitt utredningsarbete talas om
möjligheterna överföra de regler och rutiner SCBatt m.m. som
tillämpar de myndigheterpå kommer förfoga primärupp-överattsom
gifter och statistik på SCB.sättsamma som

lösningEn kan då instruktionutarbeta formnågon iattvara av
promemorieform eller mall för beställaransvarigahur de myndig-
heterna bör hantera sitt med särskild inriktning de fallpå däransvar
myndigheten väljer producera statistiken i regi. Inledningsvisatt egen
bör framställningen statistik avhandlas och vilka övervägandenav en
myndighet bör i detta avseende.göra Här står ju, tidigaresom

valet mellan lämnanämnts, uppdrag till SCB elleratt ett annan
myndighet eller enskild eller ombesörja framställningen själv. Detatt
sistnämnda alternativet torde, åtminstone övergångsvis svårt attvara
genomföra för de flesta de aktuella myndigheterna. förebildEn förav
vad bör regleras i avtal uppdrag beträffande framställningettsom om

statistik bör därför ingå, särskilt bakgrund vad jagmotav av ovan
anfört. De myndigheter planerar framställa statistiken iattsom egen
regi bör uppmärksammas vad krävs ipå sekretesshänseendesom
beträffande organisationen den verksamhet framställningav avsersom

statistik. Vidare bör anvisningar för hur säkerhetsskyddsföre-av ges
skrifter med vidhängande tillämpningsföreskrifter kan fram eftertas
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utvärdering riskbilden i varje enskilt fall. kommerDet sannolikten av
i många fall krävas revision myndigheternas nuvarandeatt en av

föreskrifter och rutiner.
Här skulle myndigheteräven med stöd beslut fram-som av egna

ställer s.k. övrig statistik kunna hämta ledning for uppgiftsskyddet.
En lösning enligt denna mallmodell får emellertid karaktären av

lapptäcke och det kan ställa sig svårt klara strukturernå iett att ett
sådant arbete.

Jag vill bl.a. med hänsyn härtill inte förspråka lösningtemporären
integritetsskyddet enligt denna mallmodell.av

I direktiven för mitt utredningsarbete ingår SCB:säven överatt se
samlade registerbestånd och möjligheten tillpröva reglering i formen

registerlag.av en
Det enligt min meningär väsentlig vikt sådan regleringattav en

kommer till stånd. Jag det dock inte lämpligt särskilt motanser -
bakgrund det delegerade statistikansvaret med legal åtskillnadav en-
mellan statistikregister inom och utanför SCB. Direktiven vadger

de rättsliga frågorna lämna förslag till generellautrymme attavser
åtgärder. Jag vill därför med styrka hävda istället böratt man
eftersträva allmän och enhetlig reglering villkoren for myndig-en av
heternas statistikregister överhuvudtaget. Man bör med andra ord

registerlagöverväga klart för insamlingen som anger ramarna av
uppgifter och användning sådana för framställning statistik iav av
offentlig regi.

enkelEn hade kunnatutväg komplettera lagen denattvara om
officiella statistiken med bestämmelser beträffande statistikregister. En
sådan lösning jag inte framkomlig. Som jag framhållit flerapåanser
ställen i mitt betänkande uppkommer integritetsskyddsproblematiken
vid statlig statistikframställning inte bara vid framställning officiellav
statistik, motsvarande problem i vissuppstår omfattning vidävenutan
framställning s.k. övrig statistik, dock sällan vid driftsstatistik. Attav
knyta allmänna bestämmelser beträffande statistikregister till lagen om
den officiella statistiken därför omöjligt fleraär aspekter. Det ärur
ofrånkomligt lagen också kommer bli tillämplig beträffandeatt att
vissa register i dagligt tal benämns forskningsregister. Den skullesom
i och för sig kunna infogas del i datalagen desssom en ny men
utformning beroende dels remissutfalletär beträffande Datalagsut-av
redningens förslag, dels framtida EG-anpassning.av en

Datalagsutredningens slutbetänkande har under remissbehandlingen
blivit föremål för i vissa delar mycket skarp kritik. Enligt min mening

det bl.a.är därför svårt bedöma hur den slutliga lösningenatt av
ansvarighetsfrågorna kommer gestalta sig. En datalag kan underatt ny
alla omständigheter inte träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1995
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och länge kan inteså lösning avvakta de frågorpå jag fått ien
uppdrag finna på.att svaret

Mot denna bakgrund jag grundläggande regler förattmenar
statistikregister bör sammanställas i särskild författning.en
Jag väljer emellertid inte något författningsförslag i mittatt presentera
delbetänkande. Skälen härtill flera.är Med den begränsade tid som

tillstått mitt förfogande har jag inte hunnit med någon analysnärmare
gallringsfrågan. En väsentlig del författningsförslaget hadeav av

därför ändock måst anstå tills slutbetänkandet. Vidare bör samråd
hållas med Socialtjänstkommittén S 1991 :O7. Detta bakgrundmot av
de tilläggsdirektiv kommittén erhållit och innebär kommitténattsom
skall lägga fram förslag författningsreglering personregisterom av
inom socialtjänstens verksamhetsområde.

8.1.3 Registerlag författningstekniskoch lösning

Under tid har visats klar benägenhet komplettera ellersenare atten
integritetsskyddetersätta i datalagen med särskilda registerlagar för

vissa slag personregister. Lagstiftningsprocessen harav ansetts ge en
särskild garanti för integritetsskyddet vad beträffar register med
särskilt känsliga uppgifter. Sedan decenniumän har datalagenettmer
därför olikapå områden kompletterats med särskilda registerlagar och
förordningar för vissa register. Således gäller för skattemyndigheternas
centrala och regionala skatteregister sedan 1980 skatteregisterlagen
1980:343 och skatteregisterförordningen 1980:556. För skattemyn-
digheternas folkbokföringsregister finns lagen folkbokföringsregis-om

1990: 1536 och förordningen folkbokföringsregister 1991:7-ter om
50. finnsDet härutöver 25-tal ytterligare registerförfattningar.ett
Slutligen föreslår utredningen socialförsäkringsregisterlag i sittom
slutbetänkande Socialförsäkringsregister SOU 1993:11 allatt
registrering ADB-mediumpå känsliga personregister behövsav som
för handläggning ärenden socialförsäkringsförmåner börav om m.m.
regleras i lag socialförsäkringsregister. Den lagen syftar bl.a.en om
till de från integritetssynpunkt viktigaatt gränserna förange person-
registrering. Slutligen har Kommittén S 1991:07 för Översyn av
socialtjänstlagen Socialtjänstkommittén fått ytterligarem.m. som
uppdrag utreda och lägga fram förslag författningsregleringatt om av
personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde dir. 1993:72.

