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1994:65SOU

Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 17 december 1992 bemyndigade regeringen chefen
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare medatt uppdragen

utreda frågor integritetsskyddet föratt uppgifter i den statligaom
statistiken.

Med stöd detta bemyndigande förordnades generaldirektören Janav
Freese särskild utredare från den januari1 1993.som

Utredningen, med vilken arbetet inleddes under månad 1993,mars
har antagit Integritetsskyddsutredningen ISU.namnet

I första har kartläggning skett skyddet företapp de uppgifteren av
hämtas in från olika källor för framställning statlig statistik.som av

Samtidigt har granskning utförts vilka risker från integritetssyn-en av
punkt kan uppkomma vid delegering för officiellsom ansvareten av
statistik till olika myndigheter. Vidare diskuteras olika rättsliga
aspekter på användningen uppgifter i ansvarsordning.av en ny
Utredningen har efter olika överväganden föreslagit förutsätt-att
ningarna för insamling och hantering sådana uppgifter med stödav av
ADB skall regleras i lag statistikregister. Avslutningsvisen om
granskas användningen s.k. mikrodata i samband med ekonomiskaav
konsekvensanalyser i regeringskansliet.

Utredningens överväganden och förslag i denna första etapp
redovisades i betänkandet Statistik och integritet, del Skydd för
uppgifter till den statliga statistiken SOU 1993:83,m.m. som
överlämnades i september 1993.

Delbetänkandet har remissbehandlats.
l andra och avslutande har innebörden i och de rättsligaetappen

konsekvenserna delegerat för officiell statistikett utvärderatsav ansvar
i detalj. I samband härmed har utredningen slutfört arbetet medmer

förslag till registerlag. Förslagetett i det föreliggande be-presenteras
tänkandet tillsammans med synpunkter hurpå till lagen anslutandeen
förordning bör utformas. De författningarnatvå tillsammansavses
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framställningen den officiella statistikenstyra i den ansvarsord-av nya
ningen och säkra skyddet för den enskilde. Utredningen har vidare
granskat vissa arkivfragor, främst bevarande och gallring, beträffande
uppgifter till den officiella statistiken.

Slutligen har några frågor tagits kring SCB:s databaser. Iupp
samband härmed har slutlig analys gjorts de integritetsfrågoren av

uppkommit vid regeringskansliets användning mikrodata isom av
samband med ekonomiska konsekvensanalyser.

Som sakkunniga har medverkat fr.o.m. den 24 februari 1993
byrådirektören vid Datainspektionen Kristina Blomberg, överdirek-

vid Riksarkivettören Claes Gränström, kammarrättsassessorn i
Justitiedepartementet Agneta Lundgren chefsjuristen vidsamt
Statistiska centralbyrån Samuelson.Per

Som har medverkat om inte fr.o.m. denexperter sägs 24annat
februari 1993 departementssekreteraren i Arbetsmarknadsdeparte-

Bo Barrefeldt, verkställande direktören imentet Företagens Upp-
giftslänmardelegation Nils Rydén och kanslirådet i Finansdepartement-

Lilian Wiklund fr.o.m. den 27 oktober 1993.et
Sekreterare utredningen har varit kammarrättsassessorn Rickard

Sahlsten.
Under utredningsarbetet har överläggningar och samråd ägt rum

med företrädare för rad olika myndigheter inom landet.en
Vi får härmed överlämna värt slutbetänkande Statistik och integritet,
Lag personregister för officiell statistik Del 2 SOUom m.m.,-

1994:65.
Till betänkandet fogas särskilt yttrande Claes Gränström.ett av
Uppdraget härmedär slutfört.

Stockholm den 16 maj 1994

Jan Freese

/Rickard Sahlsten
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Sammanfattning

direktiven för mitt uppdrag och bakgrunden tillKapitel J delsägnas
beskrivning olika idetta, dels kortare de arbetet.åt etappernaaven

huvudmoment. skall för det förstauppdelat i JagUppdraget tvåär
rutiner och rekommendationer integritets-kartlägga vilka regler, om

får för viss statistikgäller för myndigheterskydd som ansvarsom
ansvarsordning och bakgrund häravenligt decentraliserad moten

behövs för åstadkom-förstärkningar olika slagutreda vilka attsomav
för statistikändamål.skyddsnivå för uppgifter lärrmashög somma en

granskning2 återfinns sålunda, förutom någrakapitelI en av
översikt det "skydd i vidbegrepp området,centrala på överen

kringgärdar de uppgifter används förbemärkelse attsomsom
härvid denstatliga statistiken. Av central betydelseframställa den är

regleras i 9 kap. § sekretesslagen.s.k. statistiksekretessen 4som
Övervägandena säkerheten för statistikupp-kapitlet ii attutmynnar

angripas vinklar.gifter ansvarsordningen bör två Eni den urnya
till vilken räknas framför alltgenerella säkerheten,gäller den mer

statistikuppgifter. myndigheter blir ansvarigasekretessen för De som
enligt mitt förslag organisera sinför statistik skall därförofficiell

omfattas statistiksekretess enligt 9 kap. §verksamhet den 4så att av
sekretesslagen vinkel säkerheten1980:100. En gäller påannan

för statistikansvarmyndighetsnivå. myndigheter aktuellaDe ärsom
inbördes mycket varierande organisations-uppvisar naturliga skälav

uppgiftsskydd därför inteoch arbetssätt. högklassigt kanformer Ett
regleringar. Framför vissaåstadkommas bara med generella allt måste

specifika säkerhetsfrågor lösas myndighetsnivå. aktuellapå De
därför sin organisation och sinamyndigheterna måste överse

säkerhetsskyddsföreskrifter beträffande ADB m.fl. i förhållande till de
uppgifterna. SCB bistånd i olika frågor till deDet noteras att gernya

statistikansvariga myndigheterna del de framtida för-som en av
valtningsuppgifterna. finns också andra inom statsför-Det organ

skickade olika lämna devaltningen torde på sättattsom vara
statistikansvariga myndigheterna råd i frågor denna art.av

analysera och redovisaskall andra huvudmomentJag ettsom
register i statligabeträffande förfoganderätten till denrättsläget

till insamlade statistiska grunddata ochstatistiken, dvs. rätten
kapitel inleds med jagupprättade register. behandlas iDetta attsom
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återknyter till vad jag tagit i mitt delbetänkande beträffandeupp
strukturerna i det blivande statistikansvaret.

Kommittén genomförande ändrad ansvarsfördelning för denom av
statliga statistiken Genomförandekommittén har haft i uppdrag att
bl.a. utvärdera vilken statistik skall myndigheter ochstyrassom attav
precisera omfattningen det Det har också varit uppgiftansvaret.av en
för kommittén innehålletöver i begreppet officiellatt statistik dir.se
1993:9. Två har lämnats; Delrapport 1 denrapporter 8 april 1993
och Delrapport 2 den 28 oktober 1993. Kommittén har i januari 1994

Ändradlämnat sitt betänkande SOU 1994:1 ansvarsfördelning för
den statliga statistiken. En redogörelse för kommitténs slutsatser i
väsentliga delar i kapitlet, tillsammans med sammanställningges en av
de myndigheter aktuella förär för officiell statistik ochsom ansvar
den statistik kommer omfatta.ansvaret att

Ett för officiell statistik byggamåste på vissa premisser. Enansvar
sådan är myndigheten har tillgång till deatt uppgifter behövs försom

framställa statistiken. Jagatt statistikansvarig myndighetattanser en
skall förfoga uppgifternaöver i TF:s mening. Detta förutsätter i sin

normalt uppgifterna samlas förtur myndighetensatt räkning och
lagras i register står under den statistikansvarigaett myndighetenssom
kontroll på sådant den myndighetensätt bestämmer innehålletatt i
registret. Genomförandet den förändrade ansvarsordningen förut-av

därförsätter ändringar i rad lagar, förordningar och myndighetsför-en
fattningar m.fl. bestämmelser reglerar uppgiftsinsamling till densom
statliga statistiken.

En konsekvens detta de statistikansvarigaär myndigheternaattav
blir registeransvariga för personregistren enligt gällande datalag
1973:289.

Myndighetens arkiv bildas de allmänna handlingarna i dessav
verksamhet och de statistiksansvariga myndigheterna blir därför också
arkivansvariga för de handlingar inkommer till eller iupprättassom
den verksamhet framställning statistik.som avser av

Mina överväganden i kapitel bl.a. i denutmynnarsenare samma att
förändrade ansvarsfördelningen inte bör förorsaka några kostnadseffek-

betydelse deutöver redanter tagits i beaktande. Dettaav som
förutsätter naturligtvis de statistikansvariga myndigheternaatt utnyttjar
de möjligheter vidöppnas upphandling statistiktjänster. Jagsom av
tänker då på marknaden med all sannolikhet kommeratt utsättasatt
för konkurrens efter tid andra aktörernär SCBän kan erbjudaen
tjänster kring framställningen officiell statistik.av

Av central betydelse för utredningsarbetet har varit vilka be-
stämmelser gäller vid hantering personuppgifter med stödsom av av
ADB. Kapitel 4 därförägnas sammanställning gällandeen av

10
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datalag, Datalagsutredningens slutbetänkande SOU 1993:10 En ny
datalag och remissyttrandena betänkandetöver det aktuellasamt
beredningsläget.

Jag skall enligt direktiven vidare pröva det möjligtär skapaattom
registerlag för SCB:s statistikregister. Den prövningen skall bl.a.en

omfatta analys gallringsfrågorna. Som framgår mitt delbe-en av av
tänkande och innehållet i avsnitt 3.3.3. s. 70 krävs för fram-av
ställningen dagens statliga statistik omfattande personregistreringav en
och kvalificerad bearbetning uppgifter förutsätter stöden av som av
ADB. Personregistreringen detta område är sådan karaktär attav
det krävs tillstånd enligt datalagen för inrätta och föra register.att
Enhetlig systematik saknas beträffande dessa tillstånd och de före-
skrifter meddelats i samband med tillstånd givits. Mitt arbetesom att
har därför successivt inriktats på fram förslag till register-att ta en
lagstiftning kan dessaersätta tillstånd. Flera starka skäl talar försom

sådan lösning. kapitelI 5 behandlar jag såväl bakgrundenen till
registerlagstiftning i allmänhet principerna för hur registerlagsom en
för register för den officiella statistiken bör utformas.

Syftet med registerlagstiftning framförär allt värna deatt om
registrerades personliga integritet. Enligt min mening kan dessa syften
uppnås i önskad utsträckning deäven detaljernanärmare kringom
registren och registerföringen inte regleras i lagform. Lagen bör ange
de från integritetssynpunkt viktiga förgränserna personregistre-yttre
ringen, varefter regeringen i förordning fastställer ändamål och
innehåll regler inhämtande uppgifter församt varje register. Enom av
reglering personregistreringen på den officiella statistikens områdeav
efter dessa riktlinjer tillgodoser enligt min mening väl integritetsintres-

samtidigt den vilket viktigtär medger erforderligsena som - -
flexibilitet i förhållande till den styrning skall åligga de statistik-som
ansvariga myndigheterna.

Till registren knutna frågor bevarande och gallring iom tas upp
kapitel inleds med allmän översikt regleringen påsom en av
området. Vidare behandlas olika motiv för gallring med framställ-
ningen inriktad gallringpå integritetsskäl. För mig detär naturligtav

integritetsskyddetatt ta utgångspunkt vid diskussionersom om
principer för bevarande och gallring. Jag hävdar för antalatt ett
register med personuppgifter hög känslighetsgrad talar integritetsin-av

så starkt för gallringtresset detnär ändamål för vilket uppgifterna-
samlats in uppfylltär bevarande i identifierbar formatt inteett bör-
få komma i fråga i särskildaän undantagsfall. Med högannat känslig-
hetsgrad jag förekomst sådana uppgifter i 4 §menar av som avses
datalagen och kan gälla bl.a. den enskildes sjukdom, hälsotill-som
stånd eller sexualliv, han har begått brott eller avtjänatatt straff eller

11
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han varit föremål för vissa administrativa tvångsingripanden. Enatt
gallringsregel grundad dettapå jag bör bli förut-synsätt anser en
sättning för få hantera personuppgifter med stöd ADB föratt av
framställning officiell statistik. Regleringen härav bör ske i denav
föreslagna registerlagen och i den anslutande förordningen.

Register för framställning officiell statistik innehåller uppgifterav
förintresse olika slag forskning, inte minst epidemiologiskav av

forskning eller forskning relaterad till den miljön. Detär äryttresom
därför ofrånkomligt möjligheter till bevarande bör få finnas iatt
undantagsfall. forskningsändamål jagFör sålunda bevarandeattanser

vissaskall kunna ske i särskilda situationer. Härmed uteslutandeavses
fall där uppgifterna inte bevaras i ordning.annan

övriga registerFör med uppgifter inte denna känslig-ärsom av-
hetsgrad kan huvudregel motsvarande slag inte upprätthållasen av-

styrka. Vägning integritets-med En mellan och övriga intressensamma
får registret inrättas.göras när

skall slutligen föreslå rättslig reglering tillfredsställerJag en som
behovet för inkomst-dels data och förmögenhets-av gemensamma
skatter, dels uppgifter i det s.k. fördelningsmodellprojektet. Dessa
frågor har böra lösas i sammanhang för komplettera denansetts ett att
reglering och de principer avseende finansiering och samordning som
gäller för statliga statistiken.den kapitel sammanfattningI 7 ges en av
SCB:s verksamhet med centrala databaser. Denna verksamhet har varit
föremål för Genomförandekommittén, analyseröversyn ochav vars
slutsatser i väsentliga delar. Enligt Genomförandekom-presenteras
mitténs mening skall den vid SCB hållna centrala databasservicen ingå

integrerad del SOS.systemetsom en av
Det vidare SCB, för kunna fullgöra sin databasservicenoteras att att

i framtiden, i viss utsträckning beroende få uppgifteräven är attav
från övriga statistikansvariga myndigheter. Att registren i analys-även

databaserna, i den de innehåller känslig personinformation,mån
hamnar under den reglering avsedd för övriga statistikregister,ärsom
får dock tillräckligt. Någon särreglering analysdatabasernaanses av
finner jag alltså inte erforderlig för integritetsskydd.uppnåatt ett gott

För bl.a. åstadkomma de centrala databaserna vid SCBatt att
erhåller uppgifterde behövs, föreslår jag dock ändring isom en
statistiksekretessen så utlämnande skall kunna ske,på sätt att ett
förutom i dag för forskning, för framställning statistik.ävensom av
Enligt min mening bör detta undantag tillsammans med konstruktionen

SOS-systemet tillräckligt för säkra tillgången till basmateri-attav vara
för databasservicen.

användare mikrodata vissa frågeteckenHos har uppstått kringav
skyddet uppgifterde används bl.a. för fram olikaatt taav som

12
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utredare i regeringskansliethandläggare ochmodeller och som
itill. det lagrum sekretesslagenbehöver ha direkt tillgång I som

finns möjlighet för9 kap.reglerar statistiksekretessen, 4 en
uppgifter i med statistikregeringen sekretessbeläggaatt annan

undersökning utförs myndighet. Regeringen harjämförbar som av
föreskrifter sekretess i 3 §med stöd bestämmelsen meddelat omav
förordnat sekretess gäller försekretessförordningen 1980:657 och att

enskilds personliga eller ekonomiskasådana uppgifter ensom avser
hänföras till den enskilde, i rad olikaförhållanden och kansom en

forskningsinrätt-undersökningar vid bl.a. utbildningsanstalter och
Enligt min mening detta framkomlig förstärkaningar. är väg atten

uppgifter i form avidentifierade mikrodataskyddet för de av som
simulering i modeller och i exceptionella fall skulleanvänds för som

regeringskanslietsidentifieras. föreslår därför modell-kunna Jag att
simulering med mikrodata bestämmelser i sekretessförord-genom

statistik jämförbar undersökningningen jämställs med "annan med
utförs myndighet".som av

tillSlutligen i kapitel 8 författningskommentar dels förslagetges en
till registerlagen, dels till ändringsförslaget i sekretesslagen.

13
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Färfatrningsförslag1994:65sou

Författningsförslag

1 till 1995:000Förslag lag personregister för officiellom
statistik

Inledande bestämmelser

l § denna lagl medavses
personregister: personregister i datalagens 1973:289

mening,
oficiell statistik: officiell statistik enligt lagen

1992:889 den officiella statisti-om
ken,

statistikansvarig myndighet: myndighet enligt vad regeringensom
föreskriver ansvarig för officiellär
statistik enligt lagen den officiellaom
statistiken.

2 § Denna lag tillämpas pâ personregister inrättas och förs försom
framställning officiell statistik.av

Regeringen beslutar förordning föreskrifter ändamåletgenom om
för och innehållet i register enligt första stycket, liksom föreskrifterett
för förande registret inte regleras denna lag.av som genom

Andra stycket inskränker inte Datainspektionens befogenhet att
meddela föreskrifter med stöd 6 § och 18 § datalagen.av a

3 § statistikansvarigEn myndighets verksamhet för framställning av
statistik skall så organiserad den avgränsad från myndig-ärattvara
hetens handläggning övriga ärenden.av

Registeransvar m.m.

4 § En statistikansvarig myndighet registeransvarigär enligt datalagen
och arkivansvarig enligt arkivlagen 1990:782 för register enligtett
2



Författningsförslag sou 1994:65

Insamling uppgifterav

§5 I de fall uppgifter inhämtas direkt från den blisom avses
registrerad, skall denne skriftligen upplysas om

den statistikansvariga myndighetens och adress,namn
registrets ändamål och innehåll,
vilka uppgifter skall bearbetas med hjälp automatisksom av

databehandling,
vilka4. uppgifter skall inhämtas från andra källor denänsom

registrerade och vilka dessa källor är,
5. uppgifterna kan komma användasatt för framställningävenatt

statistik,av annan
längehur myndigheten planerar föra registret,att

innebörd och omfattning sekretesskyddet,av
registrerads enligt 10 §rätt datalagen utdrag registretatt ur

samt
huruvida registreringen frivillig ellerär obligatorisk.

Upplysning skall vidare lämnas vad har beslutats i frågaom som
registrets bevarande.om

6 § Om det i lag eller författning finns bestämmelserannan om
inhämtande uppgifter för sådant ändamål i 2 gällerav som avses
dessa bestämmelser.

7 § En statistikansvarig myndighet får, i den utsträckning regeringen
föreskriver, hämta uppgift från personregister eller personregistereget

törs myndighet.som av en annan

Uppgiftsskyldighet

8 § Utöver uppgiftsskyldighet följer lag, statligärsom av annan
myndighet skyldig till statistikansvarig myndighet lämnaatt en
uppgifter enligt vad regeringen förordnar, behövs försom, att
framställa officiell statistik.

Registerinnehåll

9 § I register enligt 2 § får inte registreras andraett personuppgifter
sådanaän hämtats in med stöd 5 §§.7som av -

16
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Övriga bestämmelser

10 § Enskild identitet får inte avslöjas i statistiska redovis-persons
ningar.

ll § En personuppgift i register enligt 2 § första stycketett skall
gallras då uppgiften inte längre behövs för det ändamål isom avses
2 § andra stycket.

Utan hinder första stycket får regeringen föreskriva register-av att
uppgifter skall bevaras för forskningsändamål. Uppgifter isom avses

§4 datalagen får bevaras endast de synnerligtär värde förom av
forskningen.

Föreskrift bevarande skall meddelas registretnär inrättas.om
Uppgifter enligt andra stycket skall bevaras skall, efter detsom
ändamålet uppfyllt,är överlämnas till arkivmyndighet.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den juli1 1995.



Författningsförslag 1994:65SOU

2 tillFörslag lag ändring i 1980:100sekretesslagenom

Härigenom föreskrivs 9 kap. § sekretesslagen4 1980:100 skallatt
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sekretess gäller i sådan Sekretesssär- gäller i sådan sär-
skild verksamhet hos myndighet skild verksamhet hos myndighet

framställning framställningsom avser av som avser av
statistik i den utsträckning statistik i den utsträckningsamt, samt,
regeringen föreskriver det, i regeringen föreskriver det, i

därmed jämförbar under- därmed jämförbar under-annan annan
sökning, utförs myndig- sökning, utförs myndig-som av som av
het, för uppgift het, för uppgiftsom avser en- som avser en-
skilds personliga eller ekono- skilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och kan miska förhållanden och kansom som
hänföras till den enskilde. Upp- hänföras till den enskilde. Upp-
gift i företagsregister, uppgift gift i företagsregister, uppgift

avliden, uppgift avliden, uppgiftsom avser som som avser som
behövs för forskningsändamál, behövs för forsknings- eller
uppgift personal- och statistikändamál, uppgiftsom avser som
lönestatistik och uppgift, personal- och lönestatistiksom avser
inte identi- och uppgift, integenom namn, annan som genom
tetsbeteckning eller därmed identitetsbeteck-namn, annan
jämförbart förhållande direktär ning eller därmed jämförbart
hänförlig till den enskilde, får förhållande direkt hänförligär
dock lämnas det tillstår den enskilde, får dock läm-ut, om
klart uppgiften kan röjas det klartståratt utan ut, attnas om

den uppgiften ellerrör uppgiften kan röjasatt densom utan att
någon honom närstående lider uppgiften ellerrör någonsom
skada eller honom närstående lider skadamen.

I fråga uppgift i allmän ellerom men.
handling gäller sekretessen i frågaI uppgift i allmänom
högst sjuttio år, såvitt angår handling gäller sekretessen i
uppgift enskilds personliga högst sjuttio år, såvitt angårom
förhållanden, och i högst uppgift enskilds personligaannars om
tjugo år. förhållanden, och i högstannars

tjugo år.
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1 Inledning

l 1 Direktiven
.

Mina direktiv dir. 1992: l 10 innefattar uppdrag granska antalatt ett
frågor med anknytning till integritetsskyddet för uppgifter i den
statliga statistiken.

Frågorna har aktualiserats på olika främstsätt, i anledning av
riksdagens principbeslut ändrad ansvarsfördelning och finansieringom
beträffande den officiella statistiken prop. l992/93:101, bet.
FiU:1992/93:7, rskr. 1992/93: 122.

Två huvudmoment kan urskiljas. Jag skall för det första kartlägga
vilka regler, rutiner och rekommendationer integritetsskyddom som
gäller för myndigheter får för viss statistik enligtsom ansvar en
decentraliserad ansvarsordning och bakgrund härav överväga vilkamot
förstärkningar olika slag behövs för åstadkomma högav attsom en
skyddsnivå för uppgifter lämnas för statistikändamål.som

För det andra skall jag analysera och redovisa rättsläget beträffande
förfoganderätten till register i den statliga statistiken, dvs. tillrätten
insamlade statistiska grunddata och upprättade register. Vid behov av
ändringar skall förslag till sådana länmas.

Jag skall vidare pröva det möjligtär skapa registerlag förattom en
SCB:s statistikregister. Den prövningen skall bl.a. omfatta analysen

gallringsfrågorna.av
mittI uppdrag ingår slutligen föreslå rättslig regleringatt till-en som

fredsställer behovet dels data for inkomst- ochav gemensamma
förmögenhetsskatten dels uppgifter inom för det s.k. för-ramen
delningsmodellprojektet. Dessa frågor har böra lösas iansetts ett
sammanhang för komplettera den regleringatt och de principer
avseende finansiering och samordning gäller för den statligasom
statistiken.

Direktiven bifogas i sin helhet bilagasom
Arbetet inleddes i 1993 och har, bakgrund vadmotmars av som

anförts i direktiven, kommit indelas i tvåatt etapper.
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1.2 Utredningsarbetet och slutbetänkandet

I den inledande redovisades i september 1993etappen som genom
delbetänkandet SOU 1993:83 Statistik och integritet, del skydd1 -
för uppgifter till den statliga statistiken jag utförthar rättsligm.m., en
analys principerna för och konsekvenserna delegeratettav av
statistikansvar. har vidare kartlagt det "skydd" i vid bemärkelseJag

uppgifter framställakringgärdar de används för denattsom som
statliga statistiken och principer kring förslag tillpresenterat ett
registerlag för statistikregister, dock förslag till författningstext.utan
Slutligen har jag tagit vissa frågor kring regeringskanslietsupp

mikrodata för modellsimuleringar.användning av
den andra och avslutande har jag i detalj utvärderatI etappen mer

innebörden olika rättsligai och konsekvenser det delegeradeav
statistikansvaret. denna del hållitsI har samråd med rad myndig-en
heter föreslagits bli statistikansvariga. har i härtillJag anslutningsom
också slutfört mitt arbete den tidigare berörda registerlagen.med Ett
författningsförslag i slutbetänkandet tillsammans medpresenteras
synpunkter hur kompletterande registerförordning bör utformas.på en

författningar tillsammans framställningenDessa dentvå styraavses av
officiella statistiken i den ansvarsordningen och skapa säkertettnya
skydd för uppgifter den enskilde.om

vidare granskat olika principer för bevarande gallringJag har och
uppgifter i personregister liksom de regler gäller området.påav som

bakgrund härav jag bevarande och gallring uppgifterMot attanser av
framställning officiell statistiki personregister för bör regleras iav

slutligen vissa frågorregisterlagen. har granskat med anknytningJag
till SCB:s databaser. samband härmed har analysen slutförtsI deav
integritetsfrågor uppkommit regeringskanslietsvid användningsom av
avidentifierade mikrodata för bl.a. konsekvensanalyser.s.k.

utredningsarbetets andra samråd hållitsI har med Arbetar-etapp
skyddsstyrelsen ASS, Fiskeriverket, Forskningsrådsnärnnden F RN,

RiksrevisionsverketKonjunkturinstitutet Kl, NUTEK, RRV, Soci-
SoS, SNV,alstyrelsen Statens naturvårdsverk Statens skolverk och

högskoleservice VHS. inhämtasVerket för Synpunkter har från
BRÅ.rådetBrottsförebyggande

Samråd har vidare hållits med Genomförandekommittén Fi
1993:05, 1993:01,Personnummerutredningen Ju Socialtjänst-
kommittén S 1991:07 och Hälsodatakommittén S 1993:12.
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2 Statistik integritetoch m.m.

2.1 Utredningens tidigare ställningstaganden

utgångspunkterAllmänna

1990 statistikutredningårs föreslog i sitt betänkande SOU 1992:48
Effektivare statistikstyrning s. 127 128 för detaljstyr-att ansvaret-
ningen den statliga statistiken långtså det lämpligt och möjligtav var
skulle delegeras till huvudanvändarna statistiken. Vidare föreslogsav

all statistikproduktion vid SCB skulle uppdragsfinansierasatt med
departement eller myndigheter beställare. Endast då det intesom
kunde finnas någon lämplig myndighet beställare, borde be-som
ställaransvaret läggas på departement. För statistik inte påett som

entydigtnågot kunde hänföras tillsätt departementsområde bordeett
beställaransvaret läggas Finansdepartementet.på

1992/932101I den statliga statistikens finansiering ochprop. om
samordning anförde föredragande departementschef 3 honatt
funnit starka skäl för inte delegera för eller avgiftsfinan-att ansvaret
siera all statistik. Samtidigt framhöll hon i första hand bordeatt staten

i sådan statistik grundläggandeär betydelse och därengageras som av
allmänintresset Departementschefenär föreslog denstort. mot
bakgrunden SCB skulle få för sådan statistik griperatt ansvar som

flera områden, inteöver har någon naturlig myndighetsanknyt-som
ning eller där förtroendet för statistiken påtagligt detta.gagnas av
Ansvaret för officiell statistik för avgränsade s.k. sektorsområden eller
med huvudanvändare föreslogs fördelat långtså möjligt tillen som
myndigheter med finansiering anslag hos berörda myndigheter.genom
Samma ansvarsförhållande föreslogs gälla beträffande övrig statistik
och statistiska tjänster, dock skulle finansieras beställaren. Isom av
propositionen betonades särskilt den officiella statistiken inte skulleatt
komma omfatta all den statliga statistik då producerades.att som
Användarna förutsattes framställningen statlig statistikstyra av som
inte klassificeras officiell statistik och ordna finansieringenattsom av
densamma. tillämpningsförordningEn utlovades under hösten 1992
och kom sedermera i form förordningen 1992:1668 denav om
officiella statistiken.

21



Statistik och integritet 1994:65soum.m.

Departementschefen framhöll samtidigt vikten de rättsligaattav
allsidigt genomlysta ochför samhällets statistikverksamhetgrunderna

särskilt integritetsskyddetfastställda. detta sammanhang böraI ansågs
statistik. rättsliga frågorbeaktas, liksom forskningens behov Dessaav

ordningdepartementschefen böra utredas i särskild och de komansåg
del direktiven för mitt utredningsuppdrag.centralutgöraatt aven

för ansvarsfördelningRiksdagen har beslutat godkänna de principer
mellan SCB och övriga myndigheter förordats ioch jinansiering som

1992/93:l22.1992/93:101, bet. FiU:1992/93:7, rskr.prop.

Genomförandekommittén

genomförande ändrad ansvarsfördelning för denKommittén avom
Genomförandekommittén istatliga statistiken har haft uppdrag att

vilken statistik skall myndigheter ochbl.a. utvärdera styras attsom av
omfattningen det har vidare varit uppgiftprecisera Detansvaret.av en

iför kommittén precisering innehållet begreppet officiellgöraatt en av
1993:9.statistik dir.

Delrapport 1 den 8 april 1993Kommittén har lämnat två rapporter;
28 oktober 1993. Kommittén har i januari 1994och Delrapport 2 den

ÄndradSOU 1994:1 ansvarsfördelning försitt betänkandelämnat
statistiken. redogörelse för slutsatserden statliga En kommitténs ges

i kapitel

användning vissaoch begreppBetydelse av

mitt delbetänkande har jag tagit begrepp jag bordenågraI ansettupp
granskas närmare.

främst användningen begreppet statistik inteFörst och har påav
varit given eller självklar. Det klartnågot stårsätt attnumera

i icke betydelser. förstabegreppet förekommer två Densynonyma
form kvantitativa sammanställningarbeteckna någonatt av avavser

hänföras till tillståndobservationer kan eller skeende. Den andrasom
beteckna den de metoder används förvetenskap ochattavser som

framställningen härav. I 1990 statistikutrednings betänkande SOUårs
1992:48 Effektivare statistikstyrning framhålls särskilt 23 att

statistikutredningen använder begreppet i betydelse 1979samma som
statistikutredning, nämligen "beteckning för numeriskaårs som

sammanställningar observationerelementära kan hänföras tillav som
händelser, flöden eller tillstånd".

har för mig till analysJag ansluta denna begreppetstannat att av
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statistik.
Det bör Genomförandekommitténnoteras ävenatt tar upp an-

vändningen begreppet statistik och dess betydelseav i sitt betänkande
SOU 1994:1, 23. Kommittén framhållers. särskilt medatt man
begreppet statistik "numeriska sammanställningaravser elementäraav
observationer kan hänföras till händelser, flödensom eller tillstånd".
Med statistik Genomförandekommitténavser dataäven i statistik-
register från vilka kan göras".uttag

Det föreligger således inte några skiljaktigheter betydelse iav
tolkningen statistikbegreppet. Begreppetav används för övrigt också
i lagen den officiella statistiken.om

Jag har vidare pekat denpå skiljelinje betydelse i denstorav
statliga statistiken gär mellan å sidan oüiciellsom statistik ochena á
andra sidan s.k. övrig statistik. Förändringarna i statistikansvaret avser
huvudsakligen den förstnämnda. Departementschefen har i tidigare
nämnda 1992/93:l0l s. 3 också framhållitprop. användarnaatt
själva framställningenstyr statlig statistik inte klassificerasav som

officiell statistik.som
1990 års statistikutredning utförde vidare grundlig analysen av

begreppet basstatistik. Departementschefen hävdade dock i nyssnänm-
da proposition 4 begreppet basstatistikatt enligt hennes bedömning
sammanfaller med officiell statistik enligt lagen 1992:889 denom
officiella statistiken.

Sådan statistik framställs vid myndighetersom intemen som
klassificeras officiell statistik benämnde departementschefensom s. 3
övrig statistik. Häri torde i omfattningstor speciell kategori statistiken
inga. Den kan sägas ha till främsta syfte utgöra delatt en av en
informationsprocess för styrning verksamheter innefattandeav
planering, beslut, uppföljning, analys och värdering. Den kallas ofta
drifisstatistik fler beteckningar förekommermen såsom uppföljnings-
statistik, verksamhetsstatistik, operativ statistik eller instrumentell
statistik. Den fram för informationtas att internt intressege av mera
vid myndigheter och snävt avgränsadeom verksamheter.mera
Statistik detta slag framställs vid iav samtligastort statligasett och
kommunala myndigheter.

Personlig integritet och integritetsintrång m.m.

I delbetänkandet betonade jag svensk saknaratt rätt legal definitionen
begreppet personlig integritet.av

Det förekommer åtskilliga teorier kring betydelsen personligav
integritet, ofta förklaras med "självständigsom och oberoende". I

23



Statistik och integritet 1994:65soum.m.

redogjorde jag allmänt för dessa teorier.delbetänkandet några av
allmänt accepterad.kan anspråk pådem göraIngen att varaav

SCB:s statistikverk-exempelvis enligt Hiselius meningbörYtterst
1990, 70-1990:7, Stockholmgällande lRI-rapportsamhet och rätt, s.

betydelse".avgörandesubjektiva åsikt"individens71 vara av
individens åsiktsig dennasamtidigt ha klart fördockbörMan att -

med tiden.samhället förändras Förföreteelser iandrai likhet med -
sålundadefinierat begreppetindirektjagdel har någon gång attegen

juridiskfysisk eller"när"integritetsintrång" sker någon person --
min vetskapmin vilja ellerpersonuppgift miganvänder utanmotom

saknarnackdel ellertill min fördel,dettill något äroavsett om
för långtdefinition för självfalletsådanför mig". Enbetydelse men

frånde undantaggrund för alladen kan tjänaförtjänstdess är att som
församhälle. Statistikibehöverfullständig integritet göras ettsom

hjälpmeddenändamål kan, görssarnhällsnyttiga även när av
självklartandra ändamål,insamlade för heltursprungligenuppgifter

undantag.sådantettvara
aktualiserasintegritet"juridiskaförskyddBehovet personersav

anförasde skäl kandebatten. Mångaemellanåt i den allmänna somav
hävdasintegriteten kan ocksåpersonligaskydda denmotiv för attsom

Likaintegritet. svårtskydda företagetsbehovetbeträffande attatt som
detpersonlig integritet tordei begreppetinnehålletgenerellt bestämma

bör framhållasföretagsintegritetsbegrepp. Detdefiniera attettattvara
denRF endastregeringsformen värnartredje stycket2 §1 kap. om
till1973:289,datalagenfamiljeliv ochprivatliv ochenskildes att

endastDanmark och Norge, ärigällervadskillnad t.ex.mot som
invändas denandra sidanpersonuppgifter. kan åDettillämplig på att

uppgiftskyddar§ sekretesslageni 9 kap. 4statistiksekretessens.k.
ochförhållandenekonomiskapersonliga ellerenskildsavsersom

uppgiftersådanainte baraenskilde", dvs.hänföras till denkansom
påochidentitetsbeteckningarinnehåller personnumersom namnsom

hänföras tillkanhuvuduppgifter överenskild även tagetutan somen
juridiskfysisksåvälenskild räknas härTillenskild.viss somen

person.
ordalag kan kallasallmännavad iskyddet förRegleringen somav

olika bestämmelserflertalintegritet skerpersonlig ett avgenom
skiftande valör.

irättighetskatalogenfri- ochden s.k.januari 1989 utökades1Den
skydd för denstycketgrundregel i 3 § andramed2 kap. RF omen

automatiskhjälpregistrering medintegritet vidpersonligaenskildes av
emellertid inte absolutGrundlagsskyddetdatabehandling. är utan

i lag.skall närmaregränserna anges
1987/88:57regeringensriksdagsbehandlingenVid omprop.av
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integritetsskydd,grundlagsfäst ställde sig riksdagens konstitutions-
utskott bet. l987/88:19 3 bakomKU vissa uttalanden is. pro-
positionen. Dessa gällde dels den personliga integriteten inte kunnatatt

definition rättsligt begrepp,närmare dels denett attges en som
mycket väl kan ha olika innebörd vid skilda tidpunkter och för-
hållanden. Detsamma gälla det rekvisit beträffandeansågs otillbörligt
intrång i personlig integritet används i datalagen.som

Den enskildes fredade sfär uppenbara skäl inte heltär okränkbar.av
Tveklöst har denna sfär krympt under decennier trotssenare -
datalagen, registerlagar och andra skyddsåtgärder. Exempelvis har,

ändring i sekretesslagen 1980:100, sekretesskyddet förgenom
statistikuppgifter förlängts från 20 till 70 detår. Trots inte finnsatt

uttryckligt förbudnågot gallra sekretessbelagda uppgifter,mot att
innebär detta uppgifterna kan komma under längre tid.att att sparas
Därmed kommer mängden personinformation och den tidsrymdav
under vilken den bevaras dramatiskt förändras -till nackdel för denatt
personliga integriteten. Den personliga sfären hotas i och för sig även

teknik ADB, exempelvis DNA-tekniken.änav annan
det moderna samhället självfalletI måste undantag kunna frångöras
huvudregel integritetsskydd. iIntrång den personliga in-en om

tegriteten därför i viss utsträckning tillåtasmåste andra jämbördigaom
eller stundom viktigare intressen påkallar, vilketså också kan ivara
den registrerades intresse. Den oenighet i dag råder in-eget som om
tegritetsskyddets omfattning torde främst vilka undantag skallröra som

till följdkunna sådana allmänt övergripande intressen. Dennagöras av
fråga kan i sin inte besvaras hänsyn också tilltur utan att tas ex-
empelvis och mängden de uppgifter skall registreras ocharten av som
i vilka sammanhang de tänkta förekomma.är att

Av betydelse för den enskildes integritetsskydd i vilkenärstor
utsträckning de personuppgifter registreras med stöd ADBsom av
också bevaras sedan det primära ändamålet det för vilket de samlats-
in uppfyllt. kan enkelt förklaras med uppgifter inteDettaär att som-
längre finns registrerade naturliga skäl inte heller kan användas,av

sig till fördel eller till nackdel för den enskilde. gäller heltDettavare
vilken uppfattning kan ha i fråga integritetsskyddetoavsett man om

omfattningoch dess eller vilka sekundära behjärtansvärda förändamål
uppgifternas bevarande förr eller må dyka Tryck-som senare upp.
frihetsförordningens TF och arkivlagens innebärregler allmännaatt
handlingar huvudregel skall bevaras. Orsakerna härtill många.ärsom
Insynen, rättssäkerheten forskningens och kulturens behov ärsamt

mycket vägande skäl. De tvekan starkastenågra rösternatungt utan
för bevarande kommer dock från forskarhåll. Från derasett ut-
gångspunkt gallringall integritetsskälär även undantag.ettav- -
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Integritetsskyddsintresset talar motsatsvis och i konsekvens med vad
försägs gallring huvudregel det primäranär ändamåletsom ovan som

uppfyllt.är Bevarande blir i det sammanhanget undantag.ett
Självfallet förutsätter varje form undantag har bestämtattav man

sig för frånutgångspunkt vilken undantag möjliga.är Med hänsynen
till direktiven och till vad detär naturligt för migsagtssom nyss att

integritetsskyddet utgångspunkt. Detta gällerta bara valsom av
utgångspunkt och utesluter naturligvis inte uppgifter i registren kanatt
bevaras. Detta efter Vägning mellan olika intressenen noggrarm som

allt måste så undantaggöras från huvudregelntrots aktualiseras.snart
Jag återkommer till detta i kapitel

Det bör slutligen inflikas personregister kan behöva skyddasatt ett
andra faror obehörigän åtkomst avbrottmot i produktionen,t.ex.

otjänlig datakvalitet, "virus", spridning affärshemligheter ellerav
otillåtna ändringar i bokföring eller andra viktigare dokument osv.
Listan kan längre.göras Det faktiska skyddsbehovet kan därför vara
större vad krävsän från enbart integritetssynpunkt.som

2.1.1 Skydd för uppgifter vid statistikframställning

delbetänkandetI har kapitel med angivna rubrikett ägnatsovan en
skyddet igenomgång vid bemärkelse för uppgifterna till denav

statliga statistiken.

Uppgiftsskyddet SCBhos

Det skydd hos SCB kringgärdar primäruppgifterna till den statligasom
statistiken mycket SCB använder dataskyddetgott.anses vara ettsom
samlat begrepp för de regler fysiska/tekniska ochsamt arrangemang
åtgärder syftar till skapa och vidmakthålla starkt skydd förattsom ett
de uppgifter används vid centralbyråns statistikframställning.som
Reglerna består dels lagar och andra författningar tillämp-ärav som
liga i SCB:s verksamhet, dels interna förskrifter berörav som
säkerheten. På författningsområdet främst sekretesslagen,är datalagen
och lagen den officiella statistiken intresse.om av
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statistiksekretessen

Den s.k. statistiksekretessen regleras i 9 kap. §4 sekretsslagen.
Sekretess gäller för uppgift enskilds personliga ellersom avser
ekonomiska förhållanden och kan hänföras till den enskilde, isom
sådan särskild verksamhet hos myndighet framställningsom avser av
statistik i den utsträckning regeringen föreskriversamt, det, i annan
därmed jämförbar undersökning utförs myndighet.som av

Regeringen har med stöd den bestämmelsen meddelatav senare
föreskrifter sekretess i 3 § sekretessförordningen 1980:657.om
Sekretess har dennapå grund föreskrivits i rad myndigheteren av
utförda undersökningar.

Genom sekretessens konstruktion skyddas inte bara sådana uppgifter
innehåller identitetsbeteckningar ochsom påsom namn personnummer

enskilda uppgifteräven huvudöverutan går hänföra tilltagetsom att
viss enskild. Detta uppgifterna hämtats direktoavsett frånen om

enskilda eller från myndighet och vilket det ursprungligaoavsetten
Ärsyftet med insamlandet varit. således uppgiften offentlig hos den

myndighet varifrån den inhämtas, blir den likväl hemlig hos statistik-
myndigheten. Den vill del uppgiften får vända sig tilltasom av en
myndighet där den offentlig.är

förstaDen statistiksekretessen tillkom år 1908 och utformades då
tillägg till 2 § 4 då gällande tryckfrihetsförordning,ett varisom mom.

undantag från offentlighetsprincipen återfanns. Skyddet omfattade
ekonomiska uppgifter och regeln enligt motiven framtvingadvar attav
vissa näringsidkare lämnavägrat uppgifter till den officiella statistiken.
Ett motivuttalande tyder på hänsynen till statistikkvalitetenatt ansågs

Ändamåletväga offentliggöratungt. resultaten ochattvar attgenom
införa sekretesskydd skulle kunna bringa och pålitligarestörreettman
material till allmänheten. statistiksekretessen har tiderna ansettsgenom
behövlig, inte minst det skälet statistikkvaliteten så uppenbartatt ärav
beroende sekretess kan utlovas uppgiftslämnarna jfratt bl.a. SOUav
1975:22 234 ff. Den enskilde har inte något intresses. eget attav
länma uppgifter för statistik, eftersom uppgiftslämnandet inte är
förknippat med några direkta fördelar för denne. Syftet med och
resultatet uppgiftslämnarens bidrag allmännyttigtär och avsikten ärav

den enskildes uppgifter inte skall kunnaatt urskiljas. Förtroendet hos
allmänheten alltsåär oundgängligt villkor för verksamheten.ett

Sekretessen gäller redan för uppgifter enskildassagtssom om
personliga eller ekonomiska förhållanden och utlämnande dessaav
uppgifter efter formnågon skadeprövning kan huvudregel inteav som
ske. Detta har medfört statistiksekretessen kommit benämnasatt att
absolut sekretess", huvudregeln förseddär med undantag.trots att
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fem från huvudregeln.finns sålunda undantag DessaDet avser
exempelvis uppgifter i det centralaföretagsregisteruppgifter i

företagsregistret,
möjliggöras uppgifteravliden uttag skalluppgifter av ursom avser

funnits vid SCB till enskilda fördödsorsak baraintyg somom --
ändamål forskning,änannat

det finnsforskningsändamál behovuppgifter behövs för attavsom
vissa särskilda fall förför såsomgenombryta sekretessenkunna

framgår plats iyrkessjukdomar påforskning annansomom -
i bestämmelsen dettajag ändring såbetänkandet föreslår atten

för statistikändamål,uppgifterundantag skall ävenavse
detlönestatistik skallpersonal- och görauppgifter4. som avser

uppgifter vidpersonalorganisationer använda sådanaförmöjligt att
avtalsförhandlingar ochlokala

direkt hânförliga till denuppgifter inte5. ärnamn m.m.som genom
grund behovet detaljeradtillkommitenskilde undantaget har på av av

statistik.
presumtion förskaderekvisit, dvs.gällerundantagen omväntFör ett

finnsförutsätter emellertid detStatistiksekretessensekretess. att en
framställningverksamhet hos myndighetsärskild avsom avser

Del 263 framgårmotiven prop. 1979/80:2, A,statistik. Av atts.
uppgift i myndighets särskildaknutits till främstharsekretessen

framställas förStatistik kanframställa statistik.verksamhet för att
ärende hos myndighet.för beslut ianvändas underlag ettatt ensom

detI ställetinte sådan verksamhet äremellertidDet är som avses.
verksamhet anknytning tillutredandeallmäntfråga utanom en mera

härför skilja hanteringensärskilt ärende. Skälet ärnågot att av
handläggning vanligafrån myndighetensstatistiska uppgifter av

sekretessöverväganden gjorts och isärskildaärenden för vilken
sekretesslagen.föranlett regler iförekommande fall

verksamhet skallsådan särskildregler för hursaknasDet utseen
får i varje enskilt fall.bedömningorganiserad och göraseller envara

ändringar i sekretesslagenförslag till1981/82: 186 medIprop. m.m.
40 den statistik-departementschefen s.föredragandeframhåller att

visserligen typisk för sådan verksam-SCB bedriverproduktion ärsom
statistik också förekommerframställningmotsvarandehet att avmen

för statistiksekretess,Förutsättningarnaandra myndigheter.hos
statistikframställningen skerdepartementschefen,fortsätter är utanatt

verksamheten organise-särskilt ärende ochanknytning till ärnågot att
tillbaka vadliknande. syftar påenhet eller Hanrad somsom en egen

263.prop. 1979/8022, Del A,i nyssnämnda propositionsagts s.
särskild framställning i frågani anledningVidare han enanser av --

statistikkontor torde uppfyllautrednings- ochStockholms kommunsatt
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förutsättningarna för tillämpning statistiksekretessen.en Detta tordeav
också gälla för kommuner statistikenhet,utan där verksam-egen men
heten med framställning statistik ändå är avgränsad frånav annan
verksamhet, i första hand sådan enskilda ärenden.som avser

Departementschefens uttalande bör enligt min mening tolkas så att
förekomsten s.k. särskild verksamhet inte primärtav en avgörs utifrån
sådana faktorer den fysiska storleken den aktuella enhetensom ellerav
avdelningen vid myndigheten eller det antal sysselsättspersoner som
där, fastmer hur statistikenutan och uppgifterna till denna hanteras i
förhållande till myndighetens verksamhet i övrigt. Avgörande för om
bestämmelserna statistiksekretess kan tillämpas blir medom sådanen
tolkning huruvida myndigheten har särskild reglering, ordning elleren
organisation för framställning statistik.av

Jag föreslår längre fram i detta kapitel 34 de myndigheteratt
får statistikansvar skall särskiltsom sinavgränsa verksamhet för

framställning statistik.av

Datalagen

I datalagen finns bestämmelser skall iakttas den villsom av som
inrätta och föra personregister med hjälpett ADB. Syftet ärav att
hindra inrättande och förandeatt personregister medför otillbörligtav
intrång i den personliga integriteten.

Datainspektionen DI har till uppgift till datalagensatt reglerattse
efterlevs. Inspektionen ocksåprövar frågor licens och tillstånd förom
personregister.

Datalagen, liksom det pågående reformarbetet med författningen,
behandlas utförligt i kapitel 4.

Lagen den ojiciella statistikenom

Lagen den officiella statistiken tillämpas statligaom när myndigheter
under regeringen framställer officiell statistik. Den reglerar främst
uppgiftsplikten för vissa enskilda och kommuner m.fl. detgentemot
allmänna.

Säkerhetsskyddvöreskrifter och säkerhetsnonner

Basen i det interna säkerhetsarbetet vid SCB utgörs säkerhets-av
skyddsföreskrifter, utfärdade SCB:s styrelse den 1 juliél978.av
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skall komplettera dessaSäkerhetschefen med tillämpningsföreskrifter.
innehållerSCB:s säkerhetsnormer sådana tillämpningsföreskrifter.

föreskrifter utfärdats förSärskilda har användning persondatorerav
SCB. grundförutsättning för säkerhets-inom Byrån anger som en

riskerarbetet säkerhetsnivån till de hot och kanatt anpassas som
statistikproduktionen dess material.bedömas föreligga ochmot

Samtidigt utbildas och motiveras personalen till säkerhets-att se
frågorna naturlig viktig del i det dagliga arbetet ochoch attsom en

omdöme arbetet till de givna situationerna.med gott anpassa
SCB:s består regler med krav säkerhetsnivånsäkerhetsnormer påav

tvingande till sin karaktär, kompletterade med kommentarer.ärsom
och har formen förtydliganden,De förklaringarärsenare av ex-

emplifieringar, förslag skall betraktas vägledning.Dessam.m. som en
material gäller för omfattande och förekommerDet ärsom normerna

produktionsprocessen. därförställen under Reglerna harpå många
givits förhållandevis generell utformning. Kommentarerna angeren

förslag till regeln lämpligast efterlevs i vissa situationerdäremot hur
eller förslag till viss åtgärd.

Etikregler och interna normer

SCBEtikregler och interna har ansetts stornormer av vara av
för-komplement till författningsregleringen. Detbetydelse som

primäruppgifter och till uppgiftslämnarehållningssätt till statistiska
yrkesmässiga kulturen,ingår del den är numeraavsom som en

statistiker antagitsetisk deklaration förkodifierad i som aven
deklaratio-institutet lSI 1985. etiskaInternationella statistiska år Den

SCB:s deklaration. SCB framhållerhar också antagits egennen som
uppleva skyddet förviktigt mål varje anställd skallett attsom

inte bara påtvingatuppgiftslämnarnas personliga integritet någotsom
yrkesetisktjuridiska åtgärder levandetekniska och utan ettsomgenom

åtagande.
deklaration tillhör Skyldig-principer i ISI:s 4Några som gruppen -

undersökningsobjekt bör särskilt Här gällerheter nämnas.gentemot
intressen 4,4, vid-för undersökningspersonernasdet skyddet att

uppgifter 4.5 och förhindra identitets-makthålla försekretess att att
principerna starkt4.6. sålunda uppräknade hardata avslöjas De ett

principen kommenterassamband och den sistnämnda påinbördes
vidta lämpliga för förhindraStatistiker bör åtgärderföljande sätt: att

i sådan formpubliceras eller släppsderas data på sättannat utatt en
identitet skulle kunna röjas ellerundersökningspersonsnågonatt

gtssas.
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Jag vill tillägga följande. För statistikens kvalitetatt skall kunna
hållas på högså nivå möjligt krävsen de uppgiftersom att som
lämnas enskilda är så verklighetsanknutnaav möjligt. Detsom
behöver knappast utvecklas så denatt enskilde kännersnart någon
form för spridning de uppgifterav oro känsliga förhållandenav om

efterfrågas, det föreliggersom uppenbar risk för vederbörandeen att
lämnar uppgifter inte återspeglar verkligheten.som Detta talar för att
uppgifter insamladeär för statistiksom inte skall fd användas för

ändamål. Här fimisannat också motivet till det starka sekretesskyddet
för statistikuppgifter i sekretesslagen.

Behovet starkt skydd förett statistikuppgifternaav förutgör övrigt,
jag redan framhållit,som utgångspunkt för mitten isynsätt detta

utredningsuppdrag.

Uppgifter försvaret eller rikets säkerhetom

Myndigheter har befattning med uppgiftsom angår totalförsvaretsom
eller rikets säkerhet i övrigt skall enligt säkerhetsskyddsförordningen
1981:421 vidta åtgärder för säkerhetsskydd inom sitt verksamhets-
område. Skyddet skall tillförsäkra innehållet i hemligatt handling eller

uppgift betydelse förannan landets säkerhetav inte kommer till
obehörigs kännedom. Säkerhetsskyddet omfattar sekretesskydd,
tillträdesskydd och infiltrationsskydd. Säkerhetsskyddet vid resp.
myndighet skall handhas ledande tjänsteman säkerhetschef.av en
Råd och föreskrifter tekniska skyddsåtgärder lämnasom Riks-av
polisstyrelsen RPS. I anslutning till säkerhetsskyddsförordningen har

ÖverbefälhavarenRPS och meddelat Föreskrifter, anvisningar och
allmärma råd tillämpningen säkerhetsskyddsförordningenom FAav
SAK.

Arkivbestämmelser

I arkivlagen 1990:782 bestämmelser myndighetersges och vissaom
andra arkiv arkivmyndigheterna.organs samt Bestämmelsernaom
reglerar bl.a. arkivbildningen och dess syften, arkivvården, arkiv-
myndigheterna och deras uppgifter frågor gallring.samt Frågorom

arkiv, bevarande och gallring behandlasom i kapitel
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Ansvarsfrágor

dataskyddet.delbetydelserealiteteniharAnsvarsfrågorna avensom
anställdaför alla ärindividuelladetbetonasVid SCB ansvaret som

uppdragstagare.exempelvistill byrån,knutnaeller sättpå somannat
handlingarallmännaenligt reglernautlämnandeärendenFormella om

arbetsordningSCB:senligtfårreglersekretesslagensenligtochi TF
SCB.vidcheferhögrebeslutas av

uppstårfrågorgrannlagagångerde mångatillMed hänsyn som
reglersekretesslagenstillanslutningpraxis iSCB:sochkring sekretess

berederdataskyddsrådet,verket,inomsärskiltfinns somett organ
rådetinomfinnsämnesavdelningarnaförcheferfrågor. Förutomdessa

expertis.juridisk

myndighetervid andraskyddetmedjämförelseiUppgiftsskyddet

tagittidigareredanmyndighetermeddels någraförtsSamtal har som
delvismängderförfogar översektorsstatistik och storas.k.fram som

myndig-antal demeddelsindividuppgifter,integritetskänsliga ett av
jagbildDenstatistikansvar.delegeratfåföreslagits somheter ettsom

ifår förutsättasmyndigheter stortmed dessavid kontakterfått vara
statistik.framställeri dagmyndigheterderepresentativ för somsett

påvisarinhämtatsinformation storadenutvärderingEn somav
allmänt kan sägasutformning. Rentdessochdataskyddetivariationer

skydddettilltilltromyndigheterna sätter genomgesstor somatt
lokalatillliksomdatalagen,ochsekretesslagenibestämmelser

datasäkerhet.föreskrifter om
§ sekretess-kap. 4statistiksekretesseni 9behandladetidigareDen

sådantillhöruppgifterförskyddstarktförvissolagen ensomettger
Kunska-krav.sekretesslagensfyllerstatistikverksamhetavgränsad som

ochemellertid någotskiftarkravdessatolkningenoch avomperna
intehuvudförefaller överstatistiksekretess tagetbestämmelserna om
tillförklaringSCB. Enutanförutsträckningsärskiltitillämpas storatt

statistikfram-används förregisterdedelkandetta att somavenvara
administrativahuvudkaraktärbedömts hamyndigheterställning vid av

statistiksekretessbestämmelsernaochregisteroperationellaeller att om
det påkanförklaringEn atttillämpliga.därför inte varaansetts annan

verksam-särskildadenavgränsningenosäkerhethäll rådersina avom
heten.

olikaförredogjortssummarisktdelbetänkande har8 i mittkapitelI
statistikupp-förskyddetsäkerställaföraktualiserasåtgärder attsom

kanutkastformnågonangivitsmöjlighet harSom attgifter. aven
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utarbetas for hur de statistikansvariga myndigheterna bör hantera sitt
ansvarsområde. Detta med särskild inriktning depå fall därnya

myndigheten väljer producera statistiken i regi.att Jag haregen
emellertid betonat alternativ, registerlag förett statistikregis-annat en
ter.

1.2 Remissutfallet

Få remissinstanserna har sig denöver del delbetänkandetyttratav av
behandlar integritetsskyddet och skyddet för primäruppgifter.som

Datainspektionen betonar statistiksekretessens betydelse och
understryker vikten myndigheterna organiserar sinatt statistikverk-av
samhet så hanteringen personuppgifter skeratt i särskilda verksam-av
hetsgrenar.

SCB jag har rättvisande beskrivningatt skyddetgett vidanser en av
byrån och redovisningen det rättsliga lägetatt korrekt.är SCBav

det värdefullt myndigheter planeraratt framställaanser attsom
statistik i regi uppmärksammas på vad krävs i sekretesshän-egen som
seende beträffande organisationen denna verksamhet. Eftersom SCBav
har lång erfarenhet åtgärder för integritetsskydd framhållsav att man
kan behjälplig med råd i dessa avseenden. Detta kanvara ses som en
del SCB:s roll samordnande för den statliga statistiken.av som organ

överväganden2.2 och slutsatser

Som jag berört, har i den sammanfattande delen i delbetänkandetnyss
två alternativa förslag tillpresenterats hur skyddet för de uppgifter

används för den statliga statistiken skall kunna säkerställassom när
för del den officiellaansvaret statistikenstor läggs tillen av ut

myndigheter utanför SCB. Utredningsarbetet har dock efter hand
klarlagt båda alternativen i modifieradatt än form kommerom att- -
bli nödvändiga för uppnå önskvärd nivåatt på hanteringen av
statistikuppgifter i den ansvarsordningen. Problemet bör nämligennya

och angripas vinklar.två En gäller den generella säker-ses ur mer
heten, den andra gäller säkerheten i specifika fall, dvs. vidmer
respektive myndigheter.
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Den säkerhetengenerella

Till den generella säkerheten för statistikuppgifter först ochmåste
främst statistiksekretessen räknas. Att myndigheterna organiserar sin
statistikverksamhet primäruppgiftema blir omfattadeså att av
statistiksekretess enligt 9 § sekretesslagen grundläggande.kap. 4 är

medför skydd för uppgifterna.Som tidigare angivits detta ett gott
reglering de i fall in-krävs emellertid också mångaDet en av

tegritetskänsliga används vid statistikfrarnställningen,register som
vid SCB eller vid andra statistikansvarigadenna skeroavsett om

registerlagenmyndigheter. kommer den tidigare förespråkade inHär
bildabilden, i annorlunda form. Den kommeri någotän attom

från integritetsskyddssynpunkt väsentligautgångspunkt för lösaatt
registeransvar,uppgiftsinsarnl ing, registerinnehåll, bevaran-frågor om

de och gallring m.fl.
utformasförfattningsmässigt bör behandlas iHur registerlagen

kapitel

myndighetsnivåpåSäkerheten

uppvisar naturliga skälstatistikansvariga myndigheternaDe av
organisationsformer och arbetssätt. Ettinbördes mycket varierande

därför inte åstadkommas fullt medkvalificerat uppgiftsskydd kan ut
säkerhetsfrågor lösasFramför allt radgenerella regleringar. måste en

myndighetsnivå.på
sinförst och främstaktuella myndigheterna måste överDe se

säkerhetsskyddsföreskriñer beträffande ADB isinaorganisation och
uppgifterna. grund statistiksekretes-förhållande till Detta påde avnya

material skall behandlasallmänna hänsyn till detäven sommen avsen
förekommer användningofficiell statistik. Om detför framställning av

föreskrifterutfärdas särskilda ellerpersondatorer, bör det motsva-av
med hänsyn till debeträffande användningen dessa. Dettarande av

bearbetning persondatorer, fristående och isärskilda risker påsom
nätverk innebär.

har samling allmänna rådbör framhållas DIHär även gett utatt en
tillpersonregister", riktar sig alla lagrar"ADB-säkerhet för somsom

datamedium. allmänna råden inte bindandepersonuppgifter Depå är
persondata bör skyddas. liggerinspektionens hur Depåutan ger syn

för inspektionens föreskrifter ADB-säkerhetemellertid till grund om
personregister.med tillstånd tillmeddelas i samband att ges nyasom

granskar befintliga personregistertillämpas också inspektionenDe när
inte före-direkta föreskrifter. Rådenoch kan då i form ersätterges av
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skrifter inspektionen tidigare meddelat. En sammanfattningsom av
råden har givits i delbetänkandet.

Det också viktigtär de statistikansvariga myndigheternaatt tillägnar
sig de etiska regler SCB betydelsesom storanser vara av som
komplettering till författningsregleringen. SCB framhåller ettsom
viktigt mål varje anställd skall uppleva skyddetatt för uppgiftslärn-

personliga integritet inte bara något påtvingatnarnas utansom ettsom
levande yrkesetiskt åtagande. Den etiska deklaration för statistiker som
antagits ISI år 1985 har också, tidigare antagitsav nämnts,som

SCB:s deklaration. Syftet med deklarationensom egen attanges vara
uppnå den enskilde statistikerns moraliskaatt bedömningar och beslut
präglas värderingar och erfarenheter delas yrkeskåren ochav som av
inte motsatsvis påtvingats honom denna. Jag har tidigare i dettaav
kapitel tagit hur förknippatnära skyddet för statistikuppgifterupp -
och därmed integritetsskyddet för uppgiftslämnare med kvalitetenär-

denpå produkt framställer med hjälp uppgifterna. Det kanman av
rimligen inte heller främmande för någon de myndighetervara av som
blir aktuella för för officiell statistik verka för dessaansvar att att
yrkesetiska principer blir hörnsten i arbetet med framställningen av
statistik.

I vad myndigheternas befattning med uppgifter angåravser som
totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt skall åtgärder vidtas för
säkerhetsskyddet inom myndighetens verksamhetsområde. Här lämnar
RPS råd.

SCB det for övrigt del de framtida förvaltningsupp-ser som en av
gifterna erbjuda bistånd i olika frågor tillatt de statistikansvariga
myndigheterna. Det finns också andra inom statsförvaltningen,organ
Statskontoret och Kammarkollegiet exempelvis, tordesom vara
skickade på olika lämnasätt de ansvarigaatt myndigheterna råd i
frågor denna art.av
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SOU 1994:65

3 Delegerat statistikansvar och officiell
statistik

3.1 Utredningens delbetänkande

delbetänkandetI förde jag diskussion kring strukturer i det blivandeen
statistikartsvaret för skapa underlag föratt rättslig utvärdering.en
Detta med ledning de linjer lagts fram i 1990 års statistikutred-av som
nings betänkande SOU 1992:48 Effektivare statistikstyrning och i

1992/932101 den statliga statistikensprop. finansieringom och
samordning.

Jag framhöll det ligger i sakensatt för statistiknatur att ett ansvar
med skyldighet bl.a. samordna användarbehovatt inom sektor ären

myndighetsansvarett sådan beskaffenhet reglering häravav att en
måste ske i myndighetens instruktion eller på motsvarande sätt. Av
detta följer myndigheten skall fullgöraatt sitt uppdrag bästapå
tänkbara och tillsätt lägsta möjliga kostnad. Allmänna regler för
myndigheters upphandling bör gälla, vilket jag återkommer till senare.
Jag noterade dock någon reglering i enlighetatt med det föregående
inte gjorts beträffande Skolverket. Det naturliga sedanär myndig-att
heten inte någon myndighet särskilt anvisasom annan- som sam-
arbetsorgan antingen utnyttjar befintlig kompetens inom sinen-
verksamhet för fullgöra uppdraget eller byggeratt sådan. Dettaupp en
i all synnerhet det handlar uppdrag viss varaktighet.ettom Detom av
kan emellertid i många fall ställa sig lämpligt inhandla tjänsteratt
utifrån. Hela tiden gäller åtgärderna utförsatt under respektive
myndighets fulla och myndigheten inteatt på något kanansvar sätt
"avtala bort" sitt Att detta kan åläggas myndighet byggeransvar. en
dock på vissa förutsättningar. En väsentlig sådan är myndighetenatt
har eller får tillgång till de uppgifter behövs för framställaattsom
statistiken och kan förutsättas bli bearbetade via ADB. Jag harsom
framhållit den ansvariga myndighetenatt bör förfoga dessaöver i TF:s
mening. Som naturlig följd härav bör myndigheten haävenen ansvar
för frågor utlämnande enligt TF, registeransvarom enligtm.m.
datalagen arkivansvar enligt arkivlagensamt 1990:782.