Registerlagstiftningen reglerar i olika omfattning bl.a. följande jfr
Kring och Wahlqvist, Datalagen med kommentarer, Stockholm 1989,

26:s.
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registreringsteknik-
registerändamål-
registeransvar registerförare-
vilka skall eller får ingå i registretpersoner som-
inhämtande uppgifterav-
vilka personuppgifter får tillgängligagörassom-
utlämnande uppgifterav-
underrättelse till berörda personer-
bevarande gallringoch uppgifterav-
överlåtelseupplåtelse register samtav-
rapportering felaktigheterav-

Omfattningen specialregleringen olika register varierar Detstort.av av
inte heller alltid specialreglerna beträffandeär personregistrering-som
har tillkommit enbart för tillgodose integritetsskyddsintresset.atten

vissa fallI bör författningen led i administrativettmera ses som en
reglering från statsmakterna sida viss myndighets arbetsuppgifterav en
och utbyte information med andra myndigheter.av

Datalagen gäller för statsmaktsregister.även En myndighet måste
således ha licens för föra sådant personregister och DI haratt ett
tillsyn registret. Härtill kommer Övrigaöver skyldigheter för registe-
ransvarig i datalagen.som anges

Den lag statistikregister jag vill föreslå kan inte konstruerasom som
på andra förekommande registerlagarsätt för statsmakts-samma som
register. beror främstDetta statistikregistrenspå innehåll ochatt
användningsområden kan förutsättas varierandeså registerän-attvara

intedamålet kan fastställas i lag på bestämmel-sättett motsvararsom
i datalagen. statistikregisterlagEn får generell karaktärserna en mer

de övriga registerlagarna. kan därför inteän Det komma i fråga att
undanta statistikregistren från gällande anmälnings- och tillståndplikt
enligt datalagen.

Vad emellertid bör behandlas i registerlag förutom reglerär,som en
beträffande ändamålet, registeransvaret för statistikregister samt
principerna för gallring uppgifter. Härtill kommer regleringav en av
förutsättningar för inhämtande uppgifter till registret, liksomav en
reglering uppgiftsflödet mellan myndigheter.av
Beträffande användningen myndighetsbegreppet vill jag förstav
hänvisa till vad jag i kapitel 2.4.1.sagt ovan

En registerlag från formmåste utgå någon grundläggandeav
registerbegrepp för de register föraktuella regleringär skallatt som
kunna ringas in. Det härvid givet knyta till datalagensär att an
personregisterbegrepp.
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De personregister skall falla under lagens tillämpning benämnssom
statistikregister. Benämningen förekommer redan, och då som
benämning register innehåller data myndigheter fortlöpan-som som
de samlar in för statistiska ändamål jfr kapitel 2.5.1.

Vilken statistik registerlag bör omfattaen

Det vikt redanär framhålla statistikregisterbegreppetatt attav nu
omfatta sådana register särskilt inrättas för användasatt attavser som

vid framställning statistik. Utanför begreppet skall således fallaav
olika administrativa register finns vid alla myndighetertyper av som
i form diarium, ärende- och bevakningsregister och liknande. Frånav
administrativa register hämtas dock del primäruppgifternastoren av
till den statliga statistikframställningen. förDet övrigt inteär otänkbart

vissa dessa register redan i dag kan ha viss statistikframställningatt av
inom för sitt huvudändamål. Avsikten dockärramen sagt attsom
nyssnämnda registertyper skall falla utanför begreppet statistikregister.

föreslagnaDen lagen kommer naturligtvis få sitt främsta till-att
lämpningsområde beträffande uppgifter till den officiella statistiken.
Problem med integritetsskydd kommer dock, jag redan påpekat,som

med grad sannolikhet aktualiseras vid framställningävenatt stor av av
s.k. övrig statistik, vari ingår bl.a. driftsstatistik. Den artensenare av
statistik kommer för övrigt i de allra flesta fall direkt uteslutas frånatt
lagens tillämpning eftersom den endast i begränsad omfattning är
baserad på personuppgifter.

Sekreteswágor

Statistiksekretessen regleras i 9 kap §4 sekretesslagen och förutsätter
myndigheten har särskild verksamhet för framställningatt en av

statistik. iJag har kapitel 3.2.1 min hurpå myndighetersgett syn
statistikverksamhet i drag bör organiserad för kunnastora attvara

förutsättningarde gäller.motsvara upp som
statistikregisterlagEn bör reglera vissa grundprinciper vid myndig-

heters hantering primäruppgifter till statistik. Statistiksekretessenav
ingår, jag tidigare hävdat, väsentlig del skyddet försom som en av
uppgifterna. förutsättningEn för sekretesskyddet dock myndig-är att
heten har sin verksamhet organiserad så förutsättningarna föratt
statistiksekretess verkligen uppfyllda. l fallär risken uppenbarärannat

uppgifterna i många fall får betydligt sekretesskydd.att sämreett

84



överväganden och förslagsou 1993:83

organisationsfrågaDetta främst torde kunna genomförasär en som
svårigheter eller kostnader för de enskilda myndigheterna.störreutan

En bestämmelse härom bör in i regleringen, lämpligen i tilltas en
anslutande förordning.lagen

Registerandamål

Registerändamålet tillhör de centrala bestämmelserna i registerlag.en
Genom registerändamålet för registrets innehåll ochanges ramen

Ändamåletanvändning. har betydelse för tillämpningen de centralaav
i datalagen. Registret fårbestämmelserna nämligen endast användas

Äveni överensstämmelse med sitt ändamål. utförligaom man ger
föreskrifter vad registret får innehålla, harom
ändamålsbestämningen betydelse för vilka uppgifter får tillförassom
registret vilka möjligheter finns bearbetaoch registerinnehål-attsom
let.

för statistikregister i föreslagen formDen fram-äryttre ettramen
ställning statistik. Framställning sådan statistik i lagenav av som avses

den officiella statistiken kommer i eftersom detta förärcentrumom
hela samhället betydelsefulla statistikprodukter där det särskiltär
väsentligt, sidan uppgiftsunderlagetå säkras och andra sidanåattena

förtroendet de enskilda uppgiftslämnarna hålls högt.att gentemot

Registerinnehdll

innehållet i statistikregisterBestämmelser kommer i realitetenettom
begränsningar för vilkabli uppgifter samhället skall fåatt som
för den statliga statistiken.använda Det här reglering kan skeär en av

vilken uppgiftsinsamling skall mitt förslag kommerIaccepteras.som
jag från huvudprinciper beträffandeutgå uppgiftsinsamlingatt tre som
inte författningsreglerad.är

Huvudregeln för uppgiftsinsamling bör informerat samtyckeettvara
där den enskilde lämnar uppgifter användas till förhandpåatt ett
angivet bestämt ändamål. Samtidigt uppgiftsinhämtningen skersom

vissalämnas också kompletterande upplysningar registretsom
planerade livslängd, sekretesskyddet Att kräva informeratm.m.

primäruppgiftersamtycke för alla till statlig statistik dockär en
orimlighet, i fall under överskådlig tid framöver. Det krävs därförvart
vissa undantag från denna huvudregel. Min andra huvudprincip är att
myndigheter förfogar administrativa register fåöver måstesom

uppgifter iutnyttja dessa. Det med undantag för sådanasenare

85



Överväganden och förslag sou 1993:83

känsliga uppgifter framgår 4 § datalagen. För det tredje måstesom av
viss uppgiftsinhämtning få ske från andra myndigheters registeren på

det skersätt i dag. Detta uppgiftsflöde, i dag endast be-som som
gränsas sekretesslagen och datalagen, bör dock bli föremål förav
någon form reglering, lämpligen i till registerlagen knutenav en
förordning.

Registeransvar

Med registeransvar följer enligt datalagen rad skyldigheter. Denen
ansvarige skall främst iaktta hanteringen registret inte leder tillatt av
otillbörligt integritetsintrång.

Datalagsutredningen har föreslagit för behandlingatt ansvaret av
personuppgifter skall ligga på den bestämmer ändamålet medsom
behandlingen vilka personuppgifter får behandlassamt och hur desom
skall behandlas. Som jag tidigare angivit kan den datalag dock inteny
träda i kraft förrän tidigast den januaril 1995.

En registerförfattning den jag förespråkar behöver inte omfattasom
regler registeransvar datalagens regler tillräckliga.är Iom om en
registerförfattning kan emellertid fånga andra riktlinjer deänman upp

kommer till uttryck i datalagen. Jag återkommer härvid till densom
diskussion jag fört i kapitel 8.1.1 och gäller register-ovan som var

bör ligga för den beställaransvariga myndighetenatt skallansvar m.m.
kunna leva till sitt statsmakterna. inomDetgentemot ärupp ansvar

för den myndighetens verksamhet registret förs.ramen som
Registeransvar enligt dagens datalag måste därför enligt min mening
undantagslöst ligga hos den beställaransvariga myndigheten.

Utldmnande uppgifterav

Som redan angivits tidigare i betänkandet, föreslog Statistikregelutred-
ningen i sitt betänkande Förenklad statistikreglering SOU 1990:43 s.
30 32 författningsreglering myndigheternas skyldigheteren av att-
lämna uppgifter frånöver sina tillsynsregister och register för andra
administrativa ändamål till andra myndigheter. En sådan reglering
skulle såväl offentliga sekretessbelagda uppgifter. Reglering-avse som

förslogs bli intagen i statistikförordning, skulleen, som en ny ge
möjlighet till överlämnande för statistiska ändamål sekretessbelagdaav
uppgifter och samtidigt jämnt och kontinuerligt flödegarantera ett av
alla slags uppgifter. Jag bör överväga regleringattmenar man en
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därtillstatistikregisterlag ochiutgångpunkterutifrån liknande enen
förordning.anslutande

Arkivansvar

tillkommerhandlingarbildas de allmännaarkivmyndighetsEn somav
förutsättningar i 2 kap. TF.deverksamhet enligti dess angessom

handlingarna harvarit sådanthittillsFörhållandet har ansettsatt vara
registrerats därSCB. har ocksåupprättade hos Deellerinkomna till

SCB:s arkiv.alltså delsekretesslagen. De utgörenligt 15 kap. en av
redovisadeenligt minförhållande, vilketdettaVill ändra ovanman
uppdrags-nödvändigt, densikt måsteuppfattninggrundläggande är

myndighet enligtarkivansvarigmyndigheten jämvälgivande vara
sekretesslagensenligt ochhandlingar TF:soch hanteraarkivlagen

regler.

Gallringsfiágor

emellertid intehari avseenden. Jagviktig mångaGallringsfrågan är
möjlighetförfogande, hafttill mitttid ståttmed den korta attsom

beträffandebli utslagsgivandebörvilka faktoreravväganärmare som
primäruppgifter för statistik. Jaggallringbevarande och attavserav

i mitt slut-och återkommafråga under höstendennaarbeta med
betänkande.

statistikframställningkring8.2 Rättsfrågor

befria statistik-statistikregisterlag inteSom nämnts attavser enovan
tillståndsplikt enligt data-elleranmälningsskyldighetfrånregistren

vissregisterlagar DIdock konstaterasAllmänt kanlagen. gettatt en
godkan ocksåföreslagenlagstiftningavlastning. En art vara enav

börjar gälla.datalagframförhållning och när en nyom
samla inför samhällets rättSyftet bestämmaär attyttreatt en ram

statistik. dennaframställning Inomuppgifter förbearbetaoch ramav
till förebyggandemeddela föreskrifterdatalagenenligthar DI rätt att

personliga integriteten.intrång i denför otillbörligtriskav
i sinföreskrifterfölja medför DIfinnsHär utrymme att upp

föransökningsförfarandebeträffande förenklatförfattningssamling
förfarande försärkilteventuellt införastatistikregister och ett

beträffande SCB:s ansökanfinns i dagFöreskrifterstatistikregister.
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tillstånd enligt 2 § datalagen beträffande vissaom personregister för
statistikändamål.

8.2. 1 Förfoganderätten

Beställarmyndigheten bör ha full kontroll över primärmaterialet, dvs.
förfoganderätt beträffande det material den beslutar samlaattsom

Äldresedan den fått beställarmyndighet.status primärmaterialsom
förvaras hos SCB beställarmyndighetensrörsom men som ansvarsom-

råde blimåste tillgängligt. Här har regeringen möjligheter underatt
vissa premisser dispens från sekretessen med stöd bestämmelserge av
i kap.14 sekretesslagen. Ersättning kan utgå motsvarande den kostnad

SCB hittills debiterat för uppdragen.som
Särskilda Övergångsbestämmelser bör gälla fr.0.m. den 1 januari

1995.

8.2.2 SCB och dess framtida roll

På sikt kommer sannolikt andra statistikproducenter SCBän att
uppträda på marknaden. Detta samtidigt det åligger beställaran-som
svariga myndigheter enligt fördaatt via gängseovan resonemang
upphandling köpa bästa möjliga tjänster till lägsta möjliga kostnad.

Under övergångstid kan SCB bedömas ha ganska svårövervin-en
nerliga konkurrensfördelar. På sikt kan det därför naturligt attvara
överväga inte uppdragsverksamheten kan bolagiseras.om

8.3 Reglering beträffande data ochgemensamma
mikrodata

Jag under hösten göraatt närmare granskning ochavser utvärde-en
ring beträffande baser, liksom de särskilda problemengemensamma
kring användningen mikrodata och kommer dessa frågorav att ta upp
i mitt slutbetänkande.
Tills vidare nöjer jag mig därför med några allmännaatt ge syn-
punkter på uppgiftsskyddet beträffande mikrodata och dess användning
inom regeringskansliet.

Bestämmelserna statistiksekretess i 9 kap. §4 sekretesslagenom
stadgar sekretess för uppgifter samlats för framställningsom av
statistik. Som exempel i förarbetena statistik denanges typav som
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framställs statistiska centralbyrån. Motsvarande framställningav av
statistik samband med särskiltnågot ärende kan förekomma ocksåutan
hos andra myndigheter.

paragrafenI har vidare möjlighet föröppnats regeringen atten
sekretessbelägga uppgifter i med statistik jämförbar under-annan
sökning utförs myndighet. Regeringen har med stödsom av av
bestämmelsen meddelat föreskrifter sekretess i 3 § sekretessför-om
ordningen förordnatoch sekretess gäller för uppgifteratt som avser en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och kansom
hänföras till den enskilde, i undersökningar avseende miljömedicinska,
socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier utförda
vid sjukvärdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsin-
rättningar. Samma sekretess skall gälla föräven kriminologiska

BRÅundersökningar hos Sociologiska, psykologiska, pedagogis-samt
ka eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga
studier vid utbildninganstalter och forskningsinrättningar.