Det förstär och främst den ansvariga myndigheten eftersom,
samråd med andra användarmyndigheter m.fl., fattar beslut om
statistikens omfattning och inriktning. Vidare förutsätts myndigheten
på sikt kostnadernaväga för statistik andra kostnader i verksam-mot
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till villkor.upphandling därför kunna ske bästa Dettamåsteheten. En
myndigheten skall behöva förhandlalåter sig knappast göras om

primäruppgifter.tillgång till behövligabeträffande
statistikkompetens och kanmyndigheter saknarSomliga egen

skyldighetfinna lämpligast fullgöra sininledningsvis det attatt genom
SCB.statistikframställningen uppdrag till Andralägga ettut som

primäruppgifter,förser SCB med kankanske i dagmyndigheter, som
anlitaförenligt med sina intressendetfinna att en annan pro-mer

statistiken helt i regi. tordeframställa Detellerducent att senareegen
redan har statistikpro-för myndighetertill handsligga närmast som nu

SCB m.fl. myndig-kommer inte baraSom uppdragstagareduktion.
småningomifrågastatistikkompetens så ävenheter med gedigen utan

3.3.2 67 redogörsnäringslivet. avsnitteti det privata Iaktörer
upphandlingsförfarandet.översiktligt för de regler styrsom

olika skäl intesomliga myndigheterhelt sakDet är att aven annan
statistik SCB. fårDetleverantör änkommer söka någonatt annan av

SCB elleri avtal medmyndighetendock inte accepteras att annan
tillgång till primärupp-sådant beträffandesigbinder på sätt t.ex.upp

andra alternativ den orsakentillellergifter rätt att avprogramvara
därmedochsig ekonomiskt kostsamma sämre.ställer mer

Remissutfalletl

till de överväganden ochsig tveksammaremissinstanser ställerFlera
beträffande statistikansvaretframförs i delbetänkandetslutsatser som

frågor.anslutandeoch till detta
2 kap. 3 §min utgångspunkt TFdelar ärJustitiekanslern UK att
uppgifter. Vilkaförfogandefrågangrundläggande för överom

få dockorganisatoriska effekter detta kan någotärpraktiska och som
vilkenframstår klart. Fråganomedelbartenligt JK inte omsom

beställarmyndigheten det gällerförhållande tillSCB får i närställning
materialet måste bedömastillämpningen 2 kap. TF påden närmare av

vilketförsta fråga JK,faktorer. Enbakgrund fler är,mot menarav
från tredjegrunduppgifternafaktiskt inhämtarrent man.somorgan

innehåll. pekar JKkonkreta Härgäller uppdragetsandra fråganDen
materialetskall tekniskt bearbetaSCB barafrågorsådanapå som om

tredje fråganDenför analyser och rörocksåeller etc.programsvara
i fråga uppdragsverksam-SCB organiserasrättsligi vilken status om

enligtBetänkandetjuridiskmyndighet ellerheten, synesperson.annan
uppdragsverksamhet skall,SCB:sförutsättningenJK bygga på att som

myndighetsform. detta följerordnad i Avservicebyrå,slags varaen
i det särskildarättsliga frågormening deenligt JK:s tasatt som upp
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yttrandet mycketär beaktansvärda. Frågorna bör enligt JK:s mening
utredas ytterligare.

När det gäller frågan registeransvar för myndigheternaom resp.
SCB delar DI min bedömning i så måtto det bör eftersträvasatt att

ligger på myndighetenansvaret iäven fall där SCB anlitas för att
producera statistiken den statistikansvariga myndigheten. Emellertid
kan den nuvarande datalagen i vissa situationerav i avsaknad av-

lagreglering följa för beställarenannan ett och SCB gemensamt-
registeransvar. Det torde gälla SCB skall ha befogenhetom att t.ex.
bestämma registers innehåll.ett SCB tordeom också bli ensam
registeransvarig i fall där centralbyrån helt självständigt skall ansvara
för statistikframställning och för dettaen ändamål behöver inrätta ett
s.k. uppdragsregister. l den avsedda registerlagen bör därför noggrant

vad skall gälla i frågaanges beställarenssom SCB:som resp.
befogenheter och förfoganderätt över registren så det klartståratt var
registeransvaret kommer ligga. Principenatt bör odelatettvara
registeransvar för beställaren såsom ansvarig för den verksamhet för
vilken statistiken produceras. Om inte detta förlorasuppnås enligt DI
fördelarna från integritetssynpunkt med decentraliseringen av
statistikverksamheten, vilket inte kan accepteras.

SCB framhåller inledningsvis byrån enligt riksdagatt och regering
skall ha central roll i den statliga statistikverksamheten,en vilket inte
har beaktats. SCB därförär kritisk delarmot stora övervägandenaav
och det lagts fram förslagatt ledermenar ett till byråns rollsom att
reduceras till servicebyrå de statistikansvarigaen myndigheterna.
Jag har enligt SCB inte dragit korrekta slutsatser min analysav av
förfoganderätt registeransvar.och SCB betonar föratt attman,
uppfylla kraven på tillgängliggöra statistikatt byggd på olika statistis-
ka grundmaterial, måste förfoga över de register varifrån statistik och
mikrodata hämtas. Att framställa statistik är verksamheten som
innebär serie åtgärder självständigten måste utförasav som genom
inmatning uppgifter i personregister, bearbetningarav dessaav
register och framtagande utdata. Detta kan enligt SCB inte fullgörasav
med instruktioner från myndighet reducerar SCB:sen roll tillsom en
servicebyrå, måste igörasutan successiv verket meden process av

överdefullt förfogande ingående materialen, inklusive förekommande
personregister. SCB hävdar fråganatt äger ellerom vem som
disponerar över statistiken är grundläggande betydelse. SCB:sav
möjligheter utveckla statistiken,att utnyttja registrens informations-
möjlighet och ställa det statistiska materialet till användarnas för-
fogande heltär beroende på SCB sinaäger register, dvs.om är
registeransvarig för dem. Särskilt bör här uppmärksammas forsk-
ningens ofta krav på statistiskstora information. Det gäller både
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uppgifterspeciella kombinationerstatistik ochmängden av somav
sammanställninginhämtning ochtillgodosesbara kan avgenom

i dag konstruktionstatistikkällor. SCB harfrån olikauppgifter en som
sådana behov.lämpligt för tillgodosespecielltverketgör att

statistiken överlagverka förSCB ålagts görsVidare har attatt mer
behov, övrigaförutom forskningensinnebär äventillgänglig. Det att,

bättre tillgodoses. destatistik skall kunna Ianvändares behov av
har tydligt erfaritmed dessa frågorSCB arbetarprojekt vid mansom
olika registerdata frånkombinationer ärdet justäratt somav

tidsserier för sådanajämförbaragäller långa,värdefulla. Detta även
innebär dennahävdar SCB,Mina förslag,kombinerade data. att

förslaget skulleeftersomåstadkommasordning inte kan på sättavsett
vid varjedatalagen skall tillämpassekretesslagen ochbådeinnebära att
register.bearbetas medpersonregister skalltillfälle ett annatettsom

beställarmyndigheter formelltberördasamtliga ävenVidare måste
rättsliga hinderlitebearbetningar. Lika någrasådanagodkänna som

registeransvarig förskall kunnaSCB alltjämtanförtshar mot att vara
lite fördelaranvändas, lika har någraregister kommerde attsom

SCB framhållerförändringen.för den föreslagnaanförts att en
registeransvaret måstefulltmyndighets kan utövas attut utanansvar

innehållet i dethänvisar därvid tillSCBmyndigheten.tillkomma
fördelbetänkandet. Registeransvaretbifogatsyttrandesärskilda som

anslagsverksam-SCB för fullgöra denregisterde upprättats attavsom
beställarmyndigheter haröverflyttad tillföreslås blii delarhet som nu

varit registeran-SCB har ocksåhos SCB. Mensjälvklart legathittills
anledning de uppdrag verketiregister bildatssvarig för de avsom

konstituerar registeransvar pekarkriterierSamtliga defullgjort. som
SCB blirtill allmärmaprimärmaterial inkommerSCB;entydigt ut som

arkivansvar, överföring tillockså medförvilkethandlingar enligt TF,
SCB,rättningSCB, kontroll ochhandhas görsADB-medium avav

SCB, inklusiveproducerasSCB, utdataskrivstabellayouter avav
de olikaTill detta kommer10 § datalagen.registerutdrag enligt

standarder och inteinternationellatillämpavidtas föråtgärder attsom
metodhän-i statistiskttillämpasstegvisa måsteminst den ansats som

sin verksamhet förregistren iförfogar såledesSCBseende. över att
för verket självklartuppdrag.fullföra beställarens Det är att personre-

beställarestatistikproduktion äri SCB:sgistren oavsett som avvem-
verksamhet.för i sinSCBverktygprodukten detär ansvararsom-

regeringen givit uttryck fördetSCB synsättpoängterar att som
fullgöras bästaansvarsfördelningen kan påförändradedenifråga om

i framtiden formellt ochbeställarmyndighetenfrånuppdragsätt om
registeransvarigSCB skallutgångspunktenmed denreellt sker att vara

från olika registerhålla dataregister för kunnaförekommandeför att
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tillgängliga. SCB vill betona sådant förhållande inte innebäratt ett
några restriktioner för beställarmyndigheterna få avgörandeatt ett
inflytande den statistikframställningöver uppdraget SCBsom avser.
pekar villpå uttrycka det, besvärande omständigheter,tre, som man

blihävdas följden följer min uppfattning. För detattsom av man
första kommer den beställaransvariges register inte kunna komplet-att

med uppgifter från andra register. Detta hindras statistiksekre-teras av
i 9 kap §4 sekretesslagen. detFör andra innebär dessa legalttessen

skott beställarmyndighetens materialvattentäta inte kan omfattasatt av
den bredare satsning på kombinationer data tillgängligagöraatt av

ligger i kravet ökad tillgänglighet.på det tredje blirFör det svårtsom
tillleva de åtaganden Sverige gjort statistikområdetpåatt upp som

inom för EES-avtalet.ramen
SCB påminner slutligen registeransvaret komponentär iattom en

Ävenrättsligt avseende. enligt TF och enligt arkivlagen höransvar
hit. Reglerna i dessa författningar kommer effekter i min modellatt ge

också talar för den lösning verket förespråkar.som som
Genomförandekommittén de myndigheter förslås bliattanser som

beställaransvariga för officiell statistik skall kunna och kontrolle-styra
produktionen den statistik fåttde för. Detta gälleransvaretra av

oberoende myndigheten väljer producera statistiken interntattav om
eller lägga beställningen till SCB,någon myndighetut annan annan
eller servicebyrå. Kommittén delar inte bedömningen beställar-att
myndigheten nödvändigtvis blimåste registeransvarig för de register

kan behövas för produktionen den officiella statistiken. Mansom av
kan inte utesluta myndighet kan behöva utnyttja uppgifter iatt en
register hos andra myndigheter, de centrala databaser SCBt.ex. som
kommer ha, för sinproducera statistik. iDet princip ocksåärattatt
tänkbart flera beställarmyndigheter finansieraratt gemensamt ett
register föranvänds och statistikproduktion.som vars ens

Även i det fall då register entydigt kan härledas till beställar-ett en
myndighet, faktumtorde det beställarmyndigheten alltid skallatt vara
registeransvarig leda till behov utökade administrativa rutiner vidav
beställningar kräver samkörningar mellan olika register. Genom-som
förandekommittén bedömer sådana förfaranden kommer bliatt att
krångligare och tidskrävande, i fall övergångsvis, änvartmer
nuvarande rutiner vid SCB. Utformningen generell statistikregis-av en
terlag skulle dock eventuellt kunna påverka dessa förfaranden.
Kommittén betonar frågan registeransvaret inte får försvåraatt om
förutsättningarna för rationell och kostnadseffektiv produktion denav
officiella statistiken. Kommittén ifrågasätter slutligen min tolkning av
reglerna i TF.
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Skolverket tolkar för officiell statistikansvaret därett systemsom
beställarmyndigheten för helheten i informationssystemet,tar ansvar
dvs innehållet i informationssystemet föreskrifter förpresenterat som
uppgiftslämnare, statistikförsörjningeni allmän mening, dvs andraen
användares behov, innehåll i Sveriges Officiella statistik SOS samt
kostnadsansvaret för statistikproduktionen inom sektorn. Verket vill
ha möjlighet lägga den tekniska delen informationssyste-att ut rent av

tillgängligheten i offentligtmet, perspektiv och vissa övergripandeett
uppgifter, internationell rapportering. Verket framhållert ex att man

beställarmyndighet aldrig kan avtala bort sitt beställaransvar ochsom
därmed inte heller det för statistiksystemet ochyttersta deansvaret
juridiska förpliktelser följer, registeransvar. Det måstetsom ex
emellertid inom för detta finnas möjlighet läggaramen attansvar en

uppdrag.större Skolverket måste såledesut förvissa sig attom
uppdragstagaren fullgör verkets uppgift på sådant detsättett som
skulle ha ålegat verket Härvidlaggöra. kan mina förslagatt till
"mall" och utformning statistikregleringtypav en ny av vara
vägledande. Skolverket framhåller beställarmyndighetatt man som
redan i dag samlat för vad skatar samlas inett ansvar som genom
föreskrifter. I föreskrifterna informationskravet och depresenteras
begrepp och definitioner ska användas vid uppgiftslämnandet.som
Verket skall också för statistikförsörjningeni allmänta mening.ansvar
Med detta för andra användares behovatt ta beaktasattavses ansvar
vid avvägningen omfattningen och utformningen den officiellaav av
statistiken skolan. Till detta hör också för medlen förom ansvaret
statistikproduktionens alla led. Skolverket vill dock upphandla den
tekniska delen statistikproduktionen, dvs insamling och uppläggningav

register. Till detta kommer arbetet med systemförvaltning ochav
registervård, gallring, rättningar och arkivansvar,t uppgifterex som
i dag i princip åvilar den registeransvarig.är Verket vill vidaresom
upphandla tillgänglighet i offentligt perspektiv. Statistiken blir inteett
tillgänglig bara för den finns upplagd i ADB-register eller föratt att
vissa delar finns publicerade i SOS. En bred allmänhet och forsk-
ningen fåmåste tillgång till primärdata, så långt sekretesslagensom
och datalagen medger. Detta kan uppdrag till någonattgenom man ge

har tillgång till statistiken. dettaI arbete ingår olikasom t typerex av
prövningar för utlämnande. Skolverket vill kunnaäven upphandla
vissa övergripande delar internationell rapportering och försom ansvar
standarder och klassificeringar. Det måste därför skapas såväl
administrativa juridiska förutsättningar för beställarmyndighetersom

lägga statistikuppdrag innehålleratt ut stora även tillgänglighetensom
till informationen, till professionellkompetent och uppdragstagare.en
Verket jag i mitt delbetänkande har förbisettatt denna proble-menar
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matik. Skolverket grundtankarna i reformeringenattanser en av av
statistikproduktionen beställarmyndighetemaär måste, för klaraatt att
sitt uppdrag, få förutsättningar välja olika produktionsmodeller.att
Verket jag helt förbigår grundproblemetatt med å sidanmenar att ena
decentralisera statistikansvaret för öka "flexibiliteten" ochatt
kostnadsmedvetandet och å andra sidan behovet nationelltettav
sammanhållet statistiksystem fungerar infrastruktur. Härsom som en
aktualiseras problemen med hur i decentraliseradt.ex. man en
statistikproduktion skall kunna sambearbeta vitala register i dagsom
och i framtid kommer finnas SCBpå förvaltningsupp-atten som en
gift.

Arbetarskyddsstyrelsen framhåller definitionen beställaransvaratt av
respektive sektorsansvar måste klargöras. Om beställaransvaret endast

den delmängdär sektorsansvaret regeringen bestämmer skallav som
denutgöra officiella statistiken måste lagar, författningar och myndig-

hetsinstruktioner sektorsansvaret och inte enbart beställaransvaret.avse
En myndighets för statistik bör enligt styrelsens meningansvar
regleras i dess instruktion. Med sektorsansvar följer myndig-ett att
heten erhållamåste för bevaka och samordna statistikbe-attresurser
hovet inom den sektorn.

Riksarkivet ställer sig flerapå avgörande punkter tveksamt till mina
överväganden. Huruvida SCB inom för uppdrag skulleettramen
kunna betecknas enbart utförare teknisk bearbetning berorsom av en
enligt Riksarkivet givetvis på uppdragets innehåll och utformning. Ett
uppdrag med de rättsliga förutsättningar tycks åsyftade skullesom vara

SCBgöra liksom varje konkurrent till SCB till endast mekanisken- -
utförare detaljerade instruktioner. Kraven måste då ställasomväntav
högt beställarmyndighetenspå sakkompetens vad gäller utformande av
beställning inklusive kravspecifikation. De rättsliga begränsningarna
för SCB skulle i praktiken lägga kvalitativt tak för de tjänsterett som
skulle kunna upphandlas sedvanligt anbudsförfarande.ettgenom
Riksarkivet vill ifrågasätta de ökade kraven sakkompetenspå hosom
upphandlande myndigheter och de rättsliga hindren inte få SCB:satt ta
fulla kapacitet i anspråk kan förenas med kravet kostnadseffektivitetpå
inom statsförvaltningen. dennaPå punkt saknas, enligt Riksarkivet, en
genomförd analys.

Några myndigheter ställer sig i bakom mina överväganden istort
denna del. Kommerskollegium delar sålunda uppfattningen att
beställaransvaret för statistik, bl.a. med skyldighet samordnaatt
användarbehovet inom statistiksektor, är myndighetsansvaretten av
sådan beskaffenhet det bör regleras i myndighetens instruktionatt eller
på motsvarande Kollegietsätt. delar också uppfattningen att en
myndighet beställaransvarmed i princip bör ha registeransvar enligt
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datalagen och arkivansvar enligt arkivlagen. Man kan inte attse en
delegering till Kommerskollegium beställaransvaret för utrikeshan-av
delsstatistiken från sekretessynpunkt skulle innebära några problem
jämfört med nuläget. Kommerskollegium har för övrigt redan i dag
tillgång till sådant sekretessbelagt statistiskt material.

Socialstyrelsen ställer sig bakom mina ställningstaganden i denna
del.

Företagens uppgijislämnardelegation delar min uppfattning och
understryker förslaget det enda beställar-rättaatt synes vara om
myndigheten verkligen skall kunna företa val beträffandeett var
statistiken skall produceras, den inte skall framställas be-om av
ställarmyndigheten själv.

Sammanfattning remissyttrandenaav

Remissinstanserna har beaktat problemställningarna från egna
utgångspunkter, vilka delvis skiljer frånsig varandra. Remissyttran-
dena kan därför inte sammanfattas till helt samstämmig bildatt ge en

kritiken. Härtill kommer Genomförandekommittén i sittattav
betänkande klarlagt vissa omständigheter och i väsentliga delar anslutit
sig till de tankegångar framförts i mitt delbetänkande. Följandesom
generella aspekter kan dock representativa försägas delstorvara en

remissinstanserna.av
ansvarsbegreppets innebörd,Frågan dvs främst vilken ställningom-

SCB får i förhållande till statistikansvarigaden myndigheten, måste
utredas och bedömas bakgrund fler faktorer ännyanserat motmer av

jagde beaktar i delbetänkandet.
Myndigheterna har förväntningar vilka problempå kanstora som-

lösas inom för den kommande statistikregisterlagen. Fleraramen
myndigheter höjer dock varnande finger för restriktiv hållningett en
beträffande tillgång till statistiskasådana uppgifter i fårdagsom man
via SCB. sådan kan kraftigt fördyraEn eller till och med omintetgöra

del den svenska statistikproduktionen.storen av
statistikansvariga myndigheterna förDe måste, klara sitt uppdrag,att-

få förutsättningar välja olika produktionsmodeller.att
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3.2 Genomförandekommitténs förslag

direktivenI för Genomförandekommittén dir. 1993:9 har ingått bl.a.
kommittén skall utvärdera de delar SCB:s nuvarandeatt statistik förav

vilka bör överföras till andra myndigheter. Kommittén haransvaret
haft till uppdrag igenomgå den statliga statistiken och ytterligareatt
precisera hur mellan officiell ochgränsen statlig statistik skallarman
dras. Kommitténs uppdrag har också innefattat föreslå vilkenatt
officiell statistikproduktion bör ligga under olika sektorsmyndig-som
heters ansvar.

3.2.1 officiellaDen statistiken

Statistikens omfattning innehålloch

Genomförandekommittén betonar i sitt betänkande SOU 1994:1
Ändrad ansvarsfördelning för den officiella statistiken s. 35 att ett
huvudsyfte med reformeringen den statliga statistikproduktionen ärav

öka incitamenten för omprövning statistikproduktionensatt av
omfattning och innehåll. Genom rad myndigheter vadatt ge en
kommittén kallar "beställaransvar" for den statliga statistiken vill man
åstadkomma prövning relevansen och kvaliteten deen gentemotav
ändamål statistiken avsedd för. En myndighet medärsom ansvar av
detta slag skall ha vissa möjligheter öka eller minska statistikpro-att
duktionen och därmed ställning till åtgärdens inverkan påta arman
verksamhet. Kommittén framhåller dock lagen 1992:889 denatt om
officiella statistiken i viss utsträckning begränsar myndigheternas
handlingsfrihet, eftersom den föreskriver viss uppräknad statistikatt
skall produceras. lagenI sålunda attanges

"Officiell statistik sådan statistik förär samhällsplanering, forskning,
allmän information och internationell rapportering myndighetsom en
framställer enligt föreskrifter regeringen meddelar".som

Genomförandekommittén konstaterar det krävs den officiellaatt att
statistiken skall vara

objektiv och allmänt tillgänglig, samt-
framställd och offentliggjord med beaktande skyddet förav-
enskilda

Att viss statistik blir ojiciell får då den konsekvensenen
den producerasskallatt-
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den skall framställas via beställarmyndighetens ordinarie budget,att-
uppgiftsskyldighet i vissa fall föreskrivas,kanatt-
det finns krav statistikenpå tillgänglig och publiceras.görsatt att-

En användare skall med hänsyn härtill kunna räkna med goden
tillgänglighet och regelbundenhet i presentationen. Det förutsätts att
statistiken i fråga produceras med hjälp god statistisk teori ochav
praxis.

Genomförandekommittén använder i sin framställning begreppett
"systemet Sveriges officiella statistik" SOS skall beteckna helasom
produktionssystemet ojñciell intestatistik och enbart ikationsse-publav
rien. Kommittén begreppet SOS tidigare eller mindrenoterar att mer
informellt har beteckning publikationsserieanvänts på och attsom en
den statistik publicerats under denna beteckning mångasom av
betraktats kvalitetsstämplad och särskilt viktig. harDet emellertidsom
inte funnits klar reglering i författningnågon eller i ordningannan av
vad skall ingå i publikationsserien före tillkomsten lagensom av om
den officiella statistiken. Kommittén betonar också de där angivnaatt

äriofficiellkriterierna för vad statistik inte heller någonsom ger
entydig vägledning för vilka produkter skall ingå i den officiellasom
statistiken. Det nuvarande innehållet i och omfattningen officiellav
statistik i i den till lagen anslutande förordningentermeranges grova
1992: 1668 den officiella statistiken. Förordningen har för övrigtom
ändrats med anledning Livsmedelsekonomiskagång atten av sam-
arbetsnämnden LES inkluderades bland myndigheter med be-

förställaransvar officiell statistik.
i den fortsattaJag använder framställningen beteckningarna

statistikansvar och statistikansvarig myndighet istället för beställaran-
beställaransvarig myndighet, sektorsansvar och sektoransvarigsvar,

myndighet. finns flera förDet skäl detta. Arbetarskyddsstyrelsen
framhåller i sitt remissvar mitt delbetänkandepå definitionenatt av
beställaransvar respektive sektorsansvar klargöras. Styrelsenmåste
påpekar beställaransvaret endast den delmängd sektorsan-äratt om av

regeringen bestämmer skall den officiella statistiken,utgörasvaret som
lagar och myndighetsintruktionermåste m.fl. författningar ettavse

sektorsansvar och inte enbart beställaransvar.ett
För del jag det inte går klar avgränsninggöraatt attegen anser en

mellan de åsyftade begreppen ide aktuella avseenden harutan att nu
likartad betydelse. dessa begreppInget heller enligt minären av

mening lämpligt beteckning det för officiell statistikpåsom ansvar
utredningsarbetet statistikansvar allmäntär settsom avser. en mer

rättvisande benämning och bättre författningsregleringenmotsvarar av
den officiella statistiken.

46



Delegerat statistikansvar och ojiciell statistik1994:65sou

Genomförandekommittén betonar preciseringen vad skallatt av som
ingå i den officiella statistiken bör med minstagöras möjliga låsning
till viss produktion eller särskilda resursinsatser. Innehållet bör därför
i så utsträckning möjligt detså klargörs för vilkastor attsom anges
områden det kommer finnas statistisk information. framhållsDetatt

viktigt olika användare kan få uppgifter vilka samhällsom-attsom om
råden finns belysta och vad kan räkna med kommersom attman
finnas tillgängligt också i framtiden. Beslutsutrymmet för ompriorite-
ringar inom respektive statistikansvarig myndighet blir avhängigt av
den detaljeringsnivå med vilken statistikprodukterna specificeras i
statistikförordningen. En mycket detaljrik specificering vad ärav som
officiell statistik kommer i hög inskränkagrad myndigheternasatt

Åtminstonemöjligheter statistikproduktionen.ompröva innebär detatt
varje gång förändring planeras måste betydande proceduratt en en

genomföras via anslagsframställning, regleringsbrev och kanske t.o.m.
författningsändring.

Kommittén har bakgrund härav valt föreslå relativtmot att en
övergripande beskrivningsnivå för innehållet i den officiella statistiken
och inte preciseringgör någon i ingående variabler,termer av
redovisningsnivåer, frekvens Detta överlämnas till den aktuellaetc.
statistikansvariga myndigheten besluta efter samråd med statistikensatt
övriga användare.

Principerna för den officiella statistikens innehåll skall, enligt
kommitténs mening, gälla för all officiell statistik, således sådanäven
för vilken redan ligger på myndighet.ansvaret

skallofficiellaDen statistiken enligt Genomförandekommittén s.
21 omfatta regelbundet producerad primärstatistik sådanasamt
statistiska sammanställningar och vidarebearbetningar utgörsom
väsentligt underlag för samhällsplanering, forskning, allmän in-
formation och internationell rapportering. Med primärstatistik avses
resultat statistiska undersökningar baserade på särskild datainsam-av
ling eller utnyttjande data från administrativa källor. Statistiskaav
sammanställningar vidarebearbetningar resultat från statistis-avser av
ka undersökningar.

Förslaget till vad skall den officiellautgöra statistiken för-som
tecknas i bilaga till Genomförandekommitténs betänkande och ären
indelad i 22 statistikomráden. varjeI område ingår rad statistiskaen
titlar, statistik omrâdet.inom Dessa angivna iär statistiskatermer av
beskrivningar samhällsområden och -fenomen. En ytterligareav
indelning sedan i statistikprodulder/deiztroduláer.görs Redovisningen
bygger i väsentliga hänseenden på nuvarande gruppering denav
officiella statistiken.
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Inte all statistik föranvänds internationell rapportering ärsom
medtagen i SOS-förslaget. Mycket den regelbundna rapporteringenav
sker frivillig basis. Vidpå kommitténs bedömning har därför bl.a.
överenskommelser inom EES-avtalet varit styrande.

Ett antal preciseringar har gjorts för förtydliga omfattningenatt av
den officiella statistiken. Vidare har några produkter lagts till och

medtidigare funnitsnågra i bilaga till statistikförordningen harsom
strukits. har gjorts iDetta syfte uppnå så enhetlighetatt storen som
möjligt mellan olika samhällssektorer. Strävan har varit så långtatt
möjligt knyta den officiella statistikens omfattning direkt till ide
lagtexten angivna användningsområdena. i bilaganDen angivna
statistiken föreslås ingå och redovisas i enhetlig form i publika-
tionsserien Sveriges ojüiciella statistik SOS. SCB föreslås meddela
eventuella föreskrifter för SOS-serien, tänkt kunna jämförasär attsom
med serien Statens Offentliga Utredningar SOU.

påKrav officielladen statistiken

Genomförandekommitténs förslag bygger på respektive ansvarigatt
myndighet, efter samråd med statistikens övriga användare, tar
ställning till precisering variabelmängden inom respektiveen av
statistikområde och statistikprodukt. iFör detalj kunnaatt mer ange
vad skall ingå i den officiella statistiken kan sådan preciseringsom en
bygga indelningpå i brytvariabler underlag förutgören som upp-
delning i redovisningsgrupper regionalt, kön, näringsgren, etc. och
i resultatvariabler antal, värde, volym, genomsnitt, etc..

Precisering behöver också vad hur ofta, dvs.göras med vilkenavser
frekvens, statistiska resultat ska producerasmätas, och presente-som

All officiell statistik skall regelbundet återkommande.ras. vara
Frekvensen eller periodiciteten kan delas iin intermittent längre
frekvens årligen och löpande statistik årlig,än kvartalsvis, må-
nadsvis etc.. det gäller frekvensenNär det flera aspekterär som
kommer referensperiod, mätfrekvens och publiceringsfrekvens.

Genomförandekommittén betonar det för varje statistikproduktatt
ingår i SOS bör produktbeskrivningaktuellupprättas densom en av

statistikansvariga myndigheten. Förslag lämnas till hur sådan kanen
Produktbeskrivningenutformas. del SOS.utgör en av

Vidare skall den officiella statistiken, kommittén, alltidmenar
dokumenteras och kvalitetsdeklareras. SCB utfärdar föreskrifter och
allmänna råd för hur detta skall ske.

statistikansvarigNär myndighet önskar förändringargöra storaen
officiell statistik skall detta redovisas i anslagsframställningen.av
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Ändringar statistikensi innehåll och omfattning, ändringt.ex. av
frekvens, redovisningsnivåer eller variabelinnehåll, skall anmälas till
SCB. Detta via produktbeskrivningarnagörs och eventuellt komplette-
rande underlagsmaterial. ändringarFör direkt påverkarsom an-
vändarnas möjligheter dra statistiken skall kontakter medatt nytta av
respektive användare ha tagits i förväg och finnas dokumenterade.

SCB skall följa utvecklingen officiellapå den statistikens område
och bevaka ansvariga myndigheter tillgodoser olika användarintres-att

Byrån har härvid särskilt beakta allmänintresset statistikenattsen. av
ifråga.

Den officiella statistikens tillgänglighet

Genomförandekommittén betonar den officiella statistiken skallatt
tillgängliggöras så den producerad och respektiveär ansvarigsnart

myndighet föreslås för sker.så Formkraven bör påattansvara
motsvarande för SOUsätt begränsas till enhetlig logotype,som en
med systematisk förteckning Varje statistikansvarig myndighetm.m.

själv bli ansvarig utgivare för sina publikationer i SOS och skallanges
i övrigt kunna profilera sina delar.

Statistiken kan tillgänglig i tryckt formgöras eller via ADB-baserade
medier så den producerad. Statistikenär skall lättgöras såsnart
tillgänglig möjligt för alla intresserade användare. Allmänintres-som

krav betonas i detta sammanhang. Tillgängligheten måste bl.a.sets
därför på sådant statistiken kan distribuerassätt viaett attarrangeras
allmänna bibliotek. Kommittén framhåller vidare officiell statistik,att
inom för gällande sekretess- integritetsskyddsbestämmelser,ochramen
skall tillgänglig förgöras enskilda användare, såväl i form observa-av
tionsregister i bearbetat utförande. Den ansvariga myndig-som mer
heten skall, enligt kommitténs mening, inte kunna sigmotsätta
utlämnande officiell statistik eller underlag härför.av

ÅrsbokSamlingspublikationerna Statistisk och Allmän månadsstatis-
tik skall ingå i SOS och SCB skall för dessa båda centralaattansvara
skrifter fram.tas

3.2.2 Statistikansvariga myndigheter

I Delrapport har Genomförandekommitténl ställt rad förut-upp en
sättningar tjäna utgångspunkt vid bedömningen delegeringatt som av
och val ansvariga myndigheter enligt följande;av

Statistikens nuvarande användning,
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Framtida behov och användningssituationer,
Statistikens trovärdighet,
Sektormyndighetens ityngd det totala användarperspektivet och
Sektormyndighetens kompetens och möjligheter utvecklaatt
nödvändig kompetens.

Till dessa har successivt tillkommit ytterligarenågra förutsättningar,
nämligen myndighetens sin framtida roll sinapå och huvudupp-syn
gifter, myndighetens eventuelltpå Övertagandeettegen syn av

för den nämnda statistiken myndighetens bedömningansvaret samt av
hur Övertagande kan Genomförandekommittén har appliceratett ut.se
dessa förutsättningar SCB:s reguljära statistikproduktionpå och utifrån

tabellarisk gruppering statistikprodukterna bedömt hur starkaen av
skäl i varje enskilt fall talar för utflyttning statistikansvaret.som en av

DelrapportI 2 har Kommittén, efter allgenomgång nuvarandeen av
anslagsfinansierad statistik vid SCB, redovisat förslag omfattandeett
statistik där "beställaransvar" bör läggas "sektoransvarigpå en
myndighet". sitt betänkande föreslårI kommittén utläggning sådantav

för officiell statistik till 16 myndigheter. Endast fånågraansvar av
dessa tidigarehar haft för officiell statistik i någon form.ansvar
Ytterligare förslås fååtta för övrig statlig statistik.organ ansvar
Kommittén redovisar sitt förslag till myndigheter med förändrat ansvar
departementsvis i tabell Tabell 51.1en s.

harJag nedan gjort sammanställning bygger Genom-påen som
förandekommitténs förslag. I sammanställningen det statistikom-anges
råde och den statistik inom omradet för respektive myndighet som
används i Genomförandekommitténs förslag till förteckning av
Officiell statistik och statistikansvariga myndigheter bil. 5. Slutligen

de statistilqprodukter eller delprodukter kommittén tidigareanges som
publicerat tillsammans med föreslagna beställarmyndigheter i en
produktlista i Delrapport 2 bil. Sammanställningen4. syftar endast
till åskådliggöra omfattningen det förändrade statistikansvaretatt av
och de statistikansvariga myndigheterna.

Vissa förändringar i jämförelse med Genomförandekommitténs
förslag har redan aktualiserats regeringens budgetpropositiongenom
prop. 1993/94: 100, bilaga 94. Regeringen uttalar iatt storts. man
ansluter sig till Genomförandekommitténs förslag vilka myndig-om
heter skall fä för officiell statistik, påett attsom ansvar men man
några områden dock har avvikande mening:en

publikationenAnsvaret för Välfärdsbulletinen bör ligga kvar på-
SCB innehålletoch till de krav spridningpå och offent-anpassas
ligggörande denofficiella statistiken ställer. Välfärdsbulletinensom
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fleraspänner över sektorsområden och har sin tyngpunkt i under-
sökningarna levnadsförhållanden. Eftersom SCB i det lagdaom nu
förslaget får för huvudparten den statistik berörs böransvar av som
också medel för publicering kvar.vara

Ansvaret för statistik inom området Boende och Byggande bör inte-
delas mellan Boverket och SCB detpå Genomförande-sättupp som
kommittén föreslår. Med hänsyn till del statistikpro-att storen av
duktionen inom området bl.a. används för framställa vissaatt
indexserier för byggsektorn och eftersom för dessa index-ansvaret
serier fortsättningsvisäven skall ligga SCBpå bör frågan om vem

framdeles bör för statistiken övervägas ytterligare. Isom ansvara
avvaktan härpå bör för statistiken inom området Boende ochansvaret
Byggande tills vidare ligga kvar SCB.på

Ansvaret för statistiken arbetsskadoröver och arbetsmiljö delas inte-
mellan Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöinstitutetupp utan

hålls Arbetarskyddsstyrelsen.samman av
Delegationen för och utvecklingsverksamhet DPUprognos--

föreslås för transportstatistiken. Frågan har diskuteratsansvaret
i Genomförandekommittén, utläggningnågon föreslogs intemen
eftersom DPU:s verksamhet inte bedömdes ha den stabilitet som
krävdes. Regeringen dock verksamheten har långsiktigattanser en
karaktär. Av 1993 forskningspropositionårs prop. 1992/93:17O s.
152 framgår också statistik rörande ochatt transporter prognoser
skall ingå i DPU:s verksamhetsområde. Regeringen kommer vidtaatt
ytterligare åtgärder för verksamheten den stabilitet krävs.att ge som

Riksdagen beslutathar, såvitt denna del, i enlighet medavser
regeringens förslag bet. FiU 1993/94:l5, rskr. 1993/942269.

Sist förteckning deöver åtta föreslås blianges en organ som
ansvariga för viss övrig officiell statlig statistik producerassom nu
vid SCB med anslagsfinansiering.

Statistik är föraktuell ändrad ansvarsfördelningsom

OjiciellA: statistik; statistikansvariga myndigheter

RÅl Brottsföreb ande rådet

Statistikområde: Kriminal- och rättsväsende
Statistik inom området: Brott, F brott lagförda Domstolar-personer,

verksamhet, Kriminalvård, Aterfall brottinas
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Statistikprodukter/delprodukter:
Brottsstatistik preliminär och definitiv-
För brott lagförda personer-
För narkotikabrott lagförda personer-
Återfall i brott-
Kriminalvård-
Domstolars verksamhet-

ÖCB2 Qyerstyrelsen för civil beredskap

Statistikområde: Näringsverksamhet
Statistik inom området: Statistik för särskilda øörvarugrupper
beredskapsändamâl

Statistikprodukter/delprodukter:
Varustatistik-

3 Socialstyrelsen S081

Statistikområde 1: sjukvårdHälso- och
Statistik inom området: Hälsa och sjukdomar, Hälso- och sjukvård,
Dödsorsaker

Statistikprodukter/delprodukter:
Dödsorsaksstatistik-
Hälsostatistik-

Statistikområde 2: Socialtjänst
Statistik inom området: Barnomsorg, Individ- och familjeomsorg,
Äldre- och handikappomsorg

Statistikprodukter/delprodukter:
Barnomsorgsstatistik förskolor, fritids- familjedaghem-
Socialbidrag individuppgifter-
Socialbidrag utgivet bidragsbelopp-
Vägledande socialbidragsnormer-
Faderskap och underhåll-

förInsatser barn och unga-
Insatser för missbrukarevuxna-
Sociala utgifter-
Social hemtjänst och hemhjälp-
Färdtjänst-
Vårdnad och underhåll vart tredje år-

52



Delegerat statistikansvar och ojjiciell statistik1994:65sou

Hem för vård eller boende-
Personal inom äldreomsorgen-
Äldre Handikappomsorgsstatistik serviceboende för-
äldre/handikappade
Kostnader intäkter för äldreomsorg0-

Dele ationen för4 och utrednin sverksamhe Pnos-ro

Statistikområde: Transporter och kommunikationer
Statistik inom området: Motorfordon, Persontransporter pd väg,
Godstransporterpd Vägtrafikolyckor, Sjöfartväg,

Statistikprodukter/delprodukter:
Utrikes sjöfart-
Utveckling Samfärdselstat-
Trañkolycksstatistik-
Varutransporter UVAVpå väg-
Bilstatistik enligt bilregistret-
Utländska lastbilstransporter i Sverige-
Svenska lastbilstransporter i utlandet-
Rederiverksamhet-
Hamnstatistik-
Fartygsstatistik-
Stuverier och stödtjänster-

5 Konunkturinstitutet

Statistikomräde: Priser konsumtionoch
Statistik inom området: Hushållens inköpsplaner

Statistikprodukter/delprodukter:
Hushållens inköpsplaner-

6 Riksrevisionsverket QRV

Statistikomráde: Offentlig ekonomi
Statistik inom området: Taxering, Utfallet statsbudgetenav

Statistikprodukter/delprodukter:
Taxeringsutfallet-
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Statens7 skolverk

Statistikområde: Utbildning och forskning
Statistik inom området: Skolvdsende

Statistikprodukter/delprodukter:
Utveckling och publicering skolstatistikav-

Verket för högskoleservice gyns;

Statistikområde: Utbildning forskningoch
Statistik inom området: Högskoleväsende

Statistikprodukter/delprodukter:
Personalstatistik för högskolan-
Grundläggande högskoleutbildning-
Högskoleregistret-
Forskarutbildning-

9 Fiskeriverket

Statistikområdet: Jord, skogsbruk och fiske
Statistik inom området: Fiske, Vattenbruk

Statistikprodukter/delprodukter:
Deklarationsundersökning fiskare-
Vattenbruk-
Fiskets avkastning 2 delar-
Fiskeriräkning vart femte år-

10 Skogsstyrelsen SKS:

Statistikområde: Jord, skogsbruk fiskeoch
Statistik inom området: Produktion skogsbruket,i Sysselsättning i
skogsbruket

Statistikprodukter/delprodukterz
Skogsstatistik-

11 Arbetarskvddsstvrelsen ASS

Statistikområde: Arbetsmarknad
Statistik inom området: Arbetsskador, Arbetsmiljö
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Statistikprodukter/delprodukter:
Arbetsskadestatistik-
Arbetsskadestatistik basregisteravisering-
Arbetsmiljöstatistik-
Metodarbete arbetsmiljöstatistik rent utvecklingsarbete-

12 kulturrn

Statistikområde 1: Kultur och fritid
Statistik inom området: Bibliotek, Kulturmiüävárd, Museer, Studieför-
bund

Statistikprodukter/delprodukter:
Biblioteksstatistik-
Kulturmiljövårdsstatistik-
Museistatistik-
Studieförbundens verksamhet-

Statistikområde 2: Offentlig ekonomi
Statistik inom området: Samhällets utgifter för kultur

Statistikprodukter/delprodukter:
Samhällets utgifter för kultur-

131 Statens invandrarverk SIV

Statistikområde: Befolkning
Statistik inom området: Invandring och asylsökande

Statistikprodukter/delprodukter:
Invandring/invandrare-

14 Närin h teknik tvecklin sverke N TEKs-

Statistikområde 1: Energi
Statistik inom området: införsel och användning energi, Energiba-av
anser

Statistikprodukter/delprodukter:
Kortperiodisk energistatistik-
Årlig energistatistik-
Energistatistik för småhus-
Energistatistik för flerbostadshus-
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Energistatistik för lokaler-
Energibalanser-

Statistikområde 2: Näringsverksamhet
Statistik inom Alyetableringar,området: Konkurser och ofentliga
ackord, Utlandsägda företag, Svenskt ägande utländska företagav

Statistikprodukter/delprodukter:
Nyetableringsstatistik-
Konkurser offentliga ackord-

företagUtlandsägda-

Statens SNE15 naturvgdsverk

Miljövård naturresurshushållningStatistikområde: och
Statistik inom Miljöbelastning, Miljöövervakning,området: Miljö-
skyddslagens tillämpning, Miljöskyddskostnader

Statistikprodukter/delprodukter:
Luftkvalitet i tätorter-
Avrinningsomrádesstatistik-
Vattenkvalitet i inlandsvatten-
Avfall och återvinning-
Utsläpp till luft av försurande m.m.ämnen-
Miljöskyddslagens tillämpning-
Miljöstatistik rent utvecklingsarbete-

tillUtsläpp vatten-

16 Kemik KemI

Miljövård naturresurshushållningStatistikomráde: och
Statistik inom området: Kemikalier; försäljning och användning

Statistikprodukter/delprodukter:
och förbrukningBekämpningsmedel handel-

Övrig myndigheterstatistik; statistikansvarigaB:

RÅBrottsföreb rådet1 ande

RÅRättstatistisk årsbok-
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2 SoSSocialstyrelsen

Hälsostatistik utveckling hälsostatistiskt systemav-
Årsbok för socialtjänsten-
Resultatindikatorer hälsa/sjukvård-
Automatisk kodning dödsorsaker-
Dödsorsaker omläggning till ICD 10-

3 Konjunkturinstititet KI

Utgifts- inkomstprognoser for kommuner-

Boverket4

byggstatistik utvecklingBo--
Bostads- och byggstatistisk årsbok-

5 Statens skolverk

Lärarprognoser och analyser-

6 Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK

Informationsteknologi-
Energistatistik övergripande samordning-

7 Statens naturvårdsverk SNV

Havets tillstånd belastning utveckling-
Utsläppsstatistik utveckling-

8 Kemikalieinspektionen KemI

Kemikaliestatistik utveckling-

SCB och för oficiell statistikansvar

förslagKommitténs innebär SCB bibehåller statistikansvar påatt en
rad områden delas mellan SCBockså och andraatt ansvaretmen upp

myndigheter föransvariga antal områden enligt följande;ett
Handel med och tjänster; SCB för all ochvaror svarar varu--

tjänstestatistik det behövs inom för försörjningsbe-utom som ramen
redskapen.
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Miljövård och SCB för miljöräkenskaper,naturresurser; ansvarar-
statistik handelsgödselöver och naturresursstatistik

Näringsverksamhet; SCB för hela blocketansvarar utom pro--
dukterna nyföretagande och utlandsägda företag.

Offentlig ekonomi; SCB för kommunal finansstatistikansvarar-
m.m.

Utbildning och forskning; SCB för forskningsstatistiken,ansvarar-
utbildningsregistret produkten Kostnader för utbildnings-samt
väsendet.

Principen SCB:s statistikansvar skall utformasatt påanges vara
för dessasätt områden föreslagits för andra ansvarigasamma som

myndigheter. Det innebär SCB har för hela frånatt ansvar processen
behovsprecisering och kontakter med användarrepresentanter till frågor

utformningen produktionen och publicering i SOS.om av

3.2.3 Utformningen statistikansvaretav

"beställarmyndighets"En ansvar

myndigheterDe föreslås bli vad Genomförandekommittén kallarsom
"beställaransvariga för officiell statistik" skall enligt kommittén s. 43
ff kunna och kontrollera produktionen den statistikstyra de fårav

för. Detta gäller oberoende myndigheten väljeransvar av attom
producera statistiken internt eller lägga produktionsansvaret tillut
någon SCB, myndighet eller servicebyrå.annan annan

"beställaransvarigaDen myndigheten skall därför för attansvara
statistiken:

fram i enlighet med olika användares önskemål-tas under beaktande
föreskrifter i lagar och förordningar internationella överens-av samt

kommelser, vilket innebär bl.a. bestämma statistikens innehåll,att
form, frekvens och övriga produktionskrav,

löpande utvecklas och anpassas/omprövas i enlighet med samhälls--
behoven,

utformas så uppgiftslämnandet långtså möjligt begränsasatt och-
förenklas,

granskas och kvalitetskontrolleras före publicering samt-
allmänt tillgängliggörs och användare kan upplysningaratt om-

statistiken ifråga.

Vidare faller det, enligt kommitténs mening, den ansvariga myndig-
heten inom gällandeför författningsreglering,att, ställa sådantramen
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grundmaterial till SCB:s förfogande samlats in för framställningsom
officiell statistik och krävs för centralbyråns databasservice.av som

Underlag för framställning officiell statistik skall också kunnaav
utnyttjas myndighet behöver detta för fullföra sittattav annan som

statistikansvar rationelltpå sätt.eget ett
Genomförandekommittén slår vidare fast "beställaransvaret"att

omfattar för statistiken ifråga underhålls och utvecklas iattansvar
enlighet med användarbehoven. Statistikens innehåll, form, frekvens

bör fastställas i samråd övrigamed användare. För kunnaetc. att
fullgöra uppgiften "beställaransvarig myndighet för officiellsom
statistik" det lämpligtär organiserat samarbete med övrigaatt ett
användare byggs i den mån sådant inte finns. kan,ännu Dettaupp
enligt kommitténs mening, i form fast referensgruppgöras attav en
med för de olika användarna etableras ellerrepresentanter att ett
liknande beredningsorgan skapas.

Den ansvariga myndigheten föreslås vidare besluta hur ochom
statistiken skall produceras. innefattarDetta förvar attansvar

ändamålsenliga och rationella statistiska metoder används vid pro-
duktion och publicering. Vid all förändring skall den ansvariga
myndigheten beakta vad valet får för konsekvenser för

produktionskostnaderna därvid skall de totala produktionskost--
naderna för framtagning statistiken i fråga bedömnings-utgöraav
grund

statistikens kvalitet-
statistikens tillgänglighet samt-
uppgiftslämnarbördan-

Genomförandekommittén framhåller särskilt s. 49 innehållet i denatt
statistik föreslås bli utlagd från SCB till myndigheter högstärsom av
varierande karaktär. Till vissa delar den i första hand samord-avser
ning inom omrâde Invandrarverketvisst m.m. medan den tillett

BRÅ,andra delar gäller omfattande reguljär statistikprodulaionmer
Socialstyrelsen m.m.. En ytterligare variant gäller främstannan
sammanställning underlag från olika primärkällor Statskontoretav
m.fl..

För alla statistikprodukter ingår i Sveriges officiella statistiksom
SOS föreslås det skall finnas aktuella produktbeskrivningar jfratt

48. En produktbeskrivning skall innehålla, förutom uppgifters. om
ansvarig myndighet och aktuellt statistikområde, uppgifter bl.a.om
primära variabler, frekvens, uppgiftskällor, utnyttjade internaexterna
register vid myndigheten, utnyttjade fråndata andra statistikprodukter
inom området skapade statistikregister. Produktbeskrivningarnasamt
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skall lämnas till SCB, och SCB för beskrivningarnaattansvarar
enhetligtupprättas på och finnssätt allmänt tillgängliga.ett

Den officiella statistiken skall alltid dokumenteras och kvalitets-
deklareras den "beställaransvariga" myndigheten. SCB utfärdarav
allmänna råd beträffande hur detta skall ske.

Myndigheten skall vidare redovisa publiceringsplan meden
tidsangivelser för den officiella statistik för. Publice-man ansvarar
ringsplanen skall överlämnas till SCB för planernaattsom ansvarar
sammanställs och allmänt tillgängliga.görs Statistiken ska publiceras
i SOS, och SCB meddelar, tidigare angivits, eventuella före-som
skrifter för serien.

Genomförandekommittén föreslår också SCB får bevakandeatt en
roll det gäller den officiellanär statistiken. Byrån skall till olikaattse
användarintressen inte minst allmänintresset tillgodoses. Finner- -
SCB den officiella statistikens syfte och användningatt äventyras av
den statistikansvariga myndigheten skall byrån i första hand kontakta
myndigheten frågai och i sista hand till regeringen.rapportera

Upphandling statistiktjänsterav

För samtliga statistikansvariga myndigheter utanför SCB torde det,
enligt min bedömning, ställa sig nödvändigt inhandla tjänster iatt

formnågon utifrån för kunna leva till de åligganden statistikan-att upp
skall innefatta.svaret

All upphandling inom den statliga sektorn skall ske med beaktande
affärsmässighet och konkurrens. Genomförandekommittén betonarav
upphandling statistiska tjänster ställer krav såvälatt på godav

statistisk och ämnesmässig kompetens upphandlingskompetens.påsom
Beställaren klartmåste och entydigt kunna precisera innehållet i den
produkt önskar få levererad, ställning till produktegenskapertaman
i offererad tjänst, kunna granska kvalitet och övriga produktegen-samt
skaper på sakkunnigt också i efterhand.sättett

Avtal statistiktjänsterom

SCB kommer bli naturlig samarbetspartner i statistikfrågor föratt en
de flesta statistikansvariga myndigheter, åtminstone inledningsvis.
Somliga myndigheter kommer söka samarbete på håll. Detatt annat

emellertidär väsentlig betydelse mellanhavandena med SCB,attav
servicebyråer eller andra regleras i skriftligt avtal med angivandeett
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samtliga villkor. Avtalen kommer naturliga skäl varieraav iattav art
och omfång.

Genomförandekommittén har det värdeansett någotattvara av
belysa hur avtal mellan myndighetett och producent kanextern
utformas s. 52 ff.

Redan utformningen förfrågningsunderlaget är centralav av
betydelse vid upphandlingen. Myndigheten måste vinnlägga sig attom
precisera detta i detaljså presumtiva leverantörer fåratt klar ochen
entydig bild vad efterfrågas. Genomförandekommitténav som
framhåller det från den officiella statistikensatt synpunkt värdefulltär
med fleråriga ramavtal. Ett sådant förfarande främjar, enligt kommit-
téns mening, otvivelaktigt statistikens kvalitet och dess tillgänglighet
för tredje Avtalsregleringen måste samtidigt, kommittén,man. menar

för successiva modifieringarutrymme och anpassningarge till ändrade
förutsättningar. Kravet kostnadseffektivitetpå torde även tala för att
avtalet inte låses i alla detaljer, eller för mycket lång tidsperiod.en
Kommittén modell i många fallatt balanserar dessamenar en som
önskemål flerårigtär ramavtal, vartill knytsett ärliga produlaionsavtal
där innehåll, tidsramar, fakturabelopp fixeras i detalj. Enm.m. mer
sådan lösning bör enligt kommitténs mening kunna erbjuda acceptabel
långsiktighet och planeringsmöjligheter för båda samtidigtge parter,

möjligheterna till flexibilitet behålls. Genomförandekommitténsom ger
i bilaga 6 till sitt betänkande skiss till avtalsreglering mellanen
beställare och producent under antal föreslagna avtalsrubriker.ett
Skissen har sitt i det s.k. skolverksavtalet.ursprung

Skolverksavtalet

Skolverksavtalet flerårigtär ramavtal mellan Skolverketett och SCB
reglerar bl.a.som

volym och priser för statistik,-
kvalitet i relevans, tillgänglighettermer och tillförlitlighet,av-

till publicering,rätten-
sekretess och integritet,-
uppdragsverksamhet,-
samordning andra användares behov,av-
samordning uppgiftsinsamling med statistik,av annan-
beaktande krav från internationella organisationer,av-
deltagande i det internationella samarbetet,-
spridning allmäninformativ statistik ochav-
insyn i SCB:s ekonomi och kostnader.-
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uppfattat sinmed Skolverket rolli förhandlingarnaSCB har som en
SCB åtagitsina tjänster. innebärerbjuder verket Detkonsult attsom

register ochbearbeta material, byggasig samla in och attatt upp
för skolstatistik och övrigstatistiska tabeller. Prisetproducera

affärsmässigt dvs. det skallutbildningsstatistik skall på sätt,sättas ett
inklusive utvecklings- ochSCB:s overheadkostnaderockså täcka

riskkostnader.
uppgifter frånbl.a. insamlingskolverksavtalet reglerasI av

föreskrifter ienligtlandsting och andra skolhuvudmänkommuner,
SCButförasförfattningssamling SKOLFS. skallDettaSkolverkets av

se SKOLFS 1993: 1 l.
uppgifter.insamladesedvanliga kontrollerSCB sig utföraåtar att av

utföras i enlighet med deSCB kunnauppdrag tillSkolverkets anges
SCB:smeddelat förDatainspektionen redan hartillståndsbeslut som

för fullgörandeunder avtalstiden,personregister. Om det upp-av
SCBenligt datalagen, skalltillståndsansökanbehovdraget, uppstår av

registeransvarig,vidare, i egenskaphärför. SCB skall avsvara
SCB skall§§ datalagen.följer 7-14fullgöra de skyldigheter avsom

handläggningenRiksarkivet ochmedvidare för kontakternaansvara
arkivfrågor.av

enligt avtalet inrättaframställningen skolstatistikförSCB skall av
erfordras.övriga registerpersonregister deoch föra de samt som

skallför avtalet kunnatill SCB inom ävenUppgiftslämnandet ramen
skolområdet. Skolverketstatistikför fram ytterligare påutnyttjas att ta

för brukinsamlingstillfálleefter varjeenligt avtalet rätt egetattges
medSCB i enlighetregisterdata insamlatserhålla kopia avsomav

avtalet.
SCB skallpublicering SCB källa.vid allSkolverket skall ange som

statistikredovisningen bygger påpubliceringvidare vid all ange om
tillSkolverket. Alla rättigheteruppdragmaterial insamlats på avsom

register och materialmetoder,systemlösningar, annatprogramvara,
utförandehjälpmedel för uppdragetsframställtSCB somsom

innebärstatistiken har publiceratsavtalet SCB. Närenligttillkommer
bearbetningar ochSCB:s utförabegränsningaringa rättavtalet attav

skolstatistik.tillhandahålla och publiceraelleruppdrag registerpå att
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3.2.4 SCB:s fortsatta uppgifter

SCB:s anslagsverksamhet

SCB:s anslagsverksamhet skall enligt Genomförandekommitténs
mening bestå delar;treav

Vissa förvaltningsuppgijier avseende statlig statistik-
Ansvar for viss officiell statistik-
Vissa myndighetsuppgtfter-

SCB:s förvaltningsuppgifier innefattar enligt förslaget
Samordning och bevakning SOS,av-
Information och statistikservice,-
Nationell statistiksarnordning standarder etc,-
Internationellt statistiksamarbete,-
Grundläggande metodutveckling och-
Ansvar för centrala databaser.-

SCB skall enligt Genomförandekommitténs förslag iäven fortsätt-
ningen ha för all oficiell statistik inte läggsansvaret Byrånsom ut.
får för hela statistikområden i fallnågra kommeransvar men ansvaret,

framgår delas med statstikansvarigattsom myndighet.ovan, en
I vad myndighetsuppgifter för SCB föreslår Genomförande-avser

kommittén medlen för analysverksamhetenatt gäller lärarprogno-som
och -analyser förs till Skolverket och Barnombudsmannenser fåratt

Övrigaför produkten Barns levnadsförhållanden.ansvaret delar av
analys- och prognosverksamheten, inte ingår i den officiellasom
statistiken, föreslås ligga kvar på SCB. Annan verksamhet, intesom
heller faller inom för statistikproduktionen eller SCB:sramen
förvaltningsuppgifter, är tätortsavgränsning, frågor kring fjärranalys,
regionala indelningar samordning regionalpolitikenssamt statistik-av
behov. Dessa uppgifter bör, enligt kommittén, iäven fortsättningen

Ävenligga kvar vid SCB. Centrala Företags- och arbetsställeregistret
CFAR får ligga kvar inom SCB:s myndighetsuppgift.

Övriga uppgifter; SCB:s uppdragsverksamhet

Med hänsyn till riksdagens principbeslut jfr 19 och Genomföran-s.
dekommitténs förslag förväntas SCB:s uppdragsverksamhet öka
kraftigt i framtiden.

Det övergripande syftet med uppdragsverksamheten enligtär SCB:s
uppdragspolicy tillgodose efterfråganatt på statistisk information,
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därtillkonsultinsatserochbearbetningar,statistiska samtexpert-
beroendeheltVolymmässigt verksamhetentjänster. äranknytande av

domine-statliga myndigheterdärfåtal kunder,frånuppdrag ett stora
kategorier.delas in ikanuppdragsinsatsernaolikaDe grovt sexrar.

vartill räknas bl.a.statistikprodulction,löpandekategorisådanEn är
statistikproduktionen pålöpandeuppdrag. Denstatistikofficiell på

deni betydelse i och medsuccessivt ökattidunderuppdrag har senare
myndig-skett till antalredanstatistikansvaröverflyttning ettsomav

andraheter och organ.
kategorierna. Allmäntvarierar mellan dekonkurrenskraftSCB:s sex

undersökningsinstitutmed privata ärkonkurrensenkan attnoterassett
SCB harspecialundersökningar.utförandevad gällermycket hård av

med sådanakonkurreraprismässigt kunnahafttid svårtunder atten
uppdrag.traditionella

i volym vadöka såvälförväntasuppdragsverksamhetSCB:s som
Genomförandekommitténomslutningen.den totalaandelgäller av

denproduktionofferter pålämnakommerfrån byrånutgår attatt av
framhållersammanhangdettaläggs Istatistik för vilken ut.ansvaret

försstatistiken i fråga ocksåutvecklingförkommittén att avansvar
ansvarig myndighet.respektivetillöver

metodutvecklingstatistiskkonsult i frågorinsatserSCB:s omsom
statistikansvariga myndigheterstatistiker vidutbildningoch av

utsträckning. Genom-i ökadefterfrågasockså kommaförväntas att
SCBfrån avsätterförandekommittén utgår samtsnarastatt resurser

kommandetillgodoseför kunnarutinerprinciper ochutformar att
utbildningsin-beträffandeefterfråganVidare kanområdet.behov inom

väljerfrämst myndigheterskräddarsydd hjälp tilloch attsatser som
motsvarandeöka Påregi avsevärt.statistik iproducera väntasegen

tillärnp-vadoch kompetenskunnandeSCB:sförutsättssätt att avser
ökadintegritetsfrågor ihanteringochdatalagstiftningenning avav

statistikansvariga myndig-efterfrågas deutsträckning kommer att av
heterna.

Överväganden slutsatseroch3.3

delbetänkandesig mittremissinstanser överdeSom flera yttratsomav
statistikansvaretkring såsomrättsliga frågornadeframhållit, bör

m.fl.arkivlagenenligtarkivansvarenligt datalagen,registeransvar
föransvarsfördelningen förutsätterändradeytterligare. Denanalyseras

i frågor.klarhet dessamöjliga nåsgenomförandesitt störstaatt
haft mycketfrågorna närastarkt betonasEmellertid måste ettatt

klarintestatistikansvaret. Dennautformningenmedsamband varav
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vid tiden för delbetänkandet, varför ledning till delar måst sökasstora
i utredningsbetänkanden och propositioner.

3.3.1 Konsekvenser för berörda myndigheter

En översikt över de föreslagna statistikansvariga myndigheternanya
och de aktuella statistikprodukterna har i avsnitt 3.2.2presenterats

51.

Särskilda direktiv statistikansvariga myndigheter

Jag har redan i mitt delbetänkande framhållit för officiellatt ansvar
statistik är uppgift sådan karaktär den bör framgåen attav av
myndighetens instruktion. Genomförandekommittén har också tagit

saken i sitt betänkande 57 och förslårupp för samtligaatt,
myndigheter får för officiell statistik, bestämmelser häromsom ansvar

in i förordningen med instruktiontas för myndigheten ifråga.
I samband med myndighet för officiellatt statistik kanen ges ansvar

det enligt Genomförandekommitténs bedömning motiverat attvara
inkludera särskilda bestämmelser i myndighetens regleringsbrev.
Utöver sådana allmänt formulerade utgångspunkter kan det finnas
anledning för vissa områden ocksåatt inkludera preciserademer
stadganden, vad rollfördelningen i de fall där statistikan-ex. avser

för större område delatssvaret ett flerapå myndigheter. Exempelupp
härpå är Kulturrådet endast för del folkbildningen,som ansvarar en av

ändå föreslås för statistiken över helamen området, liksom försvara
biblioteksstatistiken där Kungliga biblioteket fram statistik avseendetar
forskningsbiblioteken.

Konsekvenser i vidare perspektivett

Förändringarna ansvarsfördelningen inom den statliga statistikenav
kommer medföra rad konsekvenseratt för de berörda myndig-en
heterna. Ansvarsövertagandet och inte minst förberedelserna härför
kommer förorsaka myndigheternaatt del planerings- och organisa-en
tionsarbete. Detta medför vissa kostnadsmässiga konsekvenser av
reformen även det torde ligga utanför mina direktiv,som, i vissom
mån bör diskuteras inom för detta betänkande.ramen

Ett försök denna bakgrundatt, och med ledningmot vadav som nu
är känt, skissera huvuddragen i vilka arbetsuppgifter det delegerade
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myndig-sig för de aktuellaföra medstatistikansvaret kan komma att
58:utvisar följande ifrdel,heternas även s.

statistikframställningen inomnuvarandeSammanställning dena av
inom detsamma,analys användarintressenaansvarsområdet och av

synpunkter och önskemål,användarintressenasb Planering hurav
och samordnas, i före-skall fångasanvändarbehoven,dvs. upp

eller liknande,organisation samrådsgrupperfallkommande avgenom
och övervägandenproduktionskravstatistikensc Klarläggande av
sikt,och längreframställningen kort påbeträffande på

ansvarsområdet medutvecklingen inomuppföljningd Löpande av
statistikproduktionen.förkonsekvensanalyseranslutande

statistikframställning,förOrganisation avgränsad verksamhete av
för handläggning frågor kring TF ochrutinerf Fastställande avav

"TF-ansvaret".sekretesslagen
Översyn fastställande rutiner förADB-säkerheten ochg avav

användningregisteransvar m.m.datalagenenligtansvaret om av
personregister förekommer.