Enligt min mening detta framkomligär för säkerställaväg atten
sekretess beträffande avidentifierade mikrodata tillhandahållssom
andra myndigheter via terminal. Det möjligheterna tillär s.k.
bakvägsidentifiering riskerna härvidlag.utgörsom

Bakvägsidentiñering med hjälp ADB innebär attav som person-
register bildas kräver emellertid hantering enligt datalagen för att vara
legal. Vad gäller bakvägsidentiñering med hjälp uppgifter i denav
officiella statistiken gäller sådant förfarande särskilt krimina-äratt ett
liserat bestämmelser i 15 § lagen 1992:889 den officiellagenom om
statistiken.

Sekretessen för uppgifter enskilds personliga ellersom avser en
ekonomiska förhållanden gäller i 70 är.
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Särskilt yttrande sakkunnige Per Samuelsonav

I regeringens 199293:l01 den statliga statistikens finan-prop. om
siering och samordning enligt vilken också riksdagen fattat beslut- -
konstaterar föredraganden 3 det finns starka skäl inteatt att
delegera för och avgiftsfinansiera all statistik,ansvaret något som
föreslagits i betänkandet Effektivare statistikstyrning SOU 1992:48.
När det gäller ansvarsfördelning och finansiering avsnitt 2.2.2, 6s.
ff. töredragandensgår förslag på SCB skall för och fåut att ansvara
anslag för oøiciell statistik griper fleraöver sektorer,som som-
saknar entydig huvudanvändare eller där det påtagligten gagnar
förtroendet för statistiken och vissa centrala databaser. Verksamhet

sektorsmyndigheter och övriga användare skallsom för är:ansvara
Officiell statistik för avgränsade sektorsområden. Statistiken skall-
finansieras anslag hos berörda sektorsmyndigheter.genom
Övrig statistik och statistiska tjänster. Verksamheten skall finan--
sieras beställaren.av

Den officiella statistiken skall uppfylla krav objektivitet,på tillgänglig-
het och integritetsskydd hålla hög kvalitet. Statistiken skall ocksåsamt
tillgodose många syften. Den skall kunna användas för forskning och
samhällsplanering och företagens analyser och planer och inte minst-

för allmänhetens informationsbehov. Den används också i in--
ternationella sammanhang för bild Sverige, också föratt ge en av men
jämförelser länder emellan krav från FN, EG m.fl. och behov från
olika andra intressenter. Viktigt ocksåär statistiken kan användasatt
för jämförelser tiden.över Både i planeringssammanhang föroch
nationell och internationell forskning har den betydelse. Detstor
innebär statistiken måste ha enhetliga definitioner,att klassificeringar,
standards m.m.

Regering och riksdag enligt propositionen och därpå fattat beslutger
SCB särskild roll i den statliga statistikverksamheten. Jagen anser
därför inte utredaren har stöd för sin SCBpåatt syn som en ren
servicebyrå. Enligt min mening finns endast realistiskatvå alternativ
för framställning den statliga statistiken. Det ansvarigärav attena
myndighet själv framställer statistiken och det andra SCBär göratt
det. Detta utesluter dock inte myndigheternas möjligheter utnyttjaatt
servicebyråer för tekniska bearbetningar och andra avgränsade moment
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i statistikproduktionen. I de flesta andra länder med utvecklad
statistikframställning har likartad organisation.man en

Självklart har detta bl.a. sin grund i inte kanatt man annars
samordna de enskilda statistikprodukterna för de helhetsbilderatt ge

behövs för många användare, för statistiksystem bygger påsom som
många statistikprodukter och inte minst för de internationella kraven.
Det finns politisk enighet tillgängligheten samladedeatten om av
statistiska uppgifterna skall ökas. Det torde inte kunna åstadkommas
på sätt de alternativ propositionenän anvisar.annat genom som

Utredningen har utformat sitt förslag modellmed utgångspunkt i en
där SCB skulle fungera servicebyrå. Utredaren föreslår attsom en ren
beställarmyndigheten alltid skall ha det totala registeransvaret och
förfoganderätten primärdataöver hanterar primärma-oavsett vem som
terialen. Bl.a. innebär utredarens det försvårar möjlig-synsätt att
heterna åstadkomma den ökade tillgänglighet eftersträvas,att som
innebär risk för uppgiftslämnarbördan ökar och innebäratt etten
hinder för rationell och kostnadseffektiv hantering den statligaen av
statistikframställningen.

Min uppfattning TF, datalagenär och arkivlagen entydigtatt ettger
besked rättsläget. Såsom helt riktigt i avsnittet förfogandesägsom om
och förfoganderätt 5, 2 i detta betänkande 2 kap. 3 § andraär
stycket självaTF grundregeln. Detta får i sin enligt betänkandet,tur,
effekter frågan registeransvar enligt datalagen och myndig-om
hetsarkiv enligt arkivlagen. Denna utgångspunkt enligt min meningär
helt korrekt.

Utredaren bortser sedan i sina frånöverväganden det faktum att
TF regel innebär upptagning skall förvarad hosatt:s en anses vara en
myndighet upptagningen tillgänglig för myndigheten förärom
överföring i läsbar form. vidare handlingI TF förvarassägs att som
hos myndigheten endast led i teknisk bearbetning eller teknisksom
lagring för räkning inte allmän handling hos denannans anses som
myndigheten 2 kap. 10 §.

De myndigheter får beställaransvar för officiella statistikendensom
har olika valmöjligheter: själva produceranämnts är attsom en
statistiken förstaoch låta SCB framställa statistiken. Iär atten annan
fallet förvaras upptagningen hos myndigheten och den kan attutan
ändra detta förhållande tekniskalåta servicebyrå degöraen
bearbetningarna. Får däremot SCB uppdraget framställa statistikenatt

beställaransvarig myndighet enligt reglerblir konsekvensen TF:s att
SCB kommer förvara eftersom inteupptagningen uppdraget kanatt
fullgöras SCB överföra läsbarbehörig upptagningen iärutan att att
form. statistikfram-Uppdragets SCB i de olika fasernagörart att av
ställningen förfogar upptagningen för olika åtgärderradöver en som
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syftar till fram den statistikprodukt beställts. Det kanatt ta som
tilläggas SCB själv utnyttjarinte har datacentral,att utanen egen
Mittsystem AB servicebyrå.som

I den inledande bestämmelsen i datalagen definieras registeransva-
rig den för verksamhet personregister förs, hansom vars om
förfogar registret. felaktigt,över Utredaren enligt min meningutgår,
från det för beställarmyndighetens verksamhet personregist-äratt som

förs. Emellertid har verksamheten vid SCB sådant ändamålret ett som
lagstiftaren åsyftar. Det i enlighet med vad tidigareär sagtssom
uppenbart SCB förfogar personregister försådantöveratt attett
framställa och tillhandahålla beställd statistikprodukt. Ett person-en
register kan för övrigt olikaföras för framställa olika produkter tillatt
beställare. Hittills har SCB för alla personregister användsansvar som
i uppdragsverksamheten. inteParentetiskt kan tilläggas dettaatt
innebär några restriktioner kontinuerligtför beställarmyndighet atten
följa och ställa krav SCB:s beställdpå arbete med framställning av en
produkt.