"arkivansvaret".rutiner enligt arkivlagenh Fastställande av

Ekonomiska konsekvenser

återfinns under punkterna adelarna statistikansvaretcentralaDe av -
kompetensmyndigheten byggaKring denna kärna måsted. enupp

nödvändighet kaderinte medi form. Härmednågon storen avavses
tillgå och SCB framgårKonsulttjänster finns påanställda. att somser,

roll i inledningsskedetbetänkandet, sin samordnandeflera platser i
faktorer talar dock för deminst kostnadsmässigaviktig. Inte attsom

i fall beträffandemyndigheterna sikt ochstatistiksansvariga på vart
samordningsfunktionerna byggerochuppföljnings- ett egetupp

sina uppgifter.for klara fullgörandetkunnande att av
praktiskh återfinns faktorer Enpunkterna eUnder art.av mer-

organisatoriskexempelvisavgränsad statistikverksamhet är renten
bör ochtill det kunnande så små-fråga direkt knyter somansom

Rutiner för handläggningvid myndigheten.ningom byggasmåste upp
avsnittet 3.3.5 s. 75.diskuteras underdet s.k. TF-ansvaret senareav

kan i denna del läggas på dendel det praktiska arbetetEn utstor av
statistiken. Beslut i frågoruppgifterna och framställerbearbetarsom

dock denallmänna handlingar måsteutlämnande tas avavom
Handläggning frågor dennamyndigheten.statistikansvariga artav av

juridiskaförekommande vid myndigheternasvanligttorde vara
kansliet för verksjuristerna.och
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Frågor kring den säkerhet för statistikuppgifter måste garante-som
har utvecklats i kapitel Inte heller härras jag några störreser

problem. Man måste hålla i minnet statistikframställningenatt efter-
viss övergångstid avseddär blien naturlig delatt den övrigaen av-

myndighetsverksamheten. De kostnader förextra översyn ADB-av
säkerheten uppkommer därför iär engångskaraktär.som nu stort av
Personregister finns redan vid de flesta de aktuella myndigheternaav
och jag här ingen risk för några påtagliga ekonomiska konsekven-ser

reformen. ÄvenSak gäller arkivfrågorna.ser av här förutsättersamma
jag inplantering rutiner för hantering ADB-upptagningaren av ochav
i viss utsträckning även pappershandlingar i myndighetens befintliga
arkivrutiner. En fråga i detta sammanhang blir vad skall bevarassom
för främst forskningens behov. En genomgång frågor kring arkiv,av
bevarande och gallring i kapitelgörs I anslutning härtill presenterar
jag min på hur frågor kring bevarande och gallring börsyn lösas för
framtiden beträffande register för officiell statistik.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla följande. Kostnadseffekter av
påtaglig betydelse kan komma uppstå främst i sambandatt med den
organisationsöversyn och uppbyggnad kunnande deegetav som
statistikansvariga myndigheterna måste genomföra. Till delar börstora
detta kunna undvikas med väl utförd planering. Genomen att
successivt och analysera vilka funktionernoggrant myndigheten själv
måste inrätta och vilka med hänsyn till flexibilitet m.fl. faktorersom
kan inhämtas utifrån, mycketär I vad de praktiskavunnet. avser mer
funktionerna under punkterna e h bör undersökas hur delstor av-
dessa kan ombesörjas statistikleverantören och ingåsom iav upp-
handlingen. Här kommer SCB under tid ha konkurrensfördelatten en

inte kan bortse från i upphandlingssituationen.som man

3.3.2 Statistiktjänster och avtal

För statistikansvaret skall kunnaatt iutövas effektivaså och kostnads-
besparande former möjligt måste den ansvariga myndigheten,som som
Genomförandekommittén framhållit, ägna upphandlingsfrågorna stor

Marknaden kommer efter tidomsorg. förutsättas konkurrensatten
andranär aktörer SCBän kan erbjuda tjänster kring framställningen

Åofficiell statistik. andra sidan har SCBav gedigetettgenom
kunnande i och mångårig erfarenhet dessa frågor försprång ochettav

konkurrensfördel viss tid hämta in.en tar attsom
Konstruktionen med och produktionsavtal är sannolikt godram- en

garanti för kontinuitet och kvalitet i den officiella statistiken. Samtidigt
ställer den förändrade ansvarssituationen onekligen vissa affärsmässiga
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statistikansvariga därförmyndigheterna. De bör undvikakrav depå
ändrade ansvarsfördelningen olika bindakort tid efter den på sättatt

ställa sig ofördelaktigtfleråriga avtal, vilket i längden kansig medupp
fördelarna delegerade Statistikansvarettill med detoch leda att
eller helt uteblir. talar för myndigheternapåtagligt begränsas Detta att

sträcker sig tidfall bör teckna avtal längreendast i speciella änsom
konkurrenssituationeningås i förvissningAvtalen börår. atttre om

inom loppetsannolikt helt annorlunda år.ettut av parser
rättigheter till framtaget material och underlag, liksomVidare måste

avtalet. del i börtill regleras i Denna avtaletnoggrantprogramvaran
ADB-registerreglering användning och rättenäven attrymma av av
inom förvidareanvända uppgifter tagits fram uppdraget.ramensom

statistikansvarigaframför allt bakgrund principen denDetta attmot av
registeransvarig i datalagens mening för demyndigheten skall vara

officiell statistikanvänds för framställning sepersonregister avsom
avsnitt 3.3.3 75.74s. -

i åtanke förfoganderätt tillMyndigheten också hamåste att
för möjligheternakan bli betydelse bytaattstorprogramvara m.m. av

Kostnaderna för fram kanstatistikproducent. att ta programvaraen ny
sig höga byte till leveran-i fall ställa så att ett en annanogynnsamma

kostnader ändock inte blir ekonomisktmed lägretör sammantaget
statistikframställningetiska regler för tidigarefördelaktigare. De som

för den ansvariga myndigheten måste bevaka iberörts talar också att
uppgifterna användas vidare,vilken utsträckning kan komma att

inteSCB:s uppdragsverksamhetexempelvis i den del som avserav
framställning officiell statistik.av

Genomförandekommitténs förslagStatistikansvaret skall enligt
kvalitet, utveckling och publice-statistikens innehåll och dessomfatta

tidigare frånskriva sig dettaring. Myndigheten kan inte, sagts,som
hänvisning till avtal med statistikproducentmed ett enansvar .

Genomförandekommittén framfört det viktigt söka uppnåSom är att
statistik i regi,konkurrensneutralitet mellan produktion av egen

myndighet respektive utnyttjandeproduktion vid statlig ettavannan
uppgiftsskyldighetför produktionen. Reglernaprivat företag om

skulle kunna innebära komplikationermyndigheterna emellan
statliga myndigheter. tordebeträffande upphandling mellan Dettatvå

vid regleringtill delen kunna lösasstörre attgenom man av upp-
uppgiftsplikt m.fl. den officiella statistikengiftsinsamling och ser som

myndigheterna.de ansvariga Fråganenhet spänner över tassomen
principerna kring registerlag.i kapitel behandlar5 enupp som
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Regler vid upphandling

Fram till EES-avtalets ikraftträdande den 1 januari 1994 har upp-
handlingsförordningen 1986:366 reglerat statliga myndigheters
upphandling. Vissa myndigheter måste också iaktta GATT-överens-
kommelsen statlig upphandling, SFS 1980:849.om Från och medse
den l januari 1994 gäller lagen 1992: 1528 offentlig upphandlingom
LOU. I samband med ikraftträdandet LOU upphävdesav upp-
handlingstörordningen.

I LOU kategoriseras tjänster i två olika kategorier, s.k. A-tjänster
och B-tjänster. Om värdet A-tjänsterna överstiger tröskelvärdetav för
tjänster f.n. l 493 000 kr skall de tjänsterna upphandlas enligt
reglerna i 5 kap. LOU, vilket innebär de skallatt iannonseras
Europeiska gemenskapernas officiella tidning och vidare de olikaatt
upphandlingsformerna för "europeisk" upphandling skall iakttas. För
upphandling B-tjänster gäller, deras värde,av oavsett de skallatt
upphandlas enligt 6 kap. LOU, vilket i huvudsak innebär att upp-
handlingen sker med hjälp s.k. förenklad upphandling iav stortsom
överensstämmer med öppen upphandling och förhandlingsupphandling
enligt upphandlingsförordningen. Reglerna skiljer sig därmed inte
nämnvärt från vad hittills tillämpats. Den viktigastesom nyheten torde

även upphandlingatt enligt 6 kap.vara kan hamna inför domstol på
talan leverantör. Domstolen harav en rätt upphandlingen,att stoppa
besluta den skallatt göras eller den får fortsättaatt förstom sedan
rättelse något konstaterat fel vidtagits.av

Det bör även nämnas LOU inte behöveratt tillämpas statligom en
myndighet inköper något från statlig myndighet. Däremoten annan
har varje myndighet alltid rätt tillämpa lagenatt den vill undersökaom
marknadens möjligheter. Det bör framhållas myndighet,att ävenen

den inte tillämpar LOU,- alltid harom ordna sina inköpatt på ett
sådant sätt anslagsmedel läggsatt på rationelltut ett sätt. En myndig-
het skall alltid affärsmässigt LOU tillämpasagera oavsett ellerom
inte.

Sammanfattningsvis kan därför säga statistikproduktionman att inte
behöver utsättas för internationell eller europeisk konkurrens. LOU
och det intresse för upphandling EES medfört torde likvälsom
innebära affärsmässighetatt och konkurrens på ett sätt änannat
tidigare kommer sättas i fokus. Inte minstatt kommer överprövnings-
reglerna i LOU innebära leverantörerm.m. att kommeratt kunnaatt
bevaka upphandlande enheters agerande på bättre sätt förut.ett än
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statistikofficiellframställningförDataunderlag3.3.3 av

Allmänt

till del påbyggerstatistikenofficiellanuvarande samut-Den stor
jfr SOUADBgrundmaterial med stödadministrativanyttjande avav

mycketalltså ianvändsAdministrativa källor56. stor1994:1, ens.
tiondel deomkringproduktionen. Förnuvarandedel den avenav

andrastatistikkälla. Föranvänds änprodukternareguljära mer en
statistik gällerofficiellproducerari dagSCBmyndigheter attän som

förkombinerasbehöverhåll oftafrån olikadatakällor attprimära
vissa fall förekommerstatistikproduktion. Ikostnadseffektivuppnå en

statistikregisteruppgiftermyndighetermellanutbyteockså ur renaav
istatistiken. börofficiella Detfram denkunnaför samman-taatt

uppgifter s.k.hel del påinocksåSCBframhållashanget taratt en
uppgifter inteenskilds påsådant sättnivå, dvs. påaggregerad attett

såledesindividen.till Dessa äroch härledasidentifieraskannågot sätt
bildar intemyndighet ochstadiumtidigarebearbetade i ett annanav en
tillförs.uppgifterpersonrelateradeförrän andra,personregisterett

skersambearbetningarför detillstånderfordas,där såDI somger,
sambe-sådanastatistiken. Förofficielladenproducerasyftei att

vidredankan förutsesregelmässigt ochkrävsarbetningar som
redan itillstånd för dettasöksstatistikregisterupprättandet ettav

ifråga.registretansökan upprättasamband med attom
för sådanavid SCBpersonregister20-talutnyttjasTotalt ett

produktionförunderlagfrekventochsambearbetningar mest avsom
befolkning RTB.totalariketsregistretstatistik överofficiell är

och förmögen-Inkomst-registerutnyttjade ärregelmässigtAndra
CFARarbetsställeregistretföretags- ochCentralaIoF,hetsregistret
utnyttjasdataregisterregister. Externautrikeshandelsstatistikenssamt

aktuellidentifieraförstatistik såvälofficiellproduktionvid att enav
devariabler, förbättrapåföraförundersökningenför attsomram

statistiken.kvalitetskontrolloch förberäkningarnastatistiska av
i dettakommer någrastatistikansvaretdecentraliseringenGenom av

medstatistikområdentillhöraregisterviktigasammanhang att
utanför SCB.myndigheteransvariga

produktionlöpandeförsambearbetningarregelmässigaUtöver av
vidarean-medi sambandsamkörningarocksåstatistikofficiell görs

100-talunderlag. Ettdessstatistiken ochofficielladenvändning av
tillståndvid SCB. Förårligengenomförssamkörningar attsådana

ansökningsförfarande. Härförenklattillämpas ettdetta DItill av
bilden.idatabasernacentralakring deaspekterocksåkommer
56betänkande s.sittframhåller iGenomförandekommittén att
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förutsättningarna för rationell och kostnadseffektiven statistikpro-
duktion måste säkerställas också i den föreslagna decentraliserade
modellen. Det därförär särskilt viktigt alla statistikansvarigaatt
myndigheter vinnlägger sig inom föratt fullgottom ramen ett
integritetsskydd samarbeta i syfte uppnå rationellatt statistikpro-en
duktion. Det fordras emellertid viss författningsreglering härvidlag,
vilket närmare diskuteras i kapitel 5.

Registeransvar

Datalagens bestämmelse belysningi motivenav

Enligt 1 §datalagen med registeransvarig den föravses verksam-vars
het personregister förs, han förfogar över registret. Definitionenom
har funnits sedan datalagen trädde i kraft den 1 juli 1973. Innehållet
i paragrafen bygger Offentlighets-på och sekretesslagstiftnings-
kommitténs OSK delbetänkande Data och integritet SOU 1972:47
med förslag bl.a. till datalag. OSK, hade uppdragen bl.a.som som att
granska användningen automatisk databehandling ADB bådeav på
den offentliga och den privata sektorn, förordade ADB-teknikenatt
skulle få användas för registrering personuppgifter det intenärav
fanns anledning otillbörligt intrånganta iatt personlig integritet skulle
uppkomma. Frågan otillbörligt intrång borde enligt OSKom avgöras

avvägning de intressengenom talar fören av upprättandesom av
ADB-register över personuppgifter de faror för intrångmot i den
personliga integriteten kan uppkomma. Den förordade lösningensom
borde enligt kommittén genomföras med införande tillståndstvångav
för upprättande personregister med ADB. Detta tillståndtvångav
avsågs omfatta både statliga, kommunala och enskilda register isom
princip borde behandlas lika. Prövningen och tillsynen föreslogs bli
anförtrodda självständig myndighet, Datainspektionenen DI, vars
sammansättning skulle garantier för den företräddege att breden
medborgaropinion. Flertalet de specialbestämmelser OSKav som
förordade för integritetsskyddet föreslogs bli samlade i särskild lag,en
datalagen. I denna lag skulle samlas regler tillståndtvång ochom
anmälningsskyldighet liksom DI och dess befogenheter. Lagenom
föreslogs bl.a. innehålla föreskrifter skyldighet för registerförareom

kontrollera riktighetenatt uppgifterna och felaktigarättaav att
uppgifter högst gångsamt att året på begäran lämnaen under-om
rättelse den registreradär innehållet i de uppgiftersom om rörsom
denne. I 1 § i OSK:s förslag till datalag definierades sålunda begreppet
registertörare med "den för verksamhet automatisk databehand-vars
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bestämmelsenaktuellatill denspecialmotiveringenEnligtutförs".ling
juridiskfysisk ellerlagen lämnastillstånd enligtbordei föreslaget en

övrigteller iservicebyråöverlämnatsdriftenfall dådeI enperson.
databehand-automatiskadenverksamhetden förtill än varsannan

mening lämnasOSK:senligttillståndetbordeutföras,skullelingen
skulledatabehandlingenautomatiskadenverksamhetförden vars

registerförare.benämnasi lagenskulleutföras. Denne
registerförare kombeteckningenföreslagna attOSKDen av

för sinDepartmentschefen ansågremissinstanser.flerakritiseras av
tryckfrihetsför-itill ändringarförslagmed1973:33del i prop.

framladesdatalagförslagetvarigenom bl.a.ordningen om enm.m.
lämplig medmindrebeteckningenansåg119 hanriksdagen s.för att

handhartekniskttill dentankarnaförden lätttill renthänsyn att som
innehåll.dessbestämmaregistervisstbearbetningen attutanett omav

tillstånd ochansökaskulle hadenbeteckning påSom att somomsom
datalagensmedenlighetförs iregistretförbl.a.skulle attansvara
Definitio-registeransvarig.uttrycketväljasiställetbordebestämmelser

departementschefensenligtregisteransvarig borde,uttrycketnen av
och andraservicebyráerdelsuteslutandemedutformasmening somav

dels sådanaregister,bearbetningenhandharosjalvständigthelt ettav
dessbestämmakunnaregistretanvänder sig att omutanavsom

förregisteransvarig denmedbordehärtillhänsyninnehåll. Med avses
registret.förfogarhan överförs,personregisterverksamhet omvars

deinnebörd idärvidbordeförfogandeBegreppet somges samma
och 9 §styckettredjekap 2 §2bestämmelserna iföreslagnasamtidigt

vadledningmening, medminenligttordestycket TF. Dettaförsta av
förfogande över76, innebärapropositionen etti attsägssom

möjlighetochbefogenhetföreligga i mån attskulleregister avanses
tillämpad påbliförutsattesRegelnform.till läsbarregistretöverföra

registeransvarig.kunde konstaterasalltid någonsådant sätt att vara
registeransvari-skulle kunnajuridiskafysiskaSåväl varapersonersom

inte ärdemyndigheter, attliksom trots att anse somsenarega
juridiskasjälvständiga personer.

förfogarmening intede i lagenshävdatharmyndigheterSomliga att
bl.a.gällthartill. Dettatillgångde har statensregistervissaöver som

SLÖR-registret. utvisarPraxislöneuträkningssystem attgenerella -
ellersjälvantingendentolkas såkommitprincipen att genomatt som

ochmed uppgifterdetförseochregisterga in ikan ettannan
fårocksådärmedinnehållet registretipåverkadärigenom anses

58.Datalagenm.fl.Kringdet jfrförfoga över s.
119, inte1973:33,departementschefen prop.enligthade,Det s.

föroch förtsinrättatsdatasystemvisstförekommitsällanså ettatt
skullefallsådanträkning. lorganisationersellermyndigheters ettflera
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varje myndighet eller organisation bli registeransvarig,att anse som
under förutsättning myndigheten eller organisationen kundeatt
bestämma registerinnehålletöver eller någon del detta. I sådanav en
situation skulle det åligga och myndigheterna eller organisa-var en av
tionerna ansöka tillstånd beträffande registret.att om

överklagade beslut DIav

Det finns några avgöranden områdetpå belyser hur registeransva-som
tolkats DI och hur regeringen därefterret sakenpå efterav sett

överklagande. Några slutsatser kan dras dessa. Det förstär ochav
främst viktigt hålla i minnet det finns led itvå datalagensatt att
registeransvarsbegrepp. förstaDet ledet gäller i verksamhet ettvems
personregister förs. Det andra ledet gäller förfogar övervem som
registret.

Man kan inte heller bortse från uttalandet i propositionen att
registeransvarsbegreppet skall tolkas så idet princip alltid skallatt

möjligt fram någon registeransvarigär förattvara ettsom
personregister. Om tvekan råder skall registeran-stor vem som anses
svarig ellertvå med anknytningnära till registertreav ettpersoner
bör enligt min mening först uppfyller förfogandekri-man se vem som
teriet. Detta torde oftast enklare konstatera i fysiskaatt rentvara

Möjligen kan detta leda till flera blir registeransvarigatermer. att men
det torde mindre vanligt.vara

I vad register hos myndigheter torde lägga vikt vidavser storman
vilka ärenden myndigheten handlägger enligt tillämpliga föreskrifter
och den grad gälvstdndighet med vilken arbetet utförs. Tillgängligav
praxis utvisar myndigheter i normalfallet får förfoga deatt överanses
personregister förs för myndighetens verksamhet, såvitt för-som
foganderätten inte har tillagts Vem inom myndig-ett annat organ.
hetssektorn har direkt indirekträtt eller gå in i specifiktattsom ett
register och påverka innehålldess bör kunna avgöras med ledning av
registrets konstruktion i förhållande till berörda myndigheters
Verksamhetsinriktning och allmänna behörighetsregler.
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Registeransvar för statistikansvariga myndigheter

Förfogandet

I mitt delbetänkande behandlar jag förfogandebegreppeti avsnitt 5.4.2.
Analysen i det centrala förfoganderättsbegreppet i dettautmynnar att
sammanhang beträffande ADB-upptagningar är grundregeln i 2 kap.
3 § andra stycket TF; upptagning skall förvarad hosen anses en
myndighet upptagningen tillgänglig förär myndigheten medom
tekniskt hjälpmedel myndigheten själv utnyttjar för överföring isom
sådan form den kan uppfattas.att

har tidigareJag framhållit för officiell statistik måsteatt ett ansvar
bygga vissa premisser.på En väsentlig sådan myndighetenär fåratt
tillgång till de uppgifter behövs för framställa statistiken. Denattsom
föreslagna utformningen statistikansvaret visar det denärattav
ansvariga myndigheten efter samråd med övriga användare inomsom
sektorn skall fatta beslut statistiken, dess omfattning och inriktningom

Vidare skall den statistikansvariga myndigheten kostnaderetc. väga
för statistik andra kostnader i verksamheten. låterDetta sigmot
knappast myndigheten behövergöras förhandla tillgång till denom om

primäruppgiftsmassancentrala grundpå uppgifterna inte samlatsattav
in för den ansvariga myndighetens räkning.

Enligt min mening skall den statistikansvariga myndigheten därför
förfoga uppgifterna iöver TF:s mening. Detta förutsätter i sin tur
normalt uppgifterna samlas in för myndighetens räkning och lagrasatt
i register står under den statistikansvariga myndighetensett som
kontroll på sådant densätt myndigheten bestämmer innehållet iatt
registret. Genomförandet detta förutsätter ändringar i radsystemav en
lagar, förordningar och myndighetsförfattningar m.fl. bestämmelser

reglerar uppgiftsinsamling till den statliga statistiken. Bland dessasom
kan 63 §nämnas socialtjänstlagen 1980:620 med anslutande
förordning 1981:1370 skyldighet för socialnämnderna lämnaattom
statistiska uppgifter, 3 kap. 10l §§ förordningen 1993:1153 om-
redovisning studier vid universitet och högskolor §lav samtm.m.
skolverkets författningssamling SKOLFS 1993: l

Register för verksamhetvems

Med hänsyn till den föreslagna utformningen statistikansvaret ochav
bakgrund vad återgivits beträffande datalagens reglermot av som ovan

registeransvar, det enligt min mening givetär personregisteratt ettom
används för samla in och bearbeta uppgifter för officiellattsom
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statistik måste räknas till verksamheten vid den statistikansvariga
myndigheten.

Skäl skulle kunna hävdas för bedömning beträffandeen annan
sådana register har begränsad betydelse för den slutligasom mer
produkten. Jag tänker då sådanapå register endast används försom en
viss begränsad del bearbetningen och i många fall harav som en
förhållandevis kort livslängd. Register detta slag kan exempelvisav
upprättas uppdragstagare hjälpmedel vid enkät ellerav en som en

begränsad undersökning. Utredningsarbetet har emellertidannan mer
utvisat register den åsyftadeatt är förekommandetypenav sparsamt
och avgränsningen kan bli svår.att

angivnaNyss principer beträffande registeransvar bör därförm.m.
gälla för samtliga register inrättas och förs ñr framställningsom av
officiell statistik. Principerna föreslås bli fastslagna inom ñrramen
den registerlag behandlasnärmare i kapitel 5 med regleringsom av
registren i till lagen anslutande förordning.en

3.3.4 Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen

Jag har redan framhållit den statistikansvariga myndigheten skallatt
förfoga över de register behövs för framställa officiell statistikattsom
med stöd ADB. förutsätterDetta bl.a. statistikansvarigattav en
myndighet har kontroll registretöver på sådant detsätt denäratt som
kan påverka dess innehåll. Modellen dock rad frågor närreser en
någon den statistiksansvarigaän myndigheten befattning medannan tar
registret eller registretnär i fysisk bemärkelse befinner sig hos någon

denän ansvariga myndigheten. Frågorna gäller förhållandet tillannan
reglerna handlingsoffentlighet och sekretess, dvs. registreringom av
handlingar och prövning utlämnande handlingar, jagnågotav av
fortsättningsvis benämner "TF-ansvar".

Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § bl.a.TF upptagning kansom
läsas, avlyssnas eller på uppfattassätt endast med teknisktannat
hjälpmedel. Handlingen allmän den förvarasär hos myndighet ochom
enligt 6 eller §§7 inkommenäratt till eller upprättad hosanse som
myndigheten. Enligt lagrummets andra stycke sådan upptagninganses
förvarad hos myndighet, upptagningen tillgängligär fören om
myndigheten med tekniskt hjälpmedel myndigheten själv utnyttjarsom
ñr överföring i sådan form den kan läsas, avlyssnas eller påatt annat

uppfattas.sätt
Handling i form sådan teknisk upptagning enligt 2 kap. 6av anses,

§ TF, inkommen till myndighet har gjortnär den tillgänglig förannan
myndigheten sådantpå den kan uppfattassätt på angivetatt sätt.nyss
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Åtgärd någon vidtar endast led i teknisk bearbetning ellersom som
teknisk lagring handling, myndighet har tillhandahållit, skallav som
dock inte leda till handling inkommen tillär den myndig-attanses
heten. Detta framgår tredje stycket angivna lagrum. Attav av nyss
den statistikansvariga myndigheten måste kunna koppla sig motupp
registret uppenbart ochär torde inte medföra några problem.större
Det krävs alltså inte ständigt har linje viaatt öppenman en en
terminal bildskärm.och

Den första fråga inställer sig statistikansvarignär myndighetsom en
SCB,myndighet i uppdrag framställa statistikt.ex. attger arman

blir till vilken myndigheterna handling i form register-av en av en-
uppgift inkommen.anses-

Svaret bör finnastå i omfattningen statistikmyndighetensatt av
Som detta utformat i Genomförandekommitténsär betänkande,ansvar.

bör myndigheten inte kunna uppdrag till underleverantörettge en som
sträcker sig vad i 2 kap. 6 §utöver tredje stycket och 10 § TFsom
betecknas teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Motiven bakom
dessa regler främst statliga myndigheter tillräckligatt utanvar
datorkapacitet skulle kunna vända sig till servicebyråer inom myndig-
hetssfären för vissa arbeten utförda handlingarna skulleatt utan att

inkomna till uppdragstagaren. Ett typiskt exempel på sådantanses ett
förhållande myndigheter anlitadenär DAFA då myndighet förvar - -
olika uppdrag. En underleverantör måste kunna i uppdrag attges
också utföra åtgärder förutsättning för databehandling.ärsom en
Därför måste i detta sammanhang i teknisk bearbetning eller teknisk
lagring" innefattas vissa självständiga arbetsmoment. Som exempel
härpå kan inmatning listade uppgifter och bearbetning i formges av

strukturering primärdata.av av
Eftersom statistikens form, innehåll och kvalitet ligger under den

uppdragsgivande myndighetens måste i och för sigansvar upp-- -
dragstagarens arbetsmoment långt rimligtså och möjligt specificeras
i avtalet. Detta på sådant inte lämnassätt för alltförett att utrymme en
fri bearbetning. Det således uteslutet detär på detta område råderatt

formnågon "avtalsfrihet" i förlängningen skulle kunnaav som
medföra tveksamheter beträffande till vilken myndighet handlingar är
inkomna.

Den andra frågan blir då hur den statistikansvariga myndigheten
praktiskt fullgör sitt "TF-ansvar".rent

Den grundläggande bestämmelsen myndighets skyldighet attom
registrera allmänna handlingar återfinns i 15 kap. 1 § sekretesslagen.
Bestämmelsens syfte allmänhetensär få delrättatt garantera att av
allmänna handlingar. Vilka uppgifter skall registreras framgårsom av
15 kap. 2 § lag. För offentlighetsprincipen praktisktatt settsamma
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skall kunna fungera det i har detpå TF,sätt är avsett ansettssom
myndigheterna skyldighetnödvändigt ålägga hålla sinaatt atten

allmänna handlingar registrerade. fråga allmänna handlingarI om som
tillräckligtinte omfattas sekretess, det de hålls ordnadeär såatt attav

svårighet kan konstateras handlingarna hardet kommit inutan om
eller Myndigheternas skyldighet skall sålunda fylla denupprättats.
funktionen allmänheten därigenom kan få vetskap vilkaatt om
handlingar finns hos myndighet. kan i vissa fall innebäraDettasom en

pålängrekrav gående registreringsåtgärder eller andra åtgärder vadän
administrativamotiverat från utgångspunkter. Skyldig-är rentsom
handlingar myndigheterregistrera allmärma gäller alla ochheten att

§ andra stycket sekretesslagendärmed jämställda I 15 kap. lorgan.
regeringen, särskilda skäl föreligger, fårföreskrivs dock att om

myndighethandlingar visst slag hos förekommerförordna att av som
registreras. Regeringen medbetydande omfattning inte behöver hari

föreskrivit SCB undantagen frånstöd denna bestämmelse ärattav
beträffande primärmaterial.registreringsskyldigheten statistiskt Detta

§ sekretessförordningen. Ett ytterligare undantag gällerframgår 5av
13 § sekretesslagen. Om upptagning för förs inenligt 15 kap. ADB

ADB-register tillgängligt för flera myndigheter föri ärett som
form, myndighet införingenöverföring i läsbar endast den görär som

registreringsskyldig.
Väsentligt i detta sammanhang emellertid det enligt huvud-är att

inte särskilt höga krav hur registreringen ordnas.regeln uppställs på
i § förstatidigare relaterade bestämmelsen 15 kap. 1 stycketDen

frihetsekretesslagen myndigheterna betydande ordnaattger en
efter befinnes lämpligt för enskildaregistreringen vad densom

myndigheten. krävs inte central registrering och myndig-Den någon
föra daglig lista inkomnaheten åläggs inte heller hand-överatt en

hjälplingar. Registreringen kan ske såväl manuellt med ADB.som av
myndigheterna fritt föra speciella register, för vissDet står tatt ex. en

eller för vissa handlingar. Bestämmelsendel verksamheten typerav av
i formellt hänseende inga krav registreringen. Detställer således på

tillräckligt erforderliga anteckningarkan fulltmånga gånger attvara
omslaget till den akt där handlingarnahandlingarna pågörs t.ex.om

dagboksblad eller i liknande innehållsförteckningförvaras, på ett en
3:e 432.till akten jfr Corell m.fl. Sekretesslagen, uppl. Reglernas.

register skall innehållai 15 kap. 2 § sekretesslagen vad ettom anger
minimikrav uppfyllas för tillgodose möjlig-bara det måste attsom

fritt vid härav föraheterna till insyn. myndigheterna sidanDet står att
register kan visa sig nödvändiga för verksam-de ytterligare attsom

bedrivas effektivt.heten skall kunna
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Det sagda visar de statistikansvariga myndigheternaatt harnyss
förhållandevis vida för organisera registreringen tillattramar av
statistikverksamheten inkommande handlingar. Värt äratt notera
exempelvis speciellt register kan föras vid sidanatt ett myndig-av
hetens centrala diarium. Det torde därför inte möta något större
problem utföra registrering på plats de handlingaratt rentav som
fysiskt insamlas eller anländer till exempelvis SCB för denpostav per
uppdragsgivande myndighetens räkning. Varken arbetsinsatsen eller
mängden inkommande material torde innebära någon kostnadsfaktorav

betydelse. Uppdraget utföra vissa praktiska delar denattav av
uppdragsgivande myndighetens registreringsskyldighet måste dock -
och detta viktigt i detaljär regleras i avtalet. Enligt min mening bör-
emellertid övervägas inte flertalet de statistikansvarigaom av
myndigheterna kan undantas från registreringsskyldighet beträffande
statistiska primäruppgifter, med stöd 15 kap §l sekretesslagen, påav

gäller för SCB.sättsamma som
Begäran få del allmän handling enligt 2 kap.att ta görs, 14 §om av

TF, hos den myndighet förvarar handlingen. Det också denärsom
myndigheten begäran,prövar det inte föreskrivetärsom attom
prövningen skall ankomma på myndighet. Med den modellannan som

beskrivits, ankommer utlämnandeprövningen denpå statistikan-ovan
svariga myndigheten. Det blir meningslöst ställa begäranatt en om
utlämnande till uppdragstagande myndighet, eftersom handlingenen
inte kommer inkommen där. Handlingen blir "allmän"att hosanses
den uppdragsgivande myndigheten.

Bestämmelser tillhandahållande allmän handling finns i 2om av
kap. 12 § TF. Härav framgår handlingen eller så detatt genast snart

möjligt skall tillhandahållasär på stället, inte betydande hinderom
frågaI tekniskmöter. upptagning föreligger inte skyldighetom att

tillhandahålla handlingen på stället sökanden beaktansvärdutanom
olägenhet kan del upptagningen hos närbelägen myndighet.ta av
Medan själva prövningen utlämnandet skall ske den statistikan-av av
svariga myndigheten, utlämnandetär handlingen praktiskav en
hanteringsfråga får lösas bästapå från fallsätt till fall.som

Statistikselvetess och uppgifisskyldighet

Som redan framhållits i avsnittet 2.1.1 innebär statistiksekretessen i
många fall definitivt hinder uppgifter lämnasett mellanmot att ut
myndigheter, i sådana falläven där det kan finnas starka skäl för ett
utlämnande. Uppgifter hemligaär enligt sekretesslagen skallsom
skyddas inte bara i förhållande till enskilda fysiska eller juridiska
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i förhållandeockså till andra myndigheter. Bestämmel-utanpersoner
sekretess mellan olika myndigheter gäller därför ocksåserna om

mellan skilda verksamhetsgrenar inom och myndighet, nären samma
dessa självständiga i förhållande till varandra. Såär att anse som
gäller exempelvis beträffande myndighets särskilda verksamhet fören
framställning statistik i förhållande till övrigaden verksamheten.av

I flera fall myndigheter för sin verksamhet få tillgångbehövt tillnär
sekretessbelagda uppgifter från myndighet, har öppnaten arman man
möjligheter få dessa utlänmade särskild regleringatt genom en om
uppgiftsskyldighet. Som exempel härpå kan socialnämndemastas
skyldighet enligt 63 § socialtjänstlagen personregister länmaatt utur
uppgifter SCBtill för angelägna statistiska ändamål.

delegerade för officiell statistikDet kommer skapaansvaret att nya
situationer Oavsettmed krav utlämnande. de statistikansvarigapå om
myndigheterna anlitar servicebyråer för hela eller delar fram-av

statistikenställningen eller kanske produktionen iövert.0.m. tar av
regi, uppgifteruppkommer behov kunna lämnaett stort att utegen av

uppgiftermellan myndigheterna. Dessa kan förutsättas i storvara
Sålunda SCB få tillgång tillutsträckning sekretesskyddade. måste de

uppgifter behövs för byrån skall kunna fullgöra databasservi-attsom
Vidare byrån under överskådlig framtid såvälkommer attcen. vara

myndighet för försvarlig officiell statistikstatistikansvarig mängden
central och sammanhållande roll i den officiella statistiken.hasom en

SCB därför förutsättas behöva mängd uppgifter.kan storen
minst vad torde uppenbart detInte ståsagts attgenom som nu

delegerade statistikansvaret för sin funktion och överlevnad kommer
krav effektivt och väl fungerande samarbeteställa påatt ettstora

skiftande beskaffenhet.mellan rad myndigheter mycketen av
i 6 § förvaltningslagen 1986:223,Visserligen finns i grunden, dels

dels § sekretesslagen, allmänna regler myndighetersi 15 kap. 5 om
tillmötes med uppgifter. Stadgandet iskyldigheter varandragåatt

mycket allmänt hållet och regeln i sekre-förvaltningslagen dockär
hinder inte grund bestärnmel-tesslagen beroende påmöterär attav av

till "arbetets behöriga gång".sekretess eller hänsyn Deavser om
innefattar inte heller uppgiftspliktangivna bestämmelserna någonnyss

inte sekretess. Eftersom det i delaroch bryter därför ärstora
för effektivi-sekretessbelagt material utväxlasmåste att garanterasom
krävs enligt min meningi det decentraliserade.teten systemet,nya

reglerad och i förordning specificerad uppgiftspliktsåväl i lag somen
statistiksekretess. regleringenöppning i reglerna Hur aven om

i kapitel behandlar registerla-uppgiftsplikten bör lösas anges som
gen.