Ytterligare kan erinras det ijag inledningsvis nämnde attattom
propositionen SCB anslag för vissaskall för ochattangavs ansvara
centrala databaser vilka Enligt propositionenhar inte avgjorts.ännu-

syftet finansiera ochär med dessa bl.a. själva kananvändarnaatt
vilken statistik fall innebär redanavgöra skall fram. I dessatassom

propositionen beställarmyndig-hinder utredarens förslagett mot om
hetens totalansvar.
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änBWKommittédirektiv

W

Dir. 1992:110

Integritetsskydd för uppgifter i statlig statistik, m.m.

Dir. 1992:110

Beslut vid regeringssammanträde 1992-12-17

Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas för utreda frågor integritetsskyddetatt om
för uppgifter i den statliga statistiken.

Utredaren skall därvid

kartlägga vilka regler, rutiner och rekommendationer integritets-om-
skydd gäller för myndigheter för statistik,som som ansvarar

bakgrund beslut decentralisering statistikansvaretmot av om av-
prop. 1992932101, bet. FiUzl99293z7, rskr. 1992932122 över-
väga reglerna, rutinerna och rekommendationerna behöverom
ändras,
redovisa beträffanderättsläget förfoganderätten till register i den-
statliga statistiken och vid behov föreslå ändringar i det,

detpröva möjligt skapa förär registerlag Statistiskaattom en-
centralbyráns SCB statistikregister. Denna prövning skall bl.a.
omfatta analys gallringsfrâgoma.en av

Utredaren skall slutligen föreslå rättslig reglering tillfredsställeren som
behovet dels data för inkomst- och förmögenhetsskattenav gemensamma
dels uppgifter i det s.k. fördelningsmodellprojektet.
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Bakgrund

integritetsskyddet

betänkandetl Effektivare statistikstyming SOU 1992:48 påpekas detatt
för uppgiftslämnama till statliga myndigheter viktigt uppgifterär att som
lämnas för statistikändamål inte kommer till användning för andra syften

justän statistik känsliga uppgifter hanteras och statistikenattsamt
publiceras på sådant enskildas förhållandensätt inte röjs. Vidareett att

desägs regler och rutiner för upprätthållande integritetsskyddatt av som
SCB tillämpar måste tillämpas andra myndigheter får tillgång tillav som
primäruppgifter vid delegering statistikansvaret i enlighet meden av
utredningens förslag 95.s.

Vid remissbehandlingen betänkandet del remissinstansertogav en
särskilt problemen med integritetsskyddet och sekretessen vidupp ett
delegerat statistiksystem. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS ansåg detatt
kunde uppstå konflikt mellan myndigheternas roll statistikansvarigen som
och myndighetsutövande beträffarvad uppgifter insamlats försom
statistiska ändamål. Det enligt AMS inteär orealistiskt förutsättaatt att

mellan tvågränsen de ansvarsområdena i vissa fall kan komma över-att
skridas. Statens naturvårdsverk pekar den potentiella risk för konflikt
mellan den sekretess omgärdar statistikproduktionen och målsätt-som
ningen med verkets tillsynsroll.

Datainspektionen i sitt remissyttrande fråga, fråntog upp samma men
synvinkel. Inspektionen pekar de risker uppstår meden annan som

den ansamling uppgifter finns hos SCB. Jag återkommer tillav som
denna fråga senare.

Problemet här således den förändringär uppstår närsom avses som
andra myndigheter SCB skall hantera de regler sekretessän ochom
integritetsskydd kringgärdar uppgifterna till den statliga statistiken.som
Hit räknas också Internationella Statistiska Institutets lSl etiska deklara-
tion för statistiker. Utgångspunkten för decentraliseringen ansvaretav
måste skyddsnivån inte skall försämras. Risken måste eliminerasattvara

myndigheter obehörigen använder uppgifter från den statliga stati-att
stiken i sin myndighetsutövning.

Det finns således enligt min bedömning behov kartlägga vilkaett attav
regler, rutiner och rekommendationer gäller för myndigheter fårsom som

för viss statistik enligt decentraliserad ansvarsordning ochansvar en
därmed vilka förstärkningar olika slag behövs för åstadkommaattav som

hög skyddsnivå.en
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finansieringstatliga statistikensdenI propositionen 199293: 101 om
behandlaytterligaresamordning tagit fråganoch har jag attomupp

så sker 14-och därvid förordat s.sekretessen och integritetsskyddet att
l5.

ötfoganderättenF

också fråganstatistikstyming berörsEffektivarel betänkandet om
konstateraspragmatiskt. Detförfoganderätten uppgifter,till attmermen

fordra olika lösningarprimärdata kanfrågan äganderätten tillom
kommaförhållanden och den torde bäst lösasväxlandeberoende att

avtalsvägen l3l.s.
frågor äganderättframhåller uttryckligenNågra remissinstanser att om

Datainspek-och utredastill statistikmaterial måste beaktas0.d. noggrant.
grunddataoch tillgänglighettionen registeransvar, ägaransvaratt avanser

regler.beskrivning relevantabör utredas och lämnar avm.m. en
framhållerarbetsgivareföreningenlndustriförbund och SvenskaSveriges

förbeträffande rättsliga grundernabesvärande oklarhet deråderdetatt en
den nuvarandesärskilt vad gällerstatliga statistikverksamheten ochden

de rättsligayrkar påverksamheten vid SCB. Dekommersiella att
den statligadataserviceuppdragsverksamhet inomvillkoren för all

statistikensäganderätten tillfrågan.statistikproduktionen samt om
anslutning till deiprimäruppgifter klargörs nära attnoggrant

fastställs.statistikproduktionenframtidainstitutionella formerna för den
finansie-statistikensden statligapropositionenl den nämnda omnyss

för närvarande råderdetring och samordning har jag konstaterat att en
till insamladerättsliga aspekter kringbetydande vissa rättenoklarhet om

framgår det dessaregister. Vidarestatistiska och upprättadegrunddata att
inte i tillräckligintegritetsskyddet,frågor, ochliksom sekretessen

betänkandet SOU 1992:48.nämndabehandlats i detomfattning har nyss
utredasfrågor måstemening dessadelar remissinstansemasJag att

framtida organisationstatistikensstatligaytterligare. Oavsett hur den
rättsligavikt deutformas utomordentligtkommer detär attstoratt av

allsidigt genornlysta ochför statistikverksamhet blirgrunderna samhällets
fastställda.

således nödvändig. Detta börfrågaEn analys rättsläget i denna ärav
ske utredning.inom för dennaramen

7 13-0937
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Registerfrâgør

Av min beskrivning framgår det det sina håll finns uttaladatt en oro
för det registerbeståndet hos SCB. Datainspektionen har i sittstora
remissyttrande uppehållit sig del kring denna fråga. Inspektionenen
påpekar bl.a. den i olika sammanhang, i yttrande tillatt senast ett
regeringen den ll november 1991 Fi 285091dnr pekat regle-att
ringen flera känsliga register hos SCB med åren blivit mycketav
svåröverskådlig och framhållit behovet författningsregleringav en av
registren.

l den nämnda propositionen också antalet personregistersägsnyss att
med mycket integritetskänsliga uppgifter under år har ökat starkt.senare
Det kan fråga uppgifter sociala och ekonomiskavara om om en persons
förhållanden, hälsotillstånd, brottslighet o.d. Dessa uppgifter har samlats

för användning i viss speciell verksamhet, skatteförvaltning,t.ex.en
sjukvård Risken för spridning sådana känsliga uppgifter upplevsosv. av

många oroande.av som
Vid SCB finns hundratal personregister i datalagens mening. Vissaett
dessa register intar särställning de innehåller taxerings-av atten genom

uppgifter för särskilda statistiska ändamål.
Enligt 13 § skatteregisterlagen 1980:343 får uppgifter i skatteregister

hänför sig till viss beskattningsperiod och inte skall isom tassom upp
skattelängd bevaras under högst sju år efter utgången det kalenderårav
under vilket perioden gick Enligt 13 § tredje stycket får regeringenut.
dock förordna längre bevarandetid uppgifter i skatteregister. Avom av
förarbetena till lagen prop. 197980: 136 framgår syftet med dennaatt
bestämmelse regeringenär möjlighet besluta vissa uppgifteratt att attge
skall bevaras på ADB-medium för kunna tillgodose statistik- ochatt
forskningsintressena.

Enligt regeringsbeslut den 19 december 1991 har regeringen medgivit
fortsatt bevarande vissa taxeringsuppgifter ingår i denett av som

totalräknade inkomst- och förmögenhetsstatistiken IOF, inkomst-
fördelningsundersökningen HINK, undersökningen levnadsför-om
hållandena i samhället ULF, deklarationsundersökningen för jord-
brukare DU-registret, jordbrukarnas taxerade nettointäkter ochm.m.
undersökningen jordbrukarnas tillgångar och skulder TSU-registret.om
Medgivandet gäller längst utgången år 1992.t.o.m. av

Med tanke på det i dessa fall fråga omfattande registerär medatt om
många gånger tämligen känsligt material jag det inte tillfreds-anser
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längefall till fall skall ställning till hurfrånställande regeringen taatt
helhetslösningFramtiden kräveruppgifterna skall få bevaras. att aven

föreslås söka finnautredningfrågan fram. Därför bör dentas som nu
någonpå längre sikt. Underförståttprincipiellt riktiga lösningar är typatt

Dettahand bör studeras.alternativ i förstaregisterlag detär somav
enligt deti fråganDatainspektionens uppfattningligger också i linje med

Även tillskrivelseiRiksarkivet hartidigare refererade yttrandet.
förordatregisteravseende dessaregeringen den oktober 199115 en

författningsreglering bevarandefrâgan.av
gällerberöras. Detytterligare registerI detta sammanhang bör ett
enligtvilketindividinriktade insatser,personregistret Socialtjänstens

registerSyftet med dettaDatainspektionens tillstånd förs vid SCB. är att
länsrättemas beslutsocialnämndemas ochframställa statistik belysersom

med1980:620, lagen l990:52socialtjänstlageninsatser enligtom
vårdoch lagen 1988:870vårdsärskilda bestämmelser omungaom av

missbrukare i vissa fall.av
skallden 19 december 1991Enligt beslut Datainspektionenett av

registreringgallras fem år efterpersonuppgifter i registret fortlöpande
18därefter i skrivelse denfr.o.m. juli Riksarkivet harden l 1992. en

förregeringen vidtar åtgärderhemställt1992 till regeringen ettattmars
i lag eller förordning.regleringbevarande registret en engenom enav

i ärendetskrivelsehar på grundDatainspektionen sedan av en annan
gallring18 juni 1992 beslutatfrån Riksarkivet till inspektionen den att av

januari 1993.skall påbörjas först denSCB:s register l
mycket känsliga uppgifter därockså här gällerMed hänsyn till detatt

det viktigt gallringspro-integritetsskydd mycket starktkravet ärär att
med ändamålsenlig ochblemen får allsidig belysning och löses enen

dessa behandlas i dettatydlig fördelreglering. Det därmedär atten
sammanhang.

registerbestånd börMöjligheten till SCB:s samladeregleringen av
långsiktig lösningalltså första hand. bör lämnas tilli Förslagprövas en

i frågagallringsfrågoma utifrån allsidig analys bl.a. om ev.av en
tillämpning för bevarande ide olika urvalsmetoder anges propo-somav
sitionen l98990:70 Arkivprop. om m.m.
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Gemensamma data för inkomst- och förmögenhetsskatterna och uppgifter
i fördelningsmodellprojekter

l Finansutskottets betänkande 198889:FiU 3 Statistik inkomsteröver
och skatter behandlas vissa förslag från Riksdagens revisorer beträffande
statistiken inkomst-över och förmögenhetsskattema förs. 198788: l l.
Revisorerna bl.a. genomgripande statistikenöversynattmenar ex1 av
inkomst- och förmögenhetsskatteomrâdet mäste i syfte bota degöras att
brister framkommit vid revisorernas granskning. Revisorernasom
bedömer avsevärda kvalitets- och samordningsfördelaratt kan uppnås

detta behöver medförautan att större merkostnader eller merarbete, vare
sig för statsverket eller uppgiftslämnama.

Revisorerna vidare behovet statistik inkomst- ochöverattanser av
förmögenhetsskattema bör preciseras. Det gäller främst Riksskatteverkets
RSV, Riksrevisionsverkets RRV, Statistiska centralbyråns SCB,
Konjunkturinstitutets och Finansdepartementets behov.

Utskottet har tillstyrkt innehållet,översyn produktionengörsatt en av
och publiceringen inkomststatistik och hemställt riksdagen sinav att som
mening regeringen tillkänna vad utskottet anfört. Riksdagen harger
bifallit utskottets hemställan rskr. 198889:2.