79



Delegerat och ojjiciellstatistikansvar statistik sou 1994:65

Som räckvidden för sekretessen angiven i 9 kap.är §4 sekretessla-
gäller sekretess för uppgifterna varifrån de härrör elleroavsettgen,

hur de har kommit till myndigheten. Någon skadeprövning skall enligt
huvudregeln inte ske sekretessen absolut.är Paragrafen dockutan är
försedd med vissa undantag således möjliggör utlämnande eftersom

skadeprövning. Enligt min mening bör undantag göras förävenen
uppgifter behövs för statistikändamål. Skaderekvisitet skullesom som
för övriga undantag i paragrafen dvs.omvänt, endast det stårvara om
klart uppgift kan röjas denatt uppgiften ellerrörutan atten som

honomnågon närstående lider skada eller skall uppgiften fåmen
lämnas Främst bör undantag kunna för uppgiftergöras behövsut. som
för den officiella statistiken. Någon skada torde inte uppkomma vid
utlämnande för detta syfte till statistikansvarig myndighet meden
avgränsad statistikhantering. Uppgifterna kommer fortsätt-även
ningsvis omfattas statistiksekretess. Vidare underlättasatt medav en
sådan bestämmelse utlämnande äldre i vissa fall erforderli-ett av men

statistikuppgifter från Riksarkivet till statistikansvarig myndig-ga en
het.

Det kan inställa sig behov uppgifter for denäven s.k. övrigaav
statistiken motiverar möjlighet till utlämnande. Eftersomsom en
användarbehovet den övriga statistiken har visat sig svårtav att
överblicka, har jag valt inte begränsa möjligheten till utlämnandeatt
enbart till framställning officiell statistik. de fallI utlämnandet inteav

framställning officiell statistik får naturligtvis sedvanligavser av en
skadeprövning utvisa utlämnande kan ske. I de fall uppgifternaom
begärs myndighet där statistiksekretessen inte tillämpligär tordeav en
skaderekvisitet i de flesta fall uppfyllt och utlämnande såledesettvara
inte kunna ske.

3.3.5 Arkivansvar

Arkivlagen 1990:782 trädde i kraft den 1 juli 1991 prop.
1989/90:72, bet. 1989/90:KrU 29, rskr 1989/90:307. Den deger
grundläggande bestämmelserna arkiv och arkivvård hos såvälom
statliga kommunala myndigheter. Arkivlagen har karaktärsom av
ramlag och meddelar endast allmänt hållna regler för verksamheten.
Arkivförordningen fyller regelverket med vissa kompletterandeut
föreskrifter och delegerat i vissa fall till Riksarkivet i vissatt
utsträckning generellt i huvudsak för statliga myndigheter m.fl.men
meddela de ytterligare föreskrifter kan behövliga.som anses

lagensI 3 § regleras arkivbildningen och dess syften. myndig-En
hets arkiv bildas de allmänna handlingarna från myndighetensav
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verksamhet och sådana handlingar 2 kap. 9 § TF minnes-som avses
anteckningar m.fl. och myndigheten beslutar skall omhandtassom
for arkivering. Vissa handlingar blir således allmärma handlingar när
de arkiveras. Det slås fast myndigheternas arkiv delär detatt en av
nationella kulturarvet och de skall hållas ordnade och vårdas. Deatt
skall tillgodose del allmännarätten handlingar och behovetatt ta av av
information för rättskipningen och förvaltningen, också forsk-men
ningens behov. Arkiven har enligt den lagstiftningen särställ-nya en
ning bl.a. däri de har byggts allmärma handlingar frånatt upp av
myndighetens verksamhet och sålunda speglar verksamheten. Hand-
lingarna i ärende arkivlagdaär och därmed tillhörandeett att anse som
arkivet ärendet har slutbehandlatsnär och myndigheten enligt 6 § 4
arkivlagen har arkivet fastställaavgränsat vilka handlingarattgenom

skall arkivhandlingar. Arkiven kan därför innehålla mycketsom vara
material förhållandevis aktuellt.ärsom

arkivlagensI 6 §§ regleras4 myndigheternas skyldighet till-
arkivvård och vad räknas in i denna. Varje myndighet skallsom
sålunda för vården sitt arkiv inte arkivmyndighet medsvara av om en
stöd 9 § arkivlagen har övertagit dettaav ansvar.

ingår i varjeVad myndighets skyldighet till arkivvård reglerassom
i fem punkter i 6 § arkivlagen. Det handlar organisera arkivetattom

visstpå arkivbeskrivning,sätt, upprätta skydda arkivet,att att atten
arkivet fastställa vilka handlingaravgränsa skallattgenom som vara

arkivhandlingar verkställa föreskriven gallring i arkivet.samt att
Eftersom myndighetens arkiv bildas de allmänna handlingarna iav

dess verksamhet, blir de statistikansvariga myndigheterna arkivansvari-
för de handlingar inkommer till eller i den verksam-upprättasga som

het framställning statistik. Hit räknas naturligtvissom avser av
innehållet i de register inrättas för framställning statistik.som av
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4 Datalagstiftning

4.1 Den nuvarande datalagen

Den nuvarande datalagen 1973:289, omtryckt 1992:446 reglerar
användningen och syftarpersonregister till skydda den enskildeattav

otillbörligt intrång i den personliga integriteten till följdmot attav
personuppgifter registreras hjälpmed automatisk databehandlingav
ADB. Med personregister förstås sålunda register, förteckning eller
andra anteckningar förs med hjälp ADB och innehållersom av som
personuppgift kan hänföras till den med uppgiften. Detsom som avses

register falleravgör under datalagens regler såledesärettsom om
huruvida registret förs med ADB eller inte. Register förs medsom
hjälp teknik fallerADB utanför datalagensän tillämpnings-av annan
område.

För varje register skall finnas registeransvarig. Därmed förståsen
den för verksamhet förs,personregistret denne förfogar övervars om
registret. Såväl fysiska juridiska och myndigheter kansom personer

registeransvariga. Vad med förfoga registeröveratt ettvara som avses
har jag behandlat i kapitel 3 i detta betänkande.

Ett personregister får inrättas och föras endast den efterav som
anmälan har fått licens Licensen berättigarDI. den registeransvari-av

föra eller flera personregister. För vissa register,att ettge som
bedöms innebära särskilda risker för otillbörligt intrång i den
personliga integriteten krävs licensen tillståndutöver särskiltett- -
från Tillstånd i förDI. krävs regel inrätta och föraatt ett person-
register med följande innehåll:

känsliga personuppgifter-
omdömen den registreradeom-
uppgifter saknar sådan anknytning till denom personer som-

registeransvarige följer medlemskap, anställning, kundför-som av
hållande eller därmed jämförligt förhållandenågot samt

personuppgifter inhämtats från något personregister s.k.annatsom-
samköming

grundläggande förutsättningEn för skall kunnaDI tillstånd föratt ge
inrätta och föra personregister det inte finnsär anledningatt att att
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registreringen kan medföra otillbörligt intrång i de registrera-anta att
des personliga integritet.

Finns det anledning personuppgifter skall användas för ADBanta att
utlandet, fåri uppgifterna lämnas endast efter medgivande DI.ut av

Sådant medgivande får lämnas endast det kan utlämnandetantas attom
uppgifterna inte kommer medföra otillbörligt intrång i personligattav

integritet. Något medgivande behövs dock inte, personuppgifterom
skall användas för ADB enbart i har anslutit sig tillstaten som
Europarådets konvention skydd för enskilda vid ADB beträffandeom
personuppgifter.

I datalagen finns allmänna bestämmelser gallringom av personupp-
gifter.

DI har till uppgift ansökningarpröva tillstånd ochatt utövaom
tillsyn enligt datalagen.

Har förande personregister medfört eller kan medföraantasav
otillbörligt intrång i personlig integritet kan DI meddela villkor eller,

rättelse inte kan åstadkommas på förbjudasätt, fortsattannatom
förande personregister eller återkalla meddelat tillstånd.av

DI:s beslut får överklagas hos regeringen besvär.genom

4.2 Datalagsutredningen

svenskaDen datalagen den första nationella lagstiftningen i sittvar
slag och blev vid sin tillkomst föremål för uppmärksamhet. Redanstor
vid tillkomstdess förutsattes lagen skulle inomöveratt ses en snar
framtid. 1976 tillsattes Datalagstiftningskommittén DALK med ett
sådant uppdrag. Kommittén avslutade emellertid sitt arbete 1984år

slutförts.detta Samma tillsattesår kommitté, Data- ochutan att en ny
offentlighetskommittén DOK, för utreda vissa frågoratt an-
gränsande områden också inom datalagens Kommitténmen ram.
avslutade sitt arbete 1988.år De båda kommittéernas förslag har
delvis genomförts. Bl.a. beslutade riksdagen år 1982 ändringar iom
datalagen innebörd det tidigare generella kravet tillståndpåattav av

förDI inrätta och föra personregister med anmälnings-att ersattes ett
med licenser och med bibehållet tillståndskrav endast försystem

register där integritetsriskerna generellt ansågs påtagliga församt
sarnbearbetning register. Lagens grundläggande struktur har dockav
inte varit föremål för ändringar under 20de år förflutit, vilketsom nu

lång tid iär dessa sammanhang. Lagen såvälen anses numera,
innehållsmässigt till sin tekniska utformning, ganskasom vara
föråldrad.
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1989 denI maj tillsattes datalagsutredningen. har haft iDensenaste
datalagenuppdrag 1973:289 såväl från saklig frånöveratt se som

lagteknisk synpunkt.
I första i utredningsarbetet har Datalagsutredningenetappen

vissa principiella utgångspunkter för framtida datalag.övervägt en
Utredningens och förslag i denna del redovisadesöverväganden i
betänkandet SOU 1990:61 Skärpt tillsyn i reformeradhuvuddrag en-
datalag.

har utredningen behandlat vissa frågorI andra röretappen som
integritetsskyddet i med personregistrering automatisksamband och
databehandling inom för forskning och statistik ñrområdena samt

Övervägandena i denna delmassmediernas och arbetslivets del.
redovisades i april 1991 i betänkandet SOU 1991:21 Personregistre-
ring forsknings- massmedieområdenainom arbetslivs-, och m.m.

SOUtredje redovisades i september 1991 iI etapp,en som
1991 262 Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddetpå ADB-

vissa särskilda frågor in-området, har utredningen behandlat på
framför allt begreppen personregister ochtegritetsområdet. Det gäller

frågor straff och skadestånd fullföljdregisteransvarig, liksom samtom
Samtliga delbetänkanden har remissbehandlats.DI:s beslut.mot tre

redovisades i februari 1993 i slutbe-Den avslutande etappen, som
tänkandet SOU 1993:10 datalag, har bedrivits under parla-En ny

Datalagsutredningen har, med beaktandementarisk medverkan. deav
remissyttranden tagit fram förslag till datalag.ettavgetts,som en ny

den datalagen endast reglera sådanEnligt förslaget skall även nya
med hjälp skall,informationshantering sker ADB. Lagensom av

liksom fallet, gälla såväl för den privata för denhittills varit som
övrigt innebär den föreslagna lagstiftningenoffentliga sektorn. I

viktigaste delarna i förslaget kanbetydande förändringar. Demycket
enligt följande.spaltas upp

åtskilliga tolkningspro-Personregisterbegreppet, förorsakatsom-
datalagen blir tillämpligblem, försvinner. föreslagna påDen

Med behandling skall förstås varjebehandling personuppgifter.av
personuppgifter Vissa undantagvidtas med ADB.åtgärd genomsom
bl.a. ordbehandling och behandlingfrån huvudregeln,görs tas som

från tillämpnings-för personligt bruk undan lagenssker uteslutande
område.

registeransvarig,skall bli lättareDet avgöra äratt vem som-
utredningens terminologi, ipersondataansvarig enligt system som

flera. Endast den persondataansvarig bestämmeranvänds är somav
personuppgifter skallbehandlingen, vilkaändamålet med som

behandlas.behandlas och hur de skall
avskaffas.Systemet med licens och tillstånd-
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De frigörs med licensresurser ochsom att systemetgenom-
tillstånd avskaffas skall användas för intensifierad tillsyn, särskilten
inspektioner fältet.påute

Det nuvarande begreppet otillbörligt intrång i personlig integritet-
varit svårtolkat avskaffas. I stället införs regler för de olikasom

i informationsbehandlingen.momenten I den föreslagna datalagen
flmis sålunda bestämmelser bl.a. den nödvändiga anknytningenom
till ändamål, förutsättningarna förett behandling personuppgifter,av
vilka personuppgifter får behandlas, formen för samtycke frånsom
den enskilde, säkerhet och gallring.

Regleringen i den datalagen bli kompletterad mednya avses-
bestämmelser utfärdade DI och gällande för olika branscher ellerav
sektorer.

Ett med anmälningsskyldighet för vissasystem persondataansvariga-
införs. En anmälan skall tillgöras DI vissanär känsliga uppgifter
behandlas med ADB. Anmälningarna skall ligga till grund för DI:s
tillsyn. Anmälningsförfarandet blir betydligt enklare riktaroch sig

betydligt färre persondataansvarigamot detän nuvarande till-
ståndssystemet.

Liksom i dag skall personuppgifter få hanteras med ADB bara för-
Ändamåletbestämda ändamål. skall dock med större precisionanges

enligtän nuvarande datalag. Möjligheterna begränsas användaatt
personuppgifter samlats för ändamål för andra ändamål.ettsom

När den enskildes samtycke behövs för viss ADB-behandlingen-
skall det uttryckligt samtycke. Passivitet ellerett s.k. konklu-vara
dent handlande kommer inte tillräckligt.att vara

Känsliga uppgifter skall ADB-behandlas bara när samtyckeom,-
inte föreligger, det finns särskilt stöd i författning för behandlingen.

I några paragrafer särskilt författningsstöd i fråga be-ges- om
handling känsliga uppgifter forskningsområdetpå och hosav
arbetsgivare.

Särskilda regler införs klargör hur de intressen följersom som- av
TF och yttrandefrihetsgrundlagen skall integritetsintres-avvägas mot
sena.

Vid gallring personuppgifter allmänutgör handling hosav som-
myndigheter kan integritetsintressena komma i konflikt med intresset

bevara uppgifterna, för framtidaatt användning inom forsk-t.ex.
ningen. En särskild bestämmelse i utredningens förslag till datalag

hur den avvägningen skall ske.anger

Förslaget till datalag innebär vissa avvikelser i förhållande tillny
förslaget till EG-direktiv. Datalagen skall, enligt förslaget, redansom

och inämnts till vad gäller enligt direktivförslaget,motsats ävensom
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fortsättningeni bara reglera sådan informationshantering skersom
hjälpmed ADB. Enligt Datalagsutredningens uppfattning varkenärav

omfattningen eller innehållet i den manuella registreringenav av
betydenhet och innebärnågon inte heller påtagliganågra mer

integritetsrisker. Vidare berör del föreskrifter i direktivförslageten
den offentlighetsprincipen.svenska bestämmelserDe i förslaget till
EG-direktiv reglerar utlämnande personuppgifter tillåter enligtsom av
utredningen inte utlänmandenågot enligt offentlighetsprincipen. Ett
utlämnande personuppgifter med stöd offentlighetsprincipen kanav av
inte heller förenlig med det på vilket ändamålet för visssättanses en
hantering med ADB skall enligt förslaget till direktiv. Förslagetanges
till EG-direktiv påverkar vidare principen i TF sökandeatt en som
begär få handling har Slutligenrättatt ut atten vara anonym.
innehåller inte direktivförslaget undantag från huvudregelnnågot om
gallring det möjligt bevara personuppgifter medgör hänsyn tillattsom
offentlighetsprincipen. I de hänseenden har innebärnämntssom nu
utredningens lagförslag avvikelser från det föreslagna EG-direktivet i
syfte lämna offentlighetsprincipen orörd.att

Avvikelser i förhållande till förslaget till EG-direktiv förekommer
också det gäller information till enskildeden och underrättelser tillnär
dataskyddsmyndigheten.

I direktivförslaget kraven information till enskildepå denär
långtgående. enskilde sålundaDen har på begäran bli in-rätt att
formerad förekomsten viss hantering med ADB ochom av en om
olika uppgifter hänför sig till behandlingen. När persondataan-som en
svarig lämnar personuppgifter skall vidare den enskilde varsut
personuppgifter fråga principdet om i underrättas utlämnandet.är om
Tanken bakom dessa bestämmelser i direktivförslaget denär att
enskilde skall bli medveten personuppgifter honomrörattom som
hanteras förmed ADB kunna sina rättigheter enligt data-göraatt
skyddslagstiftningen gällande.

Remissutfallet4.2. l

rad myndigheter och organisationer har sigEn datalagsut-överyttrat
redningens slutbetänkande. Utredningens huvudförslag detatt
nuvarande tillstånds- och licenssystemet avskaffas och medersätts ett
renodlat tillsynssystem har överväldigande positivmötts av en
remissopinion. Flertalet remissinstanser riktar dock kritik olikamot
delar förslaget och det ytterligare. Kritikmåste övervägasattav anser
riktas bl.a. lagförslaget svårtillgängligt och det i vissaärmot att att
delar inte preciserat.tillräckligt Många instanser har ifrågasattär att
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utredningen så följtnära förslaget till EG-direktiv. Bl.a. Justitie-
kanslern, DI, SCB, Statskontoret, Svenska Arbetsgivareföreningen,
Industriförbundet och Färsäkringvörbundet införandetattanser av en

datalag i Sverige bör awakta direktivens slutligany utformning. De
hävdar Sverige, inomnäratt EU tagit ställning integritets-påman
skyddsområdet, ändock kommer tvingas genomföraatt störreen
revision lagstiftningen dataskydd. Samtidigt framhållsav behovetom

ändringar i den nuvarande lagen.av

4.3 Beredningsläget

I 1993/94: l 16 Normgivningsfrågor på dataskyddsområdetprop. m.m.
regeringentar grundlagsfråga behandlas i förslaget tillupp en som en
datalag. Sålunda föreslår regeringen detny område inom vilketatt

riksdagen enligt 8 kap. §7 RF i lag kan bemyndiga regeringen att
utfärda föreskrifter utvidgas. Förslaget innebär regeringen efteratt
bemyndigande i lag skall till DI kunna delegera normgivnings-
kompetens avseende skyddet för den personliga integriteten vid
hantering personuppgifter med stöd ADB.av av

Regeringen har i propositionen vidare uttalat sig för att en ny
datalag bör anstå till dess slutligt ställningstagandeatt ett EGav
föreligger till det förslag till direktiv dataskydd EG-kommissionenom

Osäkerheten fortfarandepresenterat. är mycket hur direktivenstor om
slutligen kan komma utformas. Regeringen framhålleratt 8 detatt
hos medlemsländerna finns olika uppfattningar behovet att antaom av

direktiv på området. Oenighetett råder också vilken omfattningom
och utformning direktiv skall Detta harett lett till tidsplanenges. att
för antagandet direktivet har förskjutits. Såvitt känt förväntasärav nu
inte rådet slutlig ställning till direktivförslagetta förrän tidigast under
andra halvåret 1994. Regeringen Datalagsutredningensattanser
förslag inte betydande justeringar kanutan läggas till grund för
lagstiftning. Härtill kommer, vilket flera remissinstanser uppmärksam-

kostnadskonsekvensernamat, för genomförande förslaget.ett av
Regeringen därför datalag bör tillatt anstå dessanser slutligten ny ett
ställningstagande EG för handen.ärav

För det fall EG direktiv påantar områdetett dettaär bindande i
fråga det resultat skall uppnås medlemsländernaom skallsom men
själva för del bestämma form och medel för detta.egen Regering-om

framhåller i detta sammanhang deltagandeen i Europeiskaatt ett
ekonomiska samarbetsområdet EES sannolikt medför skyldighet för
Sverige ha motsvarandeatt reglering.en
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delvidtaangelägetdet ärregeringen attDäremot att enmenar
nyligen lämnatoch harnuvarandei detändringar systemet en

1993/94:217 tillprop.datalageniändringarproposition om
möjlighetersålunda DIföreslårRegeringen attriksdagen. att ges

ocholika branscherförmed ADBpersonuppgifterhanteringreglera av
tillståndshante-därsituationi syfte strävasektorer. Detta motatt enen

tillsynsförfarande.iövergårpersonregisterring ettav
normgivningskompetensdenpropositioneniföreslåsVidare att som

personregistertilltill begränsasDIdelegerasskall kunna att somavse
ändamål.visstoch förverksamhetvissinomförekommer ettofta en

förskall gällaföreskrifteråsyftas ärVad närmast person-somsom
branscher ocholikaändamål inomvisstförs förregister ettsom

ifrågakan kommapersonregisterexempel påSomsektorer. som
direktreklam-forskningsregister,patientregister,sjukhusensnämns

bankväsendet.ochförsäkringsbranscheninomregisterregister samt
omfattamening interegeringensenligtnormgivningsrätt börDI:s

hand-allmännagallringföreskriftergenerellautfärdarätt avatt omen
avvika från denfinns skäldetinteRegeringenlingar. attatt nuanser

fastslagits ihandlingarallmännagallringenreglering somavav
§i 10huvudregelnfrånundantagPrincipenarkivlagen. attom

inte ändras. DI:sförordning böri lag ellerarkivlagenlskall göras
generellautfärdainnefatta rättdärför intenormgivningsmakt bör atten

handlingar.allmännaavseendegallringsföreskrifter
verksamheterför vissaföreskrifterutfärdaför DIMöjligheten att

frånbestämmelsemedkombineraspropositionen,enligtbör, somen
ioch försinrättaspersonregisterdeundantartillståndsplikt som

ellerkunnaockså ersättakommerföreskrifterna. DIenlighet med att
föreskrifter.medföreskriftergenerellameddeladetidigareändra nya

detaljeradtillmöjlighetenRegeringen poängterar att norm-en
inte kommerintegritetsskyddsområdet attgivningskompetens på

register-särskildaframinriktningen pånuvarandepåverka den att ta
hänvisarpersonregister ochintegritetskänsligaförförfattningar
integritetoffentlighet,1990/91 :60iuttalandenatillhärvidlag omprop.

58uttalaspropositionensistnämnda attdenIoch ADB. en
ochregistreradeantalmedregister ettmålsättning bör stortettattvara

Normgivningskompetensilag.reglerasinnehåll skallkänsligtsärskilt
registerförfatt-ersättning för dessainteskall såledesför DI som enses

till dem.komplementningar ettutan som
nuvarandedenavsiktenarbetsbörda ärminska DI:s attFör att

frånyttrandeinhämtariksdagenochregeringenförskyldigheten att
avskaffas.§ datalagenenligt 2inspektionen a

ochenskilt registerförföreskriftermeddelabefogenheter ettDI:s att
datalagenenligt 18 §personregisterförandefortsattförbud mot av
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föreslås kompletteras med möjlighet förena sådan föreskriftatten en
eller sådant förbud med vitesföreläggande.ett ett

Slutligen föreslår regeringen DI:s beslut skall överklagas tillatt
allmän förvaltningsdomstol och inte i dag till regeringen. Ensom
sådan ordning ligger i linje med bl.a. det arbete sedan flera årsom

inompågår regeringskansliet i syfte minska regeringens befattningatt
med förvaltningsärenden.
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5 Registerlag för statistikregister

5.1 Allmänt registerlagarom

Utredningsuppdraget

mittI uppdrag ingår analysera antal problemställningar. harDeatt ett
aktualiserats olika främst riksdagens tidigarepå beskrivnasätt, genom
principbeslut decentraliserade styrformer för den statligaom nya
statistiken. Frågorna har dock klara beröringspunkter.gemensamma

reglering principerFör kunna komplettera den och de avseendeatt
finansiering och samordning i dag gäller för den statliga statistik-som
framställningen, har de olika problemställningarna böra lösasansetts
i sammanhang. Härigenom skall den statliga statistiken klartett ges
samlade och genomtänkta villkor.väl

En central del utredningsarbetet registerfrågor. Regleringenav avser
flera känsliga register SCB har blivithos med åren mycketav

svåröverskådlig och har framhållit behovet författnings-DI av en
reglering registren. Antalet personregister med integri-mycketav
tetskänsliga uppgifter har under ökat starkt. Uppgifternaår harsenare
samlats in för visst tilländamål knutet skatteförvaltning,ett t.ex.
sjukvård Risken för spridning känsliga uppgifter upplevsosv. av av

oroande. Vid SCB finns hundratal personregister imånga ettsom
vissa register innehåller känsligdatalagens mening och dessaav

mittinformation för särskilda statistiska ändamål. I uppdrag ingår
därför möjligheten till reglering SCB:s samladeprövaatt en av
registerbestånd.

Härtill kommer rad frågor kring bevarande och gallringen av
uppgifter i registren behandlas i kapitelsom

ändamålPersonregistrering för statistiska

Som framgår mitt delbetänkande och innehållet i 3.3.3,avsnittav av
framställningenkrävs för dagens statliga statistik omfattandeav en

personregistrering och kvalificerad uppgiftsbearbetningen som
förutsätter ADB-stöd. personuppgifterDe används harsom en
mångskiftande härkomst, den övervägande delen demäven om av
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kommer från myndigheternas administrativa register. Många av
uppgifterna oftast ursprungligen lämnade för helt ändamål ärannat- -
känsliga för den enskilde och personregister med sådana uppgifterett
kan uppfattas obehagligt och kränkande.som

Personregistreringen dettapå område iär alltid sådanstort sett av
karaktär det krävs tillstånd för inrätta och föraatt registren enligtatt
datalagen. Detta beror på registren skall innehålla uppgifteratt om

saknar naturlig anknytning till den registeransvarige 2personer §som
3 p.

Någon enhetlig systematik dessaöver tillstånd och de föreskrifter
meddelats i samband med tillstånden finns inte, även det harsom om

införts förenklat ansökningsförfarande.ett Det därförär svårt att
erhålla klar överblick registrenöver och bilda sig uppfattningen att en

vad gäller för dem. Detta kan, med tanke på registrensom mångasom
gånger känsliga innehåll, i längden inte från integritets-accepteras
synpunkt. Mitt arbete har därför successivt inriktats på framatt ta
förslag till registerlagstiftning kan dessaersätta tillstånd.en som

Flera starka skäl talar för sådan lösning. Som led i denetten
förestående begränsade revisionen datalagstiftningen föreslåsmen av

förrätt DI utfärda bransch- eller sektorföreskrifter.att Detta inu en
syfte sträva situation där tillståndshanteringenatt mot en av person-
register övergår i tillsynsförfarande. Denna normgivningskompe-ett

för DI skall dock, vilket framgårtens kapitel ettav ses som
komplement till och skall således inte författningsregleringenersätta

vissa register. Det finns här också skäl peka på några uttalandenav att
vid riksdagsbehandlingen i 1991 1990/91:60mars av prop. om
offentlighet, integritet och ADB. Konstitutionsutskottet framhöll då
bet. l991/92:KU:11, 11 det allmänt betydelseatt setts. storvar av

författningsreglering kom till stånd iatt syfte stärka skyddet fören att
de registrerades integritet i samband med nödvändig registrering av
känsliga uppgifter i myndighetsregister. Enligt utskottet borde bl.a.
register hos Socialstyrelsen, landstingen och Riksförsäkringsverket
regleras i särskilda registerlagar. En författningsreglering känsligaav
register ligger också väl i linje med utvecklingen på datarättsområdet
i Europa.

Mot bakgrund härav har den lösning jag tidigare förespråkat en-
generell lag med vissa grunder för förande statistikregister, vilkaav
fortfarande skulle kräva tillstånd måst Genomförandetöverges. av-
det delegerade statistikansvaret där särskilt utvalda myndigheter ges

för delar den statliga statistiken, vilketstora siktpå kanansvar av
innebära framställningäven densamma, förstärker ytterligareav
behovet reglering registren. Jag vill återigen framhållaav en av att
integritetsfrågor kring känsliga register inte bör bedömas och avgöras
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enskilda tjänstemän statsmakterna riksdag ochutanav av genom
regering.

regleringEn de känsliga statistikregistren ligger därför allaav ur nu
berörda synvinklar i tiden.rätt

Registerlagar

Som ipåtalas delbetänkandet, har under visatsår klarsenare en
benägenhet komplettera eller integritetsskyddetersätta i datalagenatt
med särskilda registerlagar för vissa slag personregister. Lagstift-av
ningsprocessen har särskild garanti för integritetsskyddetansetts ge en
vad beträffar register med särskilt känsliga uppgifter. Sedan än ettmer
decennium har datalagen 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, kompletterad med skatte-
registerförordningen 1980:556. För skattemyndigheternas folkbokfö-
ringsregister finns lagen 1990:1536 folkbokföringsregister ochom
förordningen 1991:750 folkbokföringsregister. Det finnsom
härutöver 25-tal ytterligare registerförfattningar.ett

Som jag redan berört har utredningen socialförsäkringsregister-om
lag i sitt slutbetänkande Socialförsäkringsregister SOU 1993:11
föreslagit all registrering på ADB-medium behövs för hand-att som
läggning ärenden socialförsäkringsförmåner skall reglerasav om m.m.
i lag socialförsäkringsregister. Lagförslaget syftar bl.a. tillatten om

de från integritetssynpunkt viktiga förgränsernaatt ange person-
registrering.

Pågående utredningar m.fl.

Författningsreglering ADB-register hos myndigheter förärav
närvarande föremål för flera olika utredningar.

Kommittén S 1991:07 för socialtjänstlagenöversyn av m.m.
Socialtjänstkommittén har fått tilläggsdirektiv utreda och läggaatt
fram förslag författningsreglering personregister inom social-om av
tjänstens verksamhetsområde. Utgångspunkten för kommitténs arbete
bör enligt tilläggsdirektiven dir. 1993:72 identifiera ochattvara
analysera vilket behov finns registrera integritetskänsligaattsom av
uppgifter individnivåpå inom socialtjänstens verksamhetsområde.
Kommittén förutsätts bakgrund sin behovsinventering lämnamot av
förslag till vilka register bör regleras lokal nivåpå oavsettsom om
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verksamheten drivs i statlig, kommunal eller enskild regi, i bolags-
form eller personalkooperativ. En analysnärmare förutsätts skesom

vilka frågor bör regleras i registerlagar, i registerförordningarav som
och myndighetsföreskrifter.

Hälsodatakommittén S 1993:12 har i uppdrag överatt se en
författningsreglering personregister inom hälso- och sjukvårdensav
område. Enligt direktiven dir. 1993:111 skall utgångspunkten för
kommitténs arbete identifiera vilka behov finns på centralattvara som
statlig nivå personregister för forskning och statistik inom hälso-av
och sjukvården. Kommittén skall undersöka och analysera vadpå sätt
centrala personregister i hälso- och sjukvården kan innebära risker ñr
kränkning individers personliga integritet. Kommittén förutsättsav
vidare lämna förslag till vilka slag register bör regleras ochav som
analysera vilka frågor bör regleras i registerlagar, i registerför-som
ordningar och myndighetsföreskrifter.

Vidare har regeringen i 1993/94:235 lagt fram förslag tillprop. en
lag arbetsförmedlingsregister. Förslaget går på hanteringenutom att

vissa Arbetsmarknadsverkets personregister skall lagregleras.av av
föreslåsLagen träda i kraft den 1 juli 1994.

Registerlagstijiningsteløtik

Registerlagstiftningen reglerar allmänt i olika omfattning bl.a.sett
följande; jfr Kring och Wahlqvist, Datalagen med kommentarer,
Stockholm 1989, 26s.

registreringsteknik-
registerändamål-
registeransvar registerförare-
vilka skall eller får ingå i registretpersoner som-
inhämtande uppgifterav-
vilka uppgifter får tillgängligagörassom-
utlämnande uppgifterav-
underrättelse till berörda personer-
bevarande och gallring uppgifterav-
överlåtelse / upplåtelse register samtav-
rapportering felaktigheterav-

Omfattningen specialregleringen olika register varierarav av av
naturliga skäl med hänsyn till de skiftande ändamål för vilkastort
registren inrättats. Jag har personligen alltid ,varit tveksam till
särskilda registerlagar vid sidan datalagen. Det inte heller alltidärav

specialreglerna beträffande personregistreringen har tillkommitsom
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enbart för tillgodose integritetsskyddsintresset. Tvärtom har de iatt
vissa fall införts då DI sakna förmåga hantera integritets-ansetts att
skyddsfrågorna i enlighet med datalagen eller då andra myndigheters
administrativa krav längregått vad datalagenän kunnat medge. I vissa
fall bör författningen därför led i administrativettses mer som en
reglering från statsmakternas sida viss myndighets arbetsupp-av en
gifter och utbyte information med andra myndigheter.av

Datalagen gäller föräven statsmaktsregister. En myndighet måste
således ha licens för föra sådant personregister och DI haratt ett
tillsyn registren. Härtill kommeröver övriga skyldigheter för
registeransvarig i datalagen.som anges

5.2 Utredningens delbetänkande

delbetänkandeI mitt har några riktlinjer kringpresenterats en
registerlag för statistikregister det slag tidigare diskuteratsav som
under utredningsarbetet. Personligen skulle jag föredra denatt
reglering register för den officiella statistiken erfordrasav som nu
infogades i datalagen. Den väntade reformeringen datalagen har,av

framgår kapitel skjutits i avvaktan på direktiven frånsom av nu upp
EG integritetsskyddsområdet.på Men hänsyn härtill och bakgrundmot

vad i övrigt har anförts, detär uteslutet genomföraattav som
regleringen på i formsätt särskildän registerlag. dagDenannat av en
direktiven träder i kraft kommer de, tidigare och alldelesantyttssom

svenskt medlemskap i EU, få effekt informationsbe-påoavsett att
handlingen i Sverige. det skedetI torde finnas anledning iprövaatt
vad behovet existerandemån registerlagar bortfaller. I fall börvartav
innehållet i registerlag för den officiella statistiken infogas ien en ny
datalag.

De grundläggande reglerna för statistikregister bör således samman-
ställas i särskild författning. Dock presenterades inte någoten
författningsförslag i mitt delbetänkande och skälen härför flera.var
Framför allt hade de delar utredningsuppdraget berörav som
bevarande gallringoch inte hunnit beredas i någon utsträckning.större
En väsentlig del författningsförslaget hade därför ändock måst anståav
till slutbetänkandet.
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5.2. 1 Remissutfallet

Ett flertal remissinstanserna har berört förslaget regleringav om
registerlag, den helt övervägande majoriteten ställergenom en varav

sig positiv.
ÖverstyrelsenJustitiekanslern, DI, Kommerskollegium, för civil

beredskap, Socialstyrelsen, Riksrevisionsverket, och Företagens
uppgifislämnardelegation tillstyrker föreslagnade principerna kring en
statistikregisterlag.

Riksförsäkringsverket ställer sig viss tveksamtmån mer men menar
möjligheterna reglera förutsättningarna för inhämtandeatt att av

uppgifter till statistikregister och uppgiftsflödet mellan myndigheterav
skulle kunna tala för sådan lag.en

SCB statistikregisterlag SCB:sendast omfattarattmenar en som
registerbestånd föredra framförär generell reglering slagdetatt en av
jag förespråkade. Byrån pekar fördelpå med lag först-att en en av
nämnda slaget tillstånd enligt datalagen inteär behövs, vilket inteatt
minst lättar arbetsbördan i denna fördel DI.

Genomförandekommittén framhåller vikten inte onödigt-attav man
vis begränsar möjligheterna använda grundmaterial för statistiskaatt
ändamål ställer sig inte awisande till principen. Kommitténmen
framhåller dock införande generell statistikregisterlagatt ett utanav en

hänsyn SCB:still bl.a. förvaltningsuppgifter skulle kunnaatt tas rasera
förutsättningarna för reformeringen för officiell statistik.ansvaretav

Arbetarskyddsstyrelsen registerlag övergripandeattanser en av mer
karaktär förbehövs erhålla enhetliga regler för statistikfram-att
ställning hos olika "beställarmyndigheter". Styrelsen däremotanser

statistikregisterlag generell karaktär inte tillämpagår påatt atten av
register, har flera olika ändamål. Frågor registeransvar,som som
arkivfrågor, gallring uppgiftsflödeoch mellan olika myndigheter måste
regleras för varje register.

5.3 EG:s direktiv

EG-kommissionens direktiv angående personlig integritet dataom-
rådet koncentreras till behandling personuppgifter processing ofav
personal data fördatäcker manuellt register.även Undermen
begreppet behandling personuppgifter faller alla elementäraav
åtgärder insamling, inmatning,såsom lagring, bearbetning, överföring,
utlämnande och radering personuppgifter art. 2. Begreppetav
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personregister personal data file användes i tidigare direktivut-som
kast tillämpas endast manuella register.pånumera

All behandling personuppgifter skall utföras i enlighet med deav
materiella bestämmelserna i 2 kap. art. 5 21.-

Begreppet personuppgift har givits vid definition möjligt.såen som
Uppgifter redovisas i form statistik intesom av anses vara personupp-
gifter, eftersom ingen enskild rimligen kan identifieras iperson
statistik. följd dettaEn länge uppgifter identifikations-så harär attav
värde räknas de personuppgifter, i statistik- eller forsk-t.ex.som
ningsregister inte avidentifierats.ännusom

Beträffande gallring personuppgifter gäller enligt 6 deart. attav e
skall bevaras i form inte det möjligt identifiera dengör atten som
registrerade under längre tid nödvändigt för de ändamål förän ärsom
vilka uppgifterna lagrats. Undantag gäller för personuppgifter påsom

säkert lagras for historiska, statistiska eller vetenskapligasättett
ändamål. Undantaget tillkom vid revidering förslaget till direktivav
för bl.a. tillgodose arkivlagstiftningens krav. Något undantagatt annat

det i 6 inte. Register inte fallerän under undantagetart. e ges som
skall således gallras enligt huvudregeln, vilket måste gällat.ex.
myndighetsregister.

Överväganden5.4 och slutsatser

En registerlag kommer få central funktion i detatt systemeten nya
med decentraliserat för del den statliga statistiken.storansvar en av

detaljerna iHur statistikansvaret slutligt blir utformade, kommerän
inflytandet statistiken successivt flyttas på de ansvarigaöver överatt
myndigheterna och användarintressena. får,Detta jag sökt belysasom
i avsnitt 3.3.1, skiftande förkonsekvenser myndigheterna. Somliga
myndigheter kan sikt förväntas viljapå del statistikpro-störreta en av
duktionen i regi medan andra sannolikt söker lägga utegen pro-
duktionen vid SCB elleruppdrag hos servicebyrå. Justettsom en av
detta skäl det viktigt de register skall användas förär att som
framställningen statistik blir föremål för klar reglering, främstav en
i fråga ändamål, innehåll registeransvar.och Detta bör, jagom som

kommer in inte förorsakapå, något problem.störresenare
Jag har inledningsvis i avsnitt 3.3.3 redogjort för hur jag påser

registeransvaret för de statistikregister kommer användas förattsom
framställning den officiella statistiken. Jag hävdar ånyo deattav
register behövs för framställningen officiell statistik skall liggasom av
under statistikansvarigaden myndighetens kontroll på sådant sätt att
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myndigheten förfogar registretöver i TF mening. Det med andraär:s
ord den myndigheten skall kunna påverka innehållet i registret.som

5.4.1 Registerlagens utformning

Lagen bör utformas med tidigare omnämnda och befintliga registerla-
förebild. Sålunda bör författningsreglering skegar centralasom av

frågor registerändamål, registeransvar, insamling uppgifter ochsom av
registerinnehåll. Härtill kommer några för verksamheten kring den
officiella statistiken specifika förhållanden, såsom det tidigare angivna
behovet uppgiftsplikt.av en

Utformningen registerförfattning påverkas de materiellaav en av
bestämmelserna detpå område registerförfattningen skall reglera.som
Som tidigare angivits den statligaär statistikproduktionen till stora
delar oreglerad falleroch tillbaka på beslut och föreskrifter från DI.
Styrningen och kontrollen den officiella statistiken kommer liggaav att
hos de statistikansvariga myndigheterna och kan förväntas undergå
ständiga förändringar. En fullständig reglering i lagform registeran-av
vändningen på detta område skulle bli alltför detaljerad och därtill

oöverskådlig.närmast Lagstiftningen skulle behöva undergå ständiga
förändringar. Ett sådant skulle bli så det skullesystem tungrott att
falla sinpå omöjlighet.egen

Syftet med registerlagstiftning är, redan framhållits, värnaattsom
de registrerades personliga integritet. Enligt min mening kan dessaom

syften uppnås deäven detaljernanärmare kring registerföringenom
inte regleras i lagform. Lagen kan de från integritetssynpunktange
viktiga förgränserna personregistreringen i form deav gemensamma
riktlinjerna för innehållet i statistikregistren, vilket framställningär av
officiell statistik. Regeringen bör sedan i förordning be-närmare

ändamålstämma och innehåll inhämtande uppgifter för varjesamt av
register och har då hålla sig inom de för ändamålsbe-gränseratt
stämningen lagen den officiella statistiken Medsom om anger. en
sådan ordning har regeringen möjlighet inrätta olika register ochatt
för varje register begränsa ändamålet till det lagen tillåter. Jagsom
lägger bilaga till detta betänkande fram principutkast tillsom ett en
sådan förordning för åskådliggöra hur regleringen förordnings-påatt
nivå kan utformas. Förslaget skall inte uppfattas fullständigsom en
lösning alla de frågor kan uppkomma.av som

Lagen bör också reglera vad personregister för officiell statistikett
får innehålla. Detta förorsakar inte några komplikationerstörre
eftersom för den officiella statistiken finns angivna i särskildramarna
lagstiftning, lagen 1992:889 den officiella statistiken. Någraom
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möjligheter för regeringen meddela sådana föreskrifteratt om
innehållet går de i lagen angivna finns då inte.utöversom

registerföringenEn reglering den officiella statistikenspå områdeav
riktlinjerefter dessa tillgodoser enligt min mening integritetsintres-väl

samtidigt den medger erforderlig flexibilitet i förhållande tillsena som
den styrning skall åligga statistikansvarigade myndigheterna.som

Grundlagsfrågor

En väsentlig fråga författningskonstruktionhur angivenär en av ovan
ställer sig i förhållande till grundlag.art

Bestämmelser normgivningsmakten finns i 8 kap. regerings-om
formen RF. Enligt §13 första stycket 2 får regeringen genom
förordning besluta föreskrifter enligt grundlag skall meddelassom

riksdagen. föreskriftsrätt brukarDenna kallas regeringens rest-av
kompetens. Privaträtten hänförs ienligt 2 § sin helhet till lagområdet.

innebärDetta restkompetensen bara kan omfatta offentligrättsligatt
normgivning. detta iI sammanhang bestämmelsen 3 § betung-är om

offentligrättsligande föreskrift intresse. föreskrifterDär sägs attav
förhållandet mellan enskilda och det allmänna, gällerom som

åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp i enskildasavser
personliga ekonomiska förhållanden,eller skall meddelas lag.genom

innebär till restkompetensen bl.a. kan hänföra sådanaDetta att man
offentligrättsliga föreskrifter, inte gäller förhållandet mellansom
enskilda intern Sådana föreskrifteroch det allmänna ärutan natur.av
kan statliga myndigheternas organisation, arbetsuppgifter ochgälla de

interna förvaltningsföreskrifter.inre verksamhetsformer, dvs.
Föreskrifter vanligen i instruktioner fördetta slag de olikaav ges

myndigheter,myndigheterna. Regler för förfarandet hos dvs. regler
gäller handläggningen mål och ärenden, faller i allmänhetsom av

utanför 3 Visserligen de beröra enskilds förhållande tillkan en en
myndighet de lägger i allmänhet inga förpliktelser denpåmen

Förfaranderegler tillhör därmed regeringens restkompetens,enskilde.
inte följer bestämmelse i grundlag.någonannatom av

förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna finns intefrågaI om
grundlagsbestämmelse. Av förarbetena till framgårsådan RFnågon

bestämmelser förvaltningsförfarandet avseddaockså är attatt om
1973:90 210. Skulletillhöra regeringens kompetensområde prop. s.

utnyttja sin möjlighet i sådan fråga inemellertid riksdagen gåatt en
regeringens kompetensområde, kommer till följd principenpå av om

fråga regeringensden formella lagkraften denna undandragenvara
8 kap. § §kompetens länge lagregleringen består se 14 och 17 RF.så
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En registerförfattning detpå statliga förvaltningsområdet innehåller
i allmänhet interna förvaltningsföreskrifter och förfaranderegler.
Sådana bestämmelser hör således till regeringens restkompetens i den

demån inte riksdagenrör eller dess myndigheter. Syftet med
registerförfattningen emellertidär ofta den skall tillgodoseatt
integritetsskyddsintresset. Det bör därför närmare granskas vad
grundlagen reglersäger med detta syfte och det möjligtärom attom

hänföraäven dem till regeringens restkompetens.
I RF:s fri- och rättighetskapitel finns, tidigare angivits,som en

bestämmelse innebär varje medborgare i den utsträckningattsom som
inärmare lag skall skyddas hans personliga integritetmot attanges

kränks uppgifter honom registreras med hjälpatt ADBgenom om av
2 kap. 3 § andra stycket. Enligt 20 § första stycket 2 i samma
kapitel likställs utlärmingar med svenska medborgare i fråga dettaom
skydd. Vad frågan gäller dessaär grundlagsbestämmelser innebärom

integritetsskyddet vid dataregistrering alltid måsteatt regleras i lag och
regeringen därmed endast har möjlighet meddela verkställig-om att

hetsföreskrifter till lagen. I så fall kan detta aldrigämne falla under
regeringens restkompetens. Restkompetensen innebär tidigaresom

regeringennämnts förordning får besluta föreskrifteratt genom som
enligt grundlag skall meddelas riksdagen. Det kan emellertidav

konstateras något sådant lagkrav inte ställs iatt grundlagsregelnupp
skydd för den enskildes personliga integritet vid dataregistrering.om

Regeln fastslår det skall finnas datalagstiftning tillatt skydd fören
den personliga integriteten. Att grundlagsregeln inte innebär något
lagkrav för registerförfattningar framgår också motiven till regelnav
prop. 1987/88:57. Till grund för propositionen låg förslagett som
Data- och offentlighetskommittén hade lagt fram i delbetänkandet
Integritetsskyddet i informationssamhället Grundlagsfrågor Ds Ju
1987:8. Enligt kommittén skulle utredningens förslag till grundlags-
regel hindra regeringen meddelar föreskrifter dataregistreringatt om
med stöd 2 kap. 13 § första stycket 2 RF, dvs. med stödav av
restkompetensen specialmotiveringen 66. Vid remissbehandlingens.

förslaget anmärkte också remissinstanser regeln möjligenettav attpar
kunde tolkas regeringensså förordningsmakt på inskränksatt området
till verkställighetsföreskrifter. Man pekade på detta kunde fåatt
konsekvenser för de s.k. statsmaktsregistren, något kommitténsom
emellertid inte hade gått på.

framgårDet propositionen grundlagsregleringen inteattav var
avsedd denna innebörd. I propositionen anförsatt nämligen att
regeln inte fick leda till några problem vidstörre tillämpningen eller
till några avgörande förändringar i dåvarande rättsläge. En lösning

enligt propositionen borde avvisas i fri- och rättighetska-som attvar

100



Registerlag för statistikregistersou 1994:65

pitlet skriva krav på bestämmelser skydd förett personligatt om
integritet vid dataregistrering i princip skall meddelas i lag. Ett sådant
krav få till följd det inte skulle möjligt iattangavs attvara samma
utsträckning tidigare i regeringsförfattning föreskriftert.ex.som en ge

integritetsskydd. Lagkravet skulle enligt propositionen därförom
motverka sitt syfte och i praktiken försvaga dataskyddsmöjligheterna.
En lösning inte heller ansågs möjlig direkt iannan som attvara var
grundlagen visst integritetsskyddmått inteett fårange av som
underskridas. Regeringens slutsats blev förslag i huvudsakett som
överensstämde med kommitténs. I propositionen underströks att
lagregeln inte borde hindra regeringen, andra myndigheter ochatt
kommuner meddelar dataskyddsbestämmelser. För klargöra dettaatt
jämkades den kommittén föreslagna lydelsen något.av

Frågan registerlagar i 1990/91:60togsom nya upp prop. om
offentlighet, integritet och ADB. Där föreskriftersägs till skydd föratt
den personliga integriteten återfinns i författningarmånga olikaav
konstitutionell valör. I propositionen anförs några exempel på
registerlagar och registerförordningar. Som exempel påett nytt en
registerförordning kan förordningen 1992:1027 register förges om
strafföreläggande, föreläggande ordningsbot Förordningenav m.m.
har ingen anknytning till registerlagnågon och innehåller bestämmel-

registerändamål, registeransvar, terminalåtkomst, registerinne-ser om
håll, sambearbetning, sökbegrepp, utlämnande och gallring.

Mot bakgrund det anförda finner jag den författningsteknikattav nu
jag förordar förenligär med grundlagen.

5.4.2 tillämpningsområdeLagens

Jag tidigarehar varit inne på tanken söka reglera samtliga deatt
register används för framställning statlig statistik fåttsom av men
avskriva detta. har visatDet sig omfattande arbete baraett attvara

Ävensammanställa de register används för detta ändamål.som om en
sådan inventering skulle tekniskt möjlig, skulle författnings-vara en
reglering allt döma bli tillså den grad oöverskådligatt denav att
skulle motverka sitt syfte. Frågan också vilkenär sådannytta en
reglering skulle få, eftersom delar den s.k. övriga statistikenstora av
inte sammanställs uppgifter kan betecknas integri-av som som
tetskänsliga. Bl.a. avgränsningsfrågor skulle bli mycket svåra.

Utredningsarbetet har istället visat den helt övervägande delenatt
de register innehåller integritetskänslig information deärav som som

används för framställa officiell statistik. De finns i dagatt nästan
uteslutande hos SCB. Dessa register såledesär den avgränsning av
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registerlagens omfattning jag funnit lämplig. inteDetta minst motsom
bakgrund den ändrade ansvarsfördelningen för officiell statistik ochav
de rättsliga konsekvenser denna får, vilket medför jag frånatt
integritetsskyddsynpunkt inte kan avgränsningacceptera en av
regleringen till de register och förblir helt knutna SCB.är tillsom
Med denna avgränsning blir det också fråga registermängdom en som

möjlig hantera överskådligtär på inomsätt föratt ett ramen en
författning.

5.4.3 Statistiksekretessen

En förutsättning för genomföra förändrad ansvarsordning föratt en
den statliga statistiken varithar skyddet för primäruppgifterna skallatt
bli oförändrat eller högre i jämförelse med det skydd hittillsSCBsom
upprätthållit. Jag har redan tidigare pekat detpå goda skydd som
statistiksekretessen i 9 kap. § sekretesslagen4 erbjuder. viktigtDet är

de uppgifter kommer användas för framställa officiellatt att attsom
statistik i den ansvarsmodellen i framtiden också omfattas dettanya av
skydd. krav härförEtt dock myndigheten har statistikverk-är att en
samhet organisatoriskt frånavgränsad myndighetensär övrigasom
ärendehantering.

Jag har tidigare konstaterat kännedom förutsättningarna föratt om
statistiksekretess liksom tolkningen bestämmelserna varierarhäromav
vid de olika myndigheterna. Jag därför organisatorisktattmenar en
avgränsad statistikframställning skall absolut förutsättning förvara en

myndighet skall få för officiell statistik. Detta böratt en ansvar
författningsregleras och lämpligendå i registerlagen.

5.4.4 Registerändamål

Ändamålet för register för registrets innehåll ochett anger ramen
användning och registret får endast användas i överensstämmelse med

Ändamålsbeskrivningensitt ändamål. har därför avgörandeen
betydelse för vilka uppgifter får tillföras registret och vilkasom
möjligheter finns bearbeta registerinnehållet.attsom

För de register i fråga ändamåletär "i vid bemärkelse"ärsom nu
framställning qâiciell statistik. Ytterligare inskränkningar finns iav
form indelning i statistikomráden i bilagan till förordningen denav om
officiella statistiken. Härtill kommer den statistikansvarigaatt
myndigheten, enligt Genomförandekommitténs förslag, skall göra en
särskild produktbeskrivning för den ojficiella statistiken inom sitt
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ansvarsområde. beskrivningenI skall ingå bl.a. uppgifter primäraom
variabler, uppgiftskällor, utnyttjade interna register,externa utnyttjade
data från andra statistikprodukter inom området skapadesamt

Ändamåletstatistikregister och databaser vid myndigheten. för ett
statistikregister för officiell statistik skall med hänsyn till vad som nyss

inte kunna awika sig frånsagts vad föreskrivs i lagen ochvare som
förordningen den officiella statistiken eller från den specifikationom

produktbeskrivningen.utgör Tvärtom måste ändamålsbeskriv-som
Ändamåletningen stå i överensstämmelse med dessa. bör å andra

sidan inte beskrivas i detalj sådanaän återkommande ochattmer
justeringarsmärre i statistikens inriktning den ansvariga myndig-som

heten kan förutsättas utföra med viss kontinuitet kan företas utan
ändringar i ändamålsbeskrivningen. Som jag tidigare angivit bör
regeringen specificera ändamålet för respektive register i den till lagen
anslutande förordningen.

5.4.5 Registeransvar

En registerförfattning behöver, förutsatt datalagens regler äratt
tillräckliga, inte innehålla några bestämmelser skallom vem som vara
registeransvarig. Som jag tidigare angivit i avsnitt 3.3.3, dockär
datalagens reglering ansvarighetsfrågorna många gånger svårav att
tillämpa, särskilt vad gäller personregister hos det allmänna. I en
registerforfattning kan registeransvaret också regleras efter delvis
andra riktlinjer de kommerän till uttryck i datalagen. Med dettasom
vill jag dock inte påstå kan konstruera registeransvaratt ettman som
strider bestämmelserna i datalagen.mot

Jag har i detta tidigare sammanhang också angivit skälen för min
slutsats registeransvaret i den gällande datalagensatt mening skallnu
ligga hos den statistikansvariga myndigheten. Detta ligger för övrigt
i linje med DI:s praxis på området. För undvika tveksamheter ochatt
missförstånd jag dock särskild reglering registeransva-attmenar en av

bör ske i registerlagen.ret

5.4.6 Insamling uppgifter och registerinnehållav m.m.

Ett personregister för officiell statistik skall användas deav
statistikansvariga myndigheterna för insamling, lagring och be-
arbetning uppgifter i de olika led ingår i framställningenav som av
officiell statistik. Registren omfattar mängd uppgifter påstoren som
olika berörsätt antal människor. Flera statistikregisterett kanstort
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förutsättas uppgifter iinnehålla hela den svenskastort settom
befolkningen.

Vilka uppgifter skall få förekomma i register dennaett artsom av
jag nyligen varit innemåste, härledas depå, styrsom ur normer som

den officiella statistiken och dess inriktning. produktbeskrivningenNär
fastställd skall registret inte få innehålla andra uppgifterär deän som

angivits i form inhämtade data och variabler. Vill myndigheten iav
betydande avseenden ändra statistikenpå och dess underlag, blirmer

det fråga får i anslagsframställningen och handläggastasen som upp
respektive departement. Regeringen får då möjlighet samordnaattav

de ändringar i förordningen aktualiseras.som

Registerförordning5.4.7

Detaljregleringen registren för officiell statistik bör, jagav som
tidigare angivit, återfinnas i till registerlagen anslutande förordning.en
Jag då specifika uppgifter registeransvarigaden myndig-avser om
heten, registrets ändamål och innehåll, insamlingen uppgifter tillav
registret och vad gäller ifråga bevarande detta.som om av

Regleringen bör i så förenklade former och överskådligtgöras så
möjligt. Som bilaga till betänkandet bifogas förslag till hurettsom en

förordning föreslagen beskaffenhet kan Jag har vidut.av se upp-
förslaget frånrättandet SCB:s ansökningar till ochutgått DI deav

fråntillstånd i dag gäller förDI de aktuella registren. viktigEnsom
fråga gäller de i registren ingående variablerna och dessa behöverom
specificeras i förordningen. Enligt min mening behöver inte skeså
under förutsättning registerinnehållet kan adekvat be-att ges en
skrivning förslaget till förordning har jag därförpå sätt. I strävatannat
efter lösning.sådanen
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6 Arkiv, gallringbevarande och

1 Allmänt

6.1.1 Arkivbegreppet och arkivteoretisk bakgrund

Begreppet arkiv kan i vanligt, dagligt språkbruk ha flera betydelser,
t.ex.

bestånd arkivhandlingarav-
institution för förvaring och vård arkivhandlingar ochav-
lokal för förvaring arkivhandlingarav-

Inom arkivteorin och de olika arkivförfattningarna används itermen
sin egentliga betydelse, bestånd arkivhandlingar jfr Gränströmav
m.fl. Arkivlagen fi. i betydelse11 Det enbart dennaär termens. som
arkiv framgent används. de övriga betydelserna finnsFör mer
preciserade arkivmyndighet, arkivinstitution, arkivlokaltermer som
etc.

syftet arkivverksamheten har förändratsAspekterna med medpå
från arkiven arkivverksamhetentiden. statsmakterna början ochsåg

huvudsakligen statsrättslig och juridisk synvinkel. Arkiven skulleur
inställningskydda rättigheter och egendom. En restriktivägarens

intogs ofta utomstående. Efter hand förändrades dennagentemot
inställning, berodde samhällena utvecklades och olikavilket på att
andra intressenter inte längre accepterade slutenhet.en

till statsförvalt-Sverige kom den ändrade tillgångenI påsynen
tryckfrihetsför-ningens handlingar till uttryck i och med införandet av

1766. idéhistoriskt har betytt inom arkivverk-ordningen Vad som mer
arkiven öppnades för medborgarnasamheten dock de franskaär att
för skulle få tillgång tillunder den franska revolutionen dessaatt
till arkiven utvecklades till blijuridiskt bevismaterial. Tillträdet att en

vissarättighet för och inte enbart favör för gynnadeenvar en
franska förordning från 1794 har kallats förmedborgare. Denna

förklaringen arkivaliska rättigheterna. Under 1800-taletde togav
arkivinstutitionerna. leddehistorieforskarna ledningen hos Dettaöver

till arkivtjänsten.påen annan syn
teoretiska grunden för arkivbildningen i Sverige har underDen

i arkiv1900-talet varit innebär korthetproveniensprincipen. Den att ett
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skall uppfattas enhet, det skall hållas i orubbatattsom en samman
skick och i sin ursprungliga karaktär, inte sammanblandas med andra
arkiv och det skall förtecknas i enlighetatt med arkivbildarens
verksamhet. Proveniensprincipen har dock ifråga under 1900-taletsatts
och ställts inför rad prövningar självklart inte förutseddaen som var

Ävenvid dess tidiga tillkomst. innebörden offentlighetsprincipenav
har genomgått utveckling. Proveniensprincipen emellertiden anses
tillgodose de krav ställs i dag. harDet inte heller kunnatsom

alternativnågon teoribyggnad ipresenteras lika hög grad bevararsom
och kontext och därmed lyfter framtext arkivens potential.

Arkivens roll har under debatt och diskuterats livligtsatts såväl
nationellt internationellt under de årtiondena. Centralasom senaste
frågeställningar har därvid varit arkivens förhållande till yttrandefrihe-

och tillgången till information dvs.ten offentlighetsprincipen, till
integritetsfrågorna, till samhällsförnyelsen och reformarbetet, till den
undersökande journalistiken, till samhällskritiken och den offentliga
debatten. Den tidigare förhärskande tanken arkivarien enbart haratt
arbetat och arbetar forskningen har kommit alltförutgöraatt en
smal bas för den moderna arkivtjänsten. Målsättningen for arkiwerk-
samheten betydligt vidareär Insiktenän så. härom har kommit fram
vid det arkivlagstiftningsarbete sker världen och inteöver minstsom
vid tillkomsten den svenska arkivlagen.av

Förutom de statliga och kommunala arkiven finns betydandeen
enskild sektor där den handlingäger i normala fall frittsom en
förfogar den.över

internationellI jämförelse överensstämmer det svenska offentligaen
arkiwäsendet i väsentliga avseenden med förhållandena jämförbarai
länder. De särskilda legala utgångspunkter för tillgång till offentliga
handlingar offentlighetsprincipen dockär specifika för detsom ger
svenska arkiwäsendet.

6.1.2 Arkivens historia och roll i samhället

SverigeI har arkiven i hög grad präglats samhällets utveckling.av
Under Gustav Vasas tid lades grunden för den arkivbildning som
kommit bli riktningsgivande för arkivensatt utseende under de
kommande seklerna jfr Gränström m.fl. 51 Det dens. var nya
centrala statsmaktens krav inkomsterpå och krigsmaktens behov som
spelade avgörande roll för arkivbildningen. Detta blev ännuen
tydligare under 1600-talet, då stormaktstidens politik med bl.a. starkt
utökade utskrivningar till krigsmakten ställde krav på statenen av
kontrollerad folkbokföring. Statens informationsövertag accentuerades
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och förstärktes under 1700-talet, då bl.a. tabellkommissionen före-
gångaren till SCB inrättades 1749 med beträffande befolknings-anor
statistiken från 1730-talet.

Under 1800-talet inträffade inte några förändringarstörre som
påverkade utvecklingen i detta avseende.

Det svenska samhället har omdanats fullständigt under 1900-talet.
Förändringarna verklig fart under efterkrigstiden och kantog
beskrivas olikapå beroende vilkasätt på utgångspunkter väljerman
och vilka perspektiv vill anlägga. Vilka betraktelsesätt änman man
väljer gäller dock de skildrar utveckling från det gamlaatt en
bondesamhället" epok med dominans föröver mekanisk ochen annan
industri till ordning kan olika benämningar: informations-en som ges
samhälle, servicesamhälle, postindustriellt samhälle.

Under de decennierna har företeelse, den s.k. socialasenaste en
ingenjörskonsten, alltmer betonats det gäller samhälletsnär in-
formationssträvanden. Föreställningen utökad kunskapatt man genom
och tillgång till information s.k. kunskapspositivism skulle kunna
utveckla bättre samhälle, har lett till det samlats inett att stora
mängder uppgifter i de flesta Detta har fåttämnen. betydande
konsekvenser för arkivens tillväxt också påverkat debattenmen om
skyddet för den personliga integriteten.

Den första uppgiften för arkiwerksamheten den kunskapyörsör-är
jande, därvid medborgarnas behov information principiellt börav ses

Öppenhetför sig.något krävs för skapa förtroende för beslutattsom
och beslutsfattare. Här kommer offentlighetsprincipen in i bilden.
Allmärma handlingar i princip offentligaär och skall hållas till-
gängliga. Undantagsfallen regleradeär i lag.noggrant

Den andra uppgiften för arkiven den kulturella. Samtidigtär som
landet har präglats energiskt förarbete förverkliga de målett attav

i 1974 års kulturpolitiska proposition prop. 1974:28 harsom angavs
förutsättningarna för kulturpolitiken ändrats åtskilligt under de senaste

decennierna.två Jämsides med det skrivna/tryckta ordet, bokutgivning
och bibliotek har data, ljud och bild fått dramatisk omfattningen som
komplement. Mångfalden radiosändare och TV-kanaler baraär ettav

exempel. Samtidigt riskerar kulturutbudet i landet denpar genom
accelererande informationsteknologin monopoliseras utländskaatt av

Åaktörer, det utländska inflytandet blir alltför dominerande. andraatt
sidan har pånyttfött intresse för svenska historiavår kunnat iakttas.ett
Det i linjemåste med statsmakternas politik söka så långtattvara som
möjligt bevara mångfalden därför avvisa insatserna till förmånutan att
för det svenska kulturarvet. Här kan arkiven få central positionen mer
i sammanhangen hittills.än
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Den tredje uppgiften för arkivverksamheten den ejfektiviserandeär
eller rationaliserande.

6.1.3 Gallring allmänna handlingarav

En successiv gallring allmärma handlingar företas sedan lång tidav
tillbaka. Gallringsarbetet praktiskär nödvändighet. Utan dettaen
skulle arkivmaterialet i omfattningväxa ohanterlig,en utansom vore

det skulle medföra fördelarnågra från insyns- eller informations-att
synpunkt. Gallringen syftar till arkiven inte skallatt tyngas av
handlingar saknar påtagligt informationsvärde, bara utgörsom som en
dubblering information bättre kan sökas i arkiv ellerettav annatsom

har informationsvärde markantär begränsat i tiden jfrettsom som
1989/90:72 arkiv 40 ff.prop. om m.m. s.

Vid sidan den gallring betingadär hanterlighetsskäl ochav som av
ekonomiska skäl, har med tiden aktualiserats gallring handlings-en av
bestånden påkalladär något helt nämligen integritets-annat,som av
skyddet för den enskilde. Detta sig igör all synnerhet gällande
beträffande register förs med hjälp automatisk databehandlingsom av
ADB, i några fall också beträffande personakter, demen oavsett om
förs på eller med elektroniska hjälpmedel. Här gallringsprin-ärpapper
cipen allmänhetI dengår på uppgifterna efter tidut atten arman. en
skall förstöras, det inte finns särskilda föreskrifter bevarande.om om
Principen har aktualiserats på grund ADB-tekniken skapatattav
tidigare okända möjligheter samla in, bearbeta och återvinnaatt
information. Tekniken medför dessutom information kan bevarasatt
i hanterlig form mycket länge.

Frågan uppkommer då vad begreppet gallring innefattar, eftersom
detta inte legaldefinierat,är sig i TF eller i arkivlagen. Riks-vare
arkivet har däremot definition begreppet gallra i sin för-en av
fattningssamling RAFS 1991: l enligt följande;

Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar
hos enskilda: handlingar respektive uppgifter;
förstöring sådana handlingar/uppgifter i samband med överföringav
till databärare räknas gallring överföringen medförannan som om

informationsförlust,-
förlust sökmöjligheter eller,av-
förlust möjligheter fastställa informationens autencitet.attav-

Denna definition har blivit allmänt vägledande vid tolkningen av
begreppet gallring och täcker enligt min mening väl vad börsom
innefattas däri. Med gallring traditionellt åtgärd i tvåavses stegen -
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vissa ellerpappershandlingar avlägsnas sittsorteras ut ut samman-
hang och förstörs sedan. Vid gallring från upptagningar för automatisk
databehandling ADB information bort från fysiskaraderas det
underlaget.

Från gallring skiljer k Med rensning aktenrensning. attsman avses
i ärende befrias från sådant material inte skall arkiv-utgöraett som
handlingar. praktiken innebär det sådant inte allmännaI äratt som
handlingar eller bör bli det vid arkivläggningen värdefulla utkast,
minnesanteckningar och liknande bort från akten.tas

ÖppenhetArkivutredningen beräknade i sitt betänkande och minne,
SOU 1988:11 gallringen statsförvaltningens handlingaratt av svarar

80 ursprungligen tillförda handlingarna.ungefär demot procent av
Hårdast gallringen vid lokala och regionala myndigheter. Dettaär

oftaberor främst information finns vid centralpå att samma en
räcka finns bevarad där.myndighet och det denatt attanses

Utredningens direktiv

beträffande bevarande gallring följande.mina direktiv framhålls ochI
skatteregister, hänför sig till viss beskattningsperiodUppgifter i som

och inte skall i skattelängd enligt 13 § skatteregisterlagentassom upp
sju efter det1980:343, får bevaras under högst år utgången av

kalenderår vilket perioden gick Enligt 13 § tredje stycketunder ut.
bevarandetidlag får dock regeringen förordna längresamma om av

till prop.uppgifter skatteregister. förarbetena lageni Av
syftet med denna bestämmelse1979/80:l36 framgår är attatt ge

uppgiftermöjlighet besluta vissa skall bevaras påregeringen att att
tillgodose statistik- och forskningsin-ADB-medium för kunnaatt

tressena.
regeringen i den 19vidare direktiven beslutDet framgår attav

medgivit fortsatt bevarande vissa taxerings-december 1991 har ett av
inkomst- och förmögenhetssta-uppgifter ingår i den totalräknadesom

inkomstfördelningsundersökningen HINK, under-IOF,tistiken
i samhället ULF, deklarations-sökningen levnadsförhållandenaom

för jordbrukare DU-registret, jordbrukarnas taxeradeundersökningen
undersökningen jordbrukarnas tillgångarochnettointäkter m.m. om

SU-registret. Medgivandet gällde längstoch skulder T t.o.m.
fattas förlängning.1992. Beslut harårutgången senare om enav

1994.medgivande gäller längst utgången årNuvarande t.o.m. av
regering-i direktiven det inte tillfredsställandebetonasDet är attatt

ställning till hur länge uppgifterna skall fåfrån fall till fall skall taen
fråga omfattande registereftersom det i fallbevaras, många är om
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med många gånger tämligen känsligt material. Det krävs därför att en
helhetslösning frågan fram för framtiden.tas Principiellt riktigaav
lösningar förutsätts kunna ske inom för någon formramen av
registerlag. Detta skulle ligga i linje med DI:s uppfattning i frågan.
Riksarkivet har för övrigt i skrivelse till regeringen den 15 oktoberen
1991 förordat bevarandefrågan författningsregleras.att

Departmentschefen berör i detta sammmanhang ytterligare ett
register, personregistret "Socialtjänstens individinriktade insatser",

enligt DI:s tillstånd förs vid SCB. Syftet med dettasom register är att
framställa statistik belyser socialnämndernas och länsrättemassom
beslut insatser enligt socialtjänstlagen 1980:620, lagenom 1990:52
med särskilda bestämmelser vård och lagen 1988:870om av unga

vård missbrukare i vissa fall. Enligt beslutom DI denav 19av
december 1991 skall personuppgifter i registret fortlöpande gallras fem

efterår registrering fr.o.m. den 1 juli 1992. Riksarkivet har därefter
i skrivelse den 18 1992 till regeringen hemställten regeringenmars att
vidtar åtgärder för bevara registretatt reglering i laggenom en en
eller förordning. DI har sedan på grund skrivelseen iav en arman
ärendet från Riksarkivet till inspektionen den 18 juni 1992 beslutat att
gallring SCB:s register skall påbörjas först den 1 januari 1993.av
Enligt ytterligare Dl-beslut skall gallringenett påbörjas först den l
januari 1995.

Departementschefen framhåller det också här gäller mycketatt
känsliga uppgifter där kravet på integritetsskydd högtär och detatt
därför viktigtär gallringsproblemen får allsidigatt belysning ochen
kan lösas med ändamålsenlig och tydlig reglering. Det framhållsen

fördel frågan behandlas i dettaatt sammanhang.som en
Förslag till långsiktig lösning gallringsfrågornaen av emotses

utifrån allsidig analys bl.a. ifråga eventuell tillämpningen deom av
olika urvalsmetoder för bevarande i propositionensom anges
1989/90:70 Arkivom m.m.

Gallringen och principerdess materiella regler gallringom-

Arkivlagen och dess reglering behandlas inärmare avsnittet 3.3.4.
Lagens 10 § har följande lydelse:

"Allmänna handlingar får gallras.
Vid gallring skall dock alltid beaktas arkiven utgör delatt en av

kulturarvet och det arkivmaterialatt återstår skall kunnasom
tillgodose de ändamål i 3 § tredje stycket.som anges

Om det finns avvikande bestämmelser gallring vissaom av
allmänna handlingar i lag eller i förordning gäller dessaannan
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i 12 §dock med undantag för bestämmelsernabestämmelser,
datalagen l973:289."

vilket framgår 3 § arkivlagen, myndigheternasHuvudregeln är, attav
allmänna handlingar får gallras framgår,arkiv skall bevaras. Att som

skall dock alltid ske med beaktandeangivits, 10 Gallringennyss av
del kulturarvet och sådant detarkiven påutgör sättett attatt en avav

ändamål.fyller arkivens i 3 § angivnaåterstående arkivmaterialet
regleravvikandeOm det lag eller förordning finnsii omannan

Bestämmelserna ibestämmelser.gallring, arkivlagensdessa övertar
i 12 §bestämmelsernadock, enligt 10 framförarkivlagen gäller

datalagen.
behövsinte längrepersonuppgifter§ datalagen skallEnligt 12 som

intesåvitt depersonregistret,registerändamålethänsyn till utgåmed ur
myndighetsförfattning ellerigrund bestämmelserskall bevaras på av

gäller då denförfattning. Detsammameddelats med stödbeslut avsom
gällerBestämmelsenföra personregistret.registeransvarige upphör att

personregister.för alla
personuppgif-bevarande och gallringbeslutkan meddelaDI avom

18 §§ datalagen.6a ellervisst register med stöditer ett av
inspektionen, i den måntillståndsregister bestämmerBeträffande ks

otillbörligt intrång i denrisk förför förebyggadet behövs att
gallringgälla bevarande ochintegriteten, vad skallpersonliga omsom

föri villkor meddelasregistret. deuppgifterna i Detta görs somav
i hänseendeförfattningsföreskrifter detta6 §. Skullepersonregistret

§statsmaktsregister i 2sådantbeträffandesaknas ett asom avses
ankommer det DImeningen datalagen, påstycket andraförsta att

inspektionenlicensregister kan§. Beträffande k6besluta härom sa
otillbörligtregistret lett tillgallring förandetmeddela beslut om avom

finns anledningpersonlig integritet eller detintrång i attantaom
statliga§. Möjligheten föruppkomma 18intrång skallsådant
i §bestämmelse 14reglerasmyndigheter gallraatt genom en

gallring endast1991:446. Bestämmelsenarkivförordningen attanger
Riksarkivet ellerföreskrifter eller beslutmedfår ske i enlighet av
finns i lag ellergallringsföreskrifterinte särskildaKrigsarkivet, om

18 §§ datalagen. Det måste6a ellermeddelats med stödhar av
§ de facto har karaktärbestämmelsen i 10därför konstateras att av

undantag.
varittidigare författningarhävd och igallring harBegreppet av

tillgallring i arkivlagen relaterasarkivhandlingar. Attförknippat med
kopplingen till och dessden TFhandlingar följerallmänna näraav

vadobserveras,upptagningar för ADB börfrågaändamål. I attom
information,förstöringgallring ellerregleras i arkivlagen är avsom
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inte det fysiska underlaget för informationen databäraren.av
Handlingen, dvs konstellationen uppgifter, utraderas slutgiltigt frånav
sin plats skivminnet, magnetbandet Det kan återan-etc. senare
vändas för lagra information. Gallring kanatt också ske på ljud-ny
och videoband informationen spolas bort eller raderasattgenom ut.
Handlingar vissapå slag upptagningar för ADB, s.k. optiska skivorav
CD-ROM, kan däremot inte raderas från sitt fysiska underlag.ut
Detsamma gäller handlingar lagrats på mikrofilm. En gallringsom
förutsätter i sådana fall det fysiska underlaget förstörs.att

Gallring eller förstörande informationen på ursprungligav en
databärare kan, efter det information överförts tillatt samma annat
slag databärare exempelvis från ADB-upptagning till mikrofilmav
eller från till mikroñlm, få effekter kan jämföras med dempapper som

följer gallring. Detta gäller även all sakinformation faktisktsom av om
fimts bevarad.

6.2 Motiv för gallring

Det finns många skäl, inte minst praktisk och ekonomisk karaktär,av
talar för gallring i myndigheternas arkiv. Tidigare har dessa skälsom

främst utgjorts den snabba tillväxten de traditionella och mättaav av -
i antal hyllmeter omfångsrika pappersarkiven och de stigande-
kostnaderna för förvaring dessa. Inte minst den moderna kontors-av
tekniken och lättheten mångfaldiga och sprida informationatt i form

kopior och datautskrifter verkar för arkivmassorna iav att växer en
omfattning kan förefalla okontrollerbar.som

Det denär bakgrunden lätt insemot sådan omsorgsfullatt att en
gallring i pappersbaserade arkiv åstadkommer volymminskningsom en

de i 3 § arkivlagen angivnautan ändamålenatt äventyras be-ger
tydande ekonomiska besparingar.

Pappersarkivens tillväxt tenderar emellertid i takt medatt avta att
datatekniken i anspråk för allt fler uppgifter,tas exempelvis inom
folkbokföring och skatteadministration. I takt förlorar ocksåsamma
volymargumenten för gallring sakta i tyngd. l stället tillkommer som
motiv för gallring komplicerade och därmed kostsamma faktorermer
vid förvaring och vård de slagen databärare, ärav nya av som
känsligare de traditionellaän pappershandlingarna. Här siggör också
integritetsskyddsaspekter gällande ytterligare skäl för gallring sesom
nedan. Man kan inte bortse från vården mikrofilms- ochav magnet-
bandsarkiv. De kan med jämna mellanrum kräva kopiering eller
konvertering till teknik. Inom vanvårdade pappersarkivny som
kommit i oordning kan ursprungliga strukturer och Sökvägar rekon-
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Skadade kan iåterställas läsbart skick eller räddasstrueras. papper
från fortsatt självförstöring konserveringsåtgärder. Dengenom
ödeläggelse kort siktpå kan drabba vanvårdade eller negligeradesom
ADB-arkiv däremot i de flesta fall oåterkalleligär och slutgiltig.

Helt klart gallring inte får utförasär sådantpå densättatt ett atten
arkivens roll deläventyrar kulturarvet eller något de isom en av av

3 § arkivlagen angivna konkreta huvudmålen med arkiwerksam-tre
Ävenheten. efter genomförd gallring måste arkiven sålunda kunnaen

tillgodose
del allmänna handlingar,rätten att ta av-

rättsskipningens och förvaltningens behov information ochav-
forskningens behov.-

Samtidigt måste de berättigade kraven integritetsskyddpå i informa-
tionsåldern tillgodoses. krävs förDet tillgodose dessa syftenattsom
förändras med tiden.

Många uppgifter särskilt sådana perifer karaktär i ettav mer-
ärende förlorar tidenmed sin aktualitet både från insyns- och-
informationssynpunkt och kan därför gallras, de inte intressantaärom
för forskningen. har sålundaDet rimligt det detäransetts att
avklingande intresset från insyns- och informationssynpunkt fårsom

gallringsmöjligheterna. Med detta tankesätt bliravgöra då till sist kvar
det material har utpräglad kulturarvsaspekt, det materialsom en som
också forskningentjänar kunskapskälla förhållandena i vårtsom en om
land jfr 1989/90:72 Vilket42. material och hur mycketprop. s. som
behövs för tillgodose detta behov mycket omtvistat.äratt

i arkivlagenDen inskrivna skyldigheten vid gallring beakta rättenatt
del allmänna handlingar 10 § jfr 3 § tredje stycket ställeratt ta av

tidigare praxis medge gallring handlingar för vilka sekretess-att av
tiden inte löpt i tveksam dager.ännu något Någon ledning finnsut en
inte förarbeten.heller hämta i lagensatt

Det visar det finns betydande föratt ettsagts utrymmesom nu
gallringsföreskrifter lagen såväl försätter närmareattmen en ram
föreskrifter gallring för konkreta avgöranden gallring.om som om

6.2.1 Gallring integritetsskälav

Vid sidan den gallring behandlats och betingadärom som nyss som
hanterlighetsskäl och ekonomiska skäl har, redan antytts,av som

under tid aktualiseratsockså gallring handlingsbeståndensenare en av
betingad integritetsskäl.ärsom av
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DI:s fattarätt beslut enligt datalagen beträffandeatt gallring är
motiverad de särskilda risker för integritetsintrång ADB-av som
tekniken kan medföra. Det kan, för den inte insatt iär ADB-som
teknik och dess möjligheter, svårt inse vilka oerhördaattvara
mängder information kan lagras och bearbetas med stöd härav.av som
Övergångentill användning ADB har medfört bredare och djupareav
information, dvs. populationerstörre och informationsrikare innehåll
i registren. Man kan bevara mängd informationstörre längre ien
tiden. Samkörning uppgifter och s.k. selektering har vidareav
underlättats Samkörningavsevärt. personregister dessutom oftaav ger
tillgång till tidigare oanade mängder s.k. överskottsinformation, dvs.
information inte eftersöktär ändock faller ochsom utmen som
dessutom kan väsentligt känsligare det eftersträvadeän resultatet.vara
Överskottsinformationen kan vidare sakna sekretesskydd. Innan ADB-
tekniken allvarpå gjorde sitt inträde, fanns nämligen påtagliga
begränsningar i möjligheterna bearbeta informationsflöde.att ett stort
En del arbetet fick göras eller mindrestor för hand och dettaav mer
innebar vad jag brukar kalla "den manuella tröskeln". Detta medförde

informationsbearbetningen på ochatt begränsades dengott ont av- -
tidens ADB-teknikens intåg också motiven tillresurser. ett attvar av
sekretessen för statistikuppgifter förlängdes från 20 till 70 år. Ett
utbyggt skydd, i vadäven gäller sekretesstiden, har framstått som
ofrånkomligt i dataåldern eftersom dataregistrerat primärmaterial är så
påtagligt mycket lättillgängligt vad detän skulle vid manuellmer vara
arkivering jfr SOU 1975:22 16.s.

Integritetsskyddet motiv för gallring aktualiserades redan isom
samband med började nyttja ADB-teknik och ytterligareatt vidman
tillkomsten datalagen betonas i den proposition 1979/80:1av men

448 f ligger till förgrund socialtjänstlagen några års. som senare.
Syftet med gallringsbestämmelsen här det från allmännaattanges vara
integritetsskyddsynpunlaer i princip framstod olämpligt attsom
ömtáliga personliga uppgifter enskilda människor skulle förom sparas
längre tid de behövdes för det ändamålän vilket de hade samlats
in. Vidare nämns det vid sidan dessa integritetsskäl ocksåatt måsteav
beaktas det ekonomiska skäl förr elleratt blimåsteav senare
nödvändigt i formnågon gallra socialnämndernasatt på fördapapper
personregister.

Bestämmelser vissa handlingar skall bevaras underattom en
bestämd tid finns redan i vissa författningar främst gällersom
ekonomiska förhållanden. Socialtjänstlagen har redan nämnts. Vidare
finns regler detta slag i lagen 1968:430 mervärdeskatt 24av om

år,7 bokföringslagen l976:l2522 10 år, fastighetstaxeringsla-
l979:ll52l8 kap. 16 § andra stycket, 6/10 år, lagengen
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1990:325 självdeklaration kontrolluppgifteroch 4 kap. 13om
6/10 år och i körkortsförordningen 1977:72292 §.

I propositionen till arkivlagen 1989/90:72 31 ff departe-tars.
mentschefen i längre utläggning de olika intressen haren upp som
betydelse för hur länge uppgifter skall bevaras. framhållerHan särskilt

också föra in integritetsaspektenmåste det gäller bevaran-näratt man
de arkivmaterial. förhållandetHan så viktigt detattav anser vara

i omedelbartnämns samband med förslaget arkivensatt ett av
huvudsyften skall tillgodose forskningens behov. Departe-attvara
mentschefen framhåller dock integritetshänsyn kan leda tillatt att

intematerial bevaras i den utsträckning skulle önskvärd frånsom vara
andra synpunkter eller till tillgången till bevarat material begränsas.att
Sådana integritetshänsyn påkallade avvikelser från huvudregelnav om
bevarande bör in i de särskilda lagar reglerar integritetskänsli-tas som

akter register.och Reglerna kan därmed bäst till vad detga anpassas
speciella materialet kräver. uppenbartDet hänsyn tillär måsteatt tas
vad departementschefen sålunda uttalat vid utformningen gallrings-av
bestämmelser för personregister för framställning statistik försav som
med hjälp ADB-teknik. Vad speciellt utmärker SCB:s registerav som

de innehållerär blandning uppgifter från administrativaatt en av
register och uppgifter inhämtats direkt från den enskilde ochsom som
därför kan bild denne saknar motsvarighet i andra delarge en av som

statsförvaltningen. tänkerJag då bl.a. på Folk- och bostadsräk-av
ningsregistren, de s.k. OmfattningenF0B:arna. uppgifter denav om
enskilde i dessa register medför de skyddasmåste okändatt mot en
framtida klåfingrighet. Information i de mängder idet ADB-samman-
hang fråga och varjedär uppgift inte kan bedömasär och vägasom
individuellt "manuellt" lagrade och bearbetadeär än ochmer
beroende hög kvalitet. Information i ADB-register iär störreav
utsträckning "fárskvara" inte alltid tål återanvändas särskiltattsom -
inte för förändamål samkörning med information.nya som annan
Vidare kan påverka kvalitet och innehåll.nya programvaror

Enligt Datalagsutredningen SOU 1993: 10 282 vidbör skyddsåt-s.
gärderna inte minst offentlighetsintressena beaktas så rättenatt att ta
del allmänna handlingar inte inskränks otillbörligtpå sätt.ettav
Samtidigt bevarandefråganmåste med hänsyn till ADB-teknikens
effekter skyddet för den personliga integritetenpå också bedömas mot
bakgrund människors befogade krav på skydd otillbörligamotav
integritetsintrång. En ökad användning ADB-teknik i handlägg-av
ningen kan, enligt Datalagsutredningen, innebära utveckling dären
hänsynen integritetsintressettill kan komma få allt störreatt en

Önskemåletbetydelse vid bedömningen gallringsfrågor. att taav
tillvara viktig och för den medicinska forskningen eftertraktadt.ex.
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information kan i allt större utsträckning komma i konflikt med
önskemålet begränsa tillgängligheten tillatt uppgifter enskildarörsom
människor.

Jag vill tillfoga följande. Hur än på förgränserna denman ser
personliga integriteten har många uppgifterna samlats in förav ett
givet ändamål, antingen med laga stöd eller frivilligt dock även då-
ofta med s.k. faktiskt tvång. Detta dessutomär fråga datakvali-en om

Uppgifter lämnade förär ändamåltet. kan redan framgåttettsom som
olämpliga använda för ändamål.attvara ett annat

I Datalagsutredningens slutbetänkande med förslag till datalagny
uppställs olika regler till skydd för den personliga integriteten. Några

bestämmelserna finns i ll uttryck för den grund-av som ger
läggande principen behandling personuppgifter får förekommaatt av
bara dettanär nödvändigtär för vissa syften. En grundläggandearman
princip för integritetsskyddet påbörjadär behandling inte fåratt en
hålla längrepå nödvändigt.än Reglerna i 11 § i lagförslaget har
därför kompletterats med föreskrift i 19 § första stycket, sägeren som

personuppgifter skall gallrasatt de inte längrenär behövs för de
ändamål för vilka de behandlas se SOU 1993:10 283 fs.

Frågan när personuppgifter inte längre behöver behandlas förom
sitt ändamål Datalagsutredningen emellertid svår besvaraanser attvara
generellt. framhållerMan dock integritetsintressena talar föratt sden
snabb gallring möjligt och berör på några ställen i betänkandetsom
frågan gallring för särskilda situationer. Det framhålls emellertidom

det i vissa fall ofrånkomligtäratt personuppgifter får behandlasatt
under lång tid, longitudinellanär studier inomgörs forskningen.t ex

sådana fallI torde prövning jämnamed mellanrum böra ske deen om
berörda personuppgifterna fortfarande behöver behandlas. Man kan
dock, utredningen, inte bara hänsyn till integritetsintressenatamenar

diskuterarnär bevarande och gallring. Andra motståendeman
intressen får också in i bedömningen.vägas Datalagsutredningen pekar

dessapå motstående intressen, i fråga allmännaatt handlingar, harom
i 10 § arkivlagen. Någon allmän bestämmelseangetts hurom

integritetsintressena skall devägas intressen i 3 §mot som anges
tredje stycket arkivlagen finns dock inte i den nuvarande datalagen.
Hur avvägningen skall i det enskilda falletgöras är svårt närmareatt

Datalagsutredningen allmänt ju känsligare materialetange. attmenar
destoär integritetsskyddet medanväger bevarandein-tyngre omvänt

fdr tyngd materialetstörre mindretressena känsligtnär fränär
integritetsskyddssynpunld. Viktiga bevarandeintressen kan leda till att

mycket integritetskänsligaäven uppgifter bevaras.
Vid riksdagsbehandlingen förslaget till arkivlag framhöllsav ny

nödvändigheten avvägninggöra mellan olika intressen iatt frågaav en
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integritetsaspektengallring och därvid särskilt viktigäratt attom
beakta jfr 1989/9029bet. KrU 12.s.

Datalagsutredningen vill dock SOU 1993:10 282 betona atts.
gallring personuppgifter endast flera möjliga integritets-ärav en av
skyddande åtgärder och den personliga integriteten i vissa fall kanatt

bli tillräckligt skyddad gallring sker. Under vissanågonattutananses
förutsättningar sekretesslagstiftningensålunda kanatt tanser man ex

tillräckliga garantier for otillbörligt integritetsintrång intenågotattge
sker. Vidare kan redan överlämnande materialet till arkiv-ett av
myndighet innebära förbättrat bl.a. tillgreppskydd ochett mot
obehörig åtkomst och därmed också innefatta förstärkningen av
skyddet otillbörligt intrång. följd överlämnande tillEnmot av
arkivmyndighet dock myndighetens tillgång till materialetär att egen

jfrblir begränsad sekretesslagens regler 1989/90:72 102.prop.av s.

den omständighetenDatalagsutredningen också att attmenar
uppgifter ADB-medium gallras inte behöver innebära in-på att

informationsynsmöjligheterna helt försvinner. Motsvarande kan
föreligga slags medium, då huvudsakligen In-på annat papper.

flesta fall bli grundsynsmöjligheterna torde dock i de påsämre av en
forskareminskad överblick och svårigheter för exempelvis bearbetaatt

vissa uppgifter.

Inledande synpunkter

vill jag framhålla följande. statliga statistikregistrenFör del Deegen
innehåller mängd integritetskänsliga uppgifter. Mitt uppdragstoren

finna bestående lösning frågeställningarna kringpåär att som svaren
statistikregister.gallring uppgifterna i just dessabevarande och av

enhetlig och klar reglering i register-Underförstått eftersträvas en en
statistikregister. Förslag till lag personregisterlag för just dessa en om

tagits fram ochför den officiella statistiken har påpresenterasnu
plats i betänkandet.arman

sitt i frågorkan välja olika utgångspunkter förMan synsätt om
uppgifter i statistikregister. Som jagbevarande och gallring antyttav

utformat jag främstredan i kapitel mitt uppdrag skallsåär att
statliga statisti-anlägga integritetsaspekter framställningen denpå av

därför naturligt integritetsskyddetken. För mig detär att ta som
förvid diskussioner principer bevarande ochutgångspunkt om

gallring.
Integritetsskyddsdebatten sköt fart vid tiden för datalagens tillkomst.

organisationerhar speglats internationellt och Europarå-Den även som
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det och OECD började intressera sig för frågan. Europarådet har
utarbetat konvention dataskydd Sverige har ratificerat.en om som
Även OECD:s Guidelines med innehåll har godkäntssamma av
Sverige. Europarådet har efterhand studerat olika områden, däribland
statistiken och kommit fram till bevarande utöver den ändamålsen-att
liga tiden skall undantag från huvudregeln gallring skall ske.attvara
Under de åren har det förts diskussioner inom EGsenaste beträffande
personregistrering. Dessa berör inte bara dataskyddet omfattarutan
även manuellt förda register. Enligt de uppgifterna från EGsenaste

direktivväntas på området under innevarande år. Direktiven kanantas
allmänt förväntas leda till uppstramning integritetsskyddet ien av
Sverige.

Statistikregistren innehåller, jag framhållit i avsnitt 6.2.1,som nyss
i utsträckning uppgifter känslig ochstor utgångspunkten måsteartav
därför uppgifterna i registret skall gallras jfr bl.a. vadattvara som

i motiven till socialtjänstlagen. Jag vill inledningsvissagts återknyta
dels till Datalagsutredningens uttalande integritetsintressen talar föratt

så snabb gallring möjligt, dels till vad i motiven tillsägsen som som
arkivlagen integritetshänsyn påkallade avvikelseratt frånom av
huvudregeln bevarande bör regleras i registerlag. Resonemang-om en

behöver emellertid ytterligare.et nyanseras
Jag har också tidigare berört vissa etiska aspekter kring hantering

uppgifter insamlas för statistik. Grundläggande både förav som
statistik och forskning informationsinsamlingenär bör byggaatt på
s.k. informerat samtycke från de berörs. I massin-personer som
formationssamhället detta oftaär omöjlighet. Principen kräveren
undantag, detta -avkall från huvudregel kräver då vissamen en
garantier för hur informationen hanteras. En sådan garanti är att
uppgifter insamlats för statistikändamål inte används försom senare
andra ändamål. Frågan personuppgifternär inte längre behöver
användas för statistikändamål bör inte ställa sig omöjligett besvaraatt
i dessa sammanhang. Register med personuppgifter för statistik iär
princip alltid tillståndspliktiga och för dessa personregister har därför
fastställts ändamål. Vilken statistik skall framställasett skall medsom
andra ord bestämt redan uppgiftsinsamlingennär inleds.vara
Uppgifterna kan i vissa fall komma behövas längre tid föratt en
framställning longitudinell statistik, vilket ibland framkommer påav

stadium och därför ligger utanförett det ursprungliga ända-senare
målet. Detta problem bör lösas ändamålet, efter sedvanligaattgenom
överväganden, ändras.

Härtill kommer naturligtvis integritetsskyddet och därmedatt
gallringsaspekterna väger känsligare materialet Trotstyngre
insyns- och rättssäkerhetsaspekter, myndigheternas informationsbehov
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forskningsintresset hävdar jag för antal register medsamt att ett
uppgifter hög känslighetsgrad talar integritetsskyddet starkt försåav
gallring bevarande i identifierbar form inte kan komma ifrågaatt ett

i undantagsfall ändamålet uppfyllt. Sedan denän när ärannat rena
statistiska produkten i färdig form torde för övrigt såvälpresenterats
insyns- och rättssäkerhetsaspekter myndigheternas informationsbe-som
hov till delar ha avklingat och i realiteten i huvudsak forsknings-stora
intresset kvarstå kring registren. Självfallet bör resultatet tillsammans-
med beskrivning urval population och metoder för be-en av av
arbetningen bevaras.

gallringsregel grundad dettaEn bör därför bli förut-på synsätt en
sättning för få hantera personuppgifter med för framställningADBatt

officiell statistik. Den skall klar för redan innan insamlingståav envar
fastslåsuppgifterna inleds och bör inom för den föreslagnaav ramen

registerlagen.

6.2.2 Forskningens användning primäruppgifter förav
statistik

svenska folkbokföringen individuellaDen med harpersonnummer -
internationellt unika förutsättningar varjespåra individsett gett att-

ingår i undersökningsmaterial och knyta in-ett attsom samman
formation olikafrån samhällssektorer sjukdomar, socialvårds-t.ex.om
kontakter, kriminalitet och miljöbetingelser. Låtyttre attvara

betydelse övervärderad. iställetDet går utnyttjaärpersonnumrets att
och adress eller och födelsetid eller andra variabler.namn namn

betraktasPersonnumret kan dock sådan speciell förutsättningsom en
svenska forskare i viss särställning i den internationel-månsom ger en

konkurrensen också innebär Sverige somligaattmen som av
intressegrupper böra tjäna nödvändigt "laboratorium"ettsomanses
med omvärlden för sådana forskningsinsatser.gentemotansvar

statistiksekretess i 9 kap §Bestämmelserna 4 sekretesslagenom
för forskningsändamålmedger också uppgifter behövs i vissatt som

utsträckning kan lämnas efter skadeprövning.ut en
OECD-dokumentBegreppet forskning har i från 1970 fåttett en

förklaring.tvådelad Där talar dels grundforskning, delsman om
tillämpad forskning, riktad forskning. båda fallen finnsI det emellertid

formuleringenkärna med forskninggetts atten somgemensam man
"ett systematiskt och metodiskt sökande efter kunskap ochmenar ny

idéer". definition vid och inriktadDenna allmänt jag harärnya men
den utgångspunkt jag talar "forskning", oberoendenärsom om av
inriktning, område och finansiering. råder dock skillnadDet stor om
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forskaren del organisationär påtagligtpå och konkretetten av en som
kan förändra situationensätt för individer och inomsåsomgrupper,

medicinskt område, eller forskaren endast står i passivtettom
förhållande till sådana organisationer, inomsåsom humaniora och
samhällsvetenskap. Givetvis påverkar denna skillnad också forsk-
ningens karaktär. Inom arkiwäsendet begreppet forskning oftages en
mycket vid tolkning innefattar både vetenskaplig forskning ochsom

och hobbyforskning. forskningamatör- Den sålunda potentiellärsom
användare