SCB har regeringens uppdrag påbörjat sådan översyn.en
Arbetet med denna inriktadöversyn framställaär urvals-att ett

register vilket de berörda intressentema skall kunna hämta deur
uppgifter de har behov Emellertid förutsätter sådantsom ett systemav.

de rättsliga förutsättningarnaatt analyserade.är Om analysennoga
utvisar rättsliga åtgärder erfordras förslagbör till sådana lämnas.att

Även den användning Finansdepartementet har omfattande ochsom av
komplexa s.k. mikrosimuleringsmodeller bör analyseras rättsligt. Denna
modell har utvecklats SCB och regeringskansliet och komgemensamt av
till betydande användning första gången i samband med skattereformen.
l modellerna efterbildas regler statistiskt representativsystemens en
modellbefolkning bygger avidentifierat material från SCB. Detsom
något komplicerade förfarande används med manuell s.k.som nu
röjandegranskning bör kunna med automatiska kontroller förutsattersättas

den rättsliga regleringen till fyllest.att är
Jag timer det lämpligt de rättsliga frågor kan dyka iatt som upp

samband med såväl SCB:s nämnda uppdrag Finansdepartemen-nyss som
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användning mikrosimuleringsmodellcr behövertets utredas. Efterav
analys rättsläget bör vid behov förslag lämnas till sådan reglering.av en

Detta bör ske inom för denna utredning.ramen

Utredningsuppdraget

Allmänt

Uppdraget innebär antal frågor skall utredas. De har aktualiseratsatt ett
olikasätt.på Gemensamt för dessa frågor emellertid de bör lösasär att

i sammanhang för komplettera den regleringett och de principeratt
avseende finansiering och samordning gäller den statliga statistiken.som

Genom detta utredningsuppdrag kommer förutsättningar föratt attges
den statliga statistiken har väl genomtänkta villkor i de avseenden som

blir föremål för översyn.nu
l den bakgrund tidigare har tecknats har tydlig koppling gjortssom en

till frågor olika slag kräver omedelbar lösning. har därvidJagav som en
haft den utgångspunkten dessa frågor har sådan beröring medatt
varandra samlad utredning värdefull. Detatt är innebär samtidigten att
de olika delproblemen inte behöver gås igenom för sig, tordeutanvar
med fördel kunna avhandlas integrerat.

Arbetets uppläggning

inledningsvis bör utredaren gripa sig de rättsliga frågorna.rentan
Den kommitté för genomförande förslagen i l992l93zlOl,av prop.

jag tillkalla måste i sitt arbete beakta de rättsligaattsom avser senare
förutsättningarna för och konsekvenserna ansvarsfördelning.av en ny
Med hänsyn till tidsplanen för denna kommitté måste utredaren deta
rättsliga frågorna med förtur.

Med de rättsliga frågorna jag integritetsskyddet och förfogande-avser
rätten. Utöver vad framgått vid bakgrundsbeskrivningensom av
problemen detär viktigt utredaren genomlyser båda dessa områdenatt
utifrån gällande och medrätt beaktande internationella åtaganden.av
Utredaren skall alltså redovisa rättsläget och lämna förslag till eventuella
generella åtgärder och tilläven lösningar i enskilda fall. Utgångspunkten
skall finna adekvat avvägning mellan åatt sidan behovetvara en ena av

bevara uppgifter för framtida forskningatt och statistiska ändamål och å
andra sidan tillförsäkra den enskilde starkt skyddatt för denett person-
liga integriteten.
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Utredaren skall gå igenom de olika register finns för statistiskasom
ändamål och lämna förslag till vad bör bevaras i dessa register.som
Enligt min uppfattning bör genomgången inte begränsas till de register

innehåller uppgifter från skatteregistersom och det register som avser
individinriktade insatser inom socialtjänsten skall i princip omfattautan
samtliga statistikregister hos SCB.

Utredaren bör pröva möjligheten reglera SCB:s register i samladatt en
lagstiftning. Detta skulle öka överskådligheten samtidigt regler skullesom
kunna införas i syfte stärka sekretessen och integritetsskyddetatt samt ge
entydiga regler för gallringen.

sekretessen och säkerheten hos SCB för uppgifterna till statistiken
mycket god. Därför kan detanses rimlig målsättningvara vara atten

utredaren kartlägger de rutiner SCB tillämpar och undersökersom
möjligheterna överföra detta till andraatt myndigheter kommer attsom
förfoga över uppgifter till statistik på SCB.sätt Härvid måstesamma som
också belysas i vad mån myndigheternas administrativa informations-

för tillsynsystem statistik skall hållas åtskilda. Om det finnsresp.
rättsliga problem med detta bör utredaren lämna förslag till lösning.

Även problemen kring de data för inkomst- och för-gemensamma
mögenhetsskattema bör utredas i det inledande skedet. Dessa data behövs
främst RSV, RRV, SCB, Konjunkturinstitutet ochav Finansdepartemen-

Såsom framgåtttet. pågår översyn hos SCB med behovs-ovan en
kartläggning och vissa innehållsfrågor i fråga denom gemensamma
databas planeras. Därför det vissär brådska medsom underlagatten ge
till detta arbete i form förslag till rättslig reglering eller formelltav en
förfarande inom för den rådande regleringen. Utredaren skallramen
således analysera läget och lämna förslag till formell konstruktion av
databasen. Med denna fråga sammanhänger användningen uppgifterav
inom för fördelningsmodellprojektet, vilken kan behandlasramen ett
likartat sätt.

Utredaren skall samråda med Datainspektionen. Riksarkivet, Statistiska
centralbyrån och Forskningsrådsnärrmden under arbetets gång.

Utredaren skall vidare samråda med Datalagsutredningen Ju 1989:2
och beakta utredningens kommande förslag med kommittén församt
genomförande förslagen den statliga statistikens finansieringav ochom
samordning prop. 199293: l0 l .

Utredaren skall beakta direktiv angående utredningsförslagens inrikt-
ning dir. 1984:5 och direktiv angående EG-aspekter i utrednings-
verksamheten dir. 1988:43.
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skallfrågornaprioriteradeUtredningsarbetet beträffande de vara
före utgångenhelhetsinoch arbetet iavslutat före utgången juni 1993av

1993.av

Hemställan

statsrådensamråd medefteranfört ochMed hänvisning till vad jag
regeringenjaghemställerB. Westerberg, Lauren och Lundgren att

bemyndigar chefen för Finansdepartementet
kommittéförordningenomfattadtillkalla särskild utredareatt aven -

integritetsskydd förfrågorutreda1976:119 med uppdrag att om-
uppgifter i statlig statistik, m.m.,

utredaren.biträdeochbesluta sakkunniga, annatatt experterom
kostnaderna förbeslutarVidare hemställer jag regeringen attatt

Utredningaranslagutredningen skall belasta sjunde huvudtitelns m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandensRegeringen ansluter sig till
hennes hemställan.

Finansdepartementet
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Skrivelse från finansdepartementet,
Fördelningspolitiska gruppen,
Skatteekonomiska enheten, 1993-08-31

Ekonomiska konsekvensanalyser med avidentifierade mikrodata inom
regeringskansliet

Regeringen har uppdragit till lntegritetsutredningen i samband medatt, att man
skyddet föröver uppgifter i den statliga statistiken, övervägaser rättsligen

reglering regeringskansliets användning avidentifierade urvalsregisterav förav
skatteberäkningar och mikrosimuleringar nettobudgeteffekter,av
fördelningseffekter Som underlag för utredningensetc. överväganden redovisas
i följandedet översikt användningen mikrodata.en av av

Sedan årantal har Finansdepartementet tillsammansett med andra departement
myndigheteroch arbetat för förbättra de ekonomiskaatt analyser och

inomgörs skatte- och transfereringsomrâdet. Arbetetprognoser som har bl.a.
föranletts flertal initiativ från riksdagenett önskemål bättreav underlagom om
i olika propositioner.

Målet för utvecklingsarbetet åstadkommaär analyser ochatt prognoser som
allsidigt belyser följderna olika regler, öka effektivitetenmer ochattav

snabbheten i analyserna och höja kvaliteten i kalkylerna.att

De innebär bl.a. omfattande och komplexa s.k. mikrosimuleñngsmodelleratt
efter förebilderutvecklats i antal andra länder. I modellernaett efterbildas

avgifts-,skatte-, socialförsäkrings- eller bidragsreglema med utnyttjande av
uppgifterna i avidentifierade modellbefolkningar, utformats eftersom
departementens behov. Modellerna det möjligtgör snabbt beräkna detatt
ekonomiska utfallet gällande regler simulera alternativa regler ochav resp.
således detaljerat beskriva utgiftsförändringar, fördelningseffekter osv.
Bearbetningen sker med statistiskagängse metoder och resulterar i tabeller,
medelvärden, makrotal, spridningstal och andra ekonomiska parametrar.

Riksdagen har påpekat behovet översyn statistiken inkomsteröver ochav en av
skatter. För beräkning och simulering skanereglema för fysiskaav personer,
inkl. för inkomster och transfereringsutgifter,statensprognoser utvecklas för
närvarande mellan Finansdepartementet,gemensamt SCB, RRV och RFV en
Prognosdatabas med uppgifter 300 000 individer från olika skatte-om ca

tranfereringsregister.och Databasen med avidentifierade registerdata skall
ersätta RRVs taxeringsstatistik och underlag för RRVs inkomstberäkningar.ge
Databasen föranvändas ekonomiska konsekvensanalyser olikaavses reglerav

Databasen sin storlek möjlighet till säkra statistiskam.m. analyserger genom
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för små delgrupper, skatteslag ochovanliga kommunala beräkningar.
Beräkningsunderlagen förbättras föravsevärt pensionärer företagare.och

För analyser nettobudgeb, fördelnings- och incitamentsefekter harav
Finansdepartementet och SCB utvecklat mikrosimuleringsmodellgemensamt en

omfattar huvuddelen alla skatter, socialförsäkringar bidragochsom av som
berör hushållen. baseras på modellbefolkningarDen framställs frånsom
avidentifierade mikrodata i SCBs urvalsundersökning hushållens inkomsterom
HINK. omfattarHINK 10 000 hushåll innehålleroch delsca
registeruppgifter från Skattemyndigheten RFV, kommuner och Centrala
studiestödsnämnden, dels uppgifter från enkät hushållensen om
sammansättning, förvärvsarbete, hyra Modellen kom första gången tillm.m.
betydande användning i samband med skattereformen 1990-1991.

I syfte förbättra analyserna företagens skatter ochatt avgifter genomförsav ett
projekt mellan Finansdepartementet, RRV,gemensamt RSV och SCB. Med
hjälp standardiserade räkenskapsutdrag, SRU, planerasav en
Företagsdatabas 10 000 20 000 juridiska medom ca personer-avidentiñerade uppgifter från RSV och SCB. Med mikrosimuleringssystemett
uppnås betydligt bättre kalkyler och gällande eller alternativaprognoser av
regler.

i Möjligheten med mycket kort varsel genomföra statistiskaatt bearbetningar på
representativa modellbefolkningar har ökat tillgången till beslutsunderlag inom
regeringskansliet. Mikrosimuleringsmodellema medger snabbhet,en
noggrannhet och systemtäckning vid skatte- och socialförsäkringsanalyser som
inte kan uppnås på andra betydandesätt. En del de ekonomiska analyserav

beslutsunderlaganvänts under år beträffande skatter,som som senare
pensioner, bostadsstöd, sjukförsäkring, familjepolitik kommer från dessaosv.
modellbefolkningar och regelsimuleringar.

Utvecklingsarbetet med förbättra användbarheten i de ekonomiskaatt
fortgårunderlagen bl.a. introduktionmed känslighetsanalyser, projektionerav

och användning olika ekonomiska scenarier.av

Grundläggande för alla statistiska analyser bygger på kvantitativa data ärsom
emellertid arbetet kvalitetskontroll.med Den nuvarande lösningen där RKs
tjänstemän inte möjlighethar vid behov ha direkt tillgång till avidentiñeradeatt
mikrodata fungerar, medför problem. Vid åtskilliga bearbetningarmen av
urvalsbaserade mikrodata konfronteras med det s.k. outlayerproblemet,man
dvs. olika förextremvärden vissa observationer kraftigtatt påverkar resultatet.

fallI förekommerandra kvarvarande brister i de mikrodata använtssom som
förunderlag modellbefolkningama. I arbetet med mikrosimuleringar ingår

dessutom normalt huvudinslag på vissa slumpmässigtett utvaldaattsom
avidentifieradeenskilda individer kontrollera efterbildningen regleratt av nya

utförs på korrekt Granskningsätt. mikrodataetc. utförsett efter begäranav av
SCB. Regeringskansliet intekan begära SCB utför granskningatt av
egendomliga resultat vid de tider och med den skyndsamhet frekvensoch som

lämpligt. Kvantitativa analyser och modellsimuleringar utförs således medvore
i vissa avseenden lägre kvalitet än vad är önskvärt och beräkningaren som

hinner ibland inte utföras i tid då granskningen sådana observationerav
fördröjs.
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Komplicerade förorsakarsäkerhetslösningar dessutom tidsfördröjningar och
höga kostnader datordriften.för

Regeringskansliets användning milcrodata bör kunna jämföras medav
användningen inom SCB eller statistikmyndighet. hjälpMedannan av
statistiska ekonomiska utformasoch metoder olika tabeller beskriversom

spridning statistiskmedelvärden, och säkerhet med olika indelningsgrunder.

skillnad statistikmyndigheterEn iär allmänhet bearbetar någradata endastatt
gånger, framställningmedan modellbefolkningar och regelsimuleringarav
innebär fortlöpande användning den information förinsamlatsen av som
statistiska ändamål. ytterligareEn skillnad är SCB myndigheteroch andraatt
endast modifierat mikrodata marginellt för korrigera fel bortfall,ochatt t.ex.

avidentiñerade mikrodatamedan i regeringskansliets modellbefolkningar och
regelsimuleringar experimentellt tilldelas värden ofta flertalet ingåendenya
variabler.

offentligaI takt med de ñnansema sätts under och behoven ökaratt attpress
förändra skatter, socialförsäkringar och inkomstöverföringar,andra kommer
efterfrågan på underlag och analyser olika politiska handlingsalternativ attav
öka. Utvecklingsarbetet har medfört kvantitativa analyser ekonomiskaochatt
simuleringsmodeller fått ökade användningsområden och givits betydelsestörre
i regeringskansliets beredningsarbete.

Det därför kvalitetenär angeläget öka i de kvantitativa statistiskaochatt
analyserna lösning där tjänstemän i regeringskansliet vid fårbehovgenom en
direkt tillgång avidentifieradetill de mikrodata ingår i konstgjordadesom
modellbefolkningama.
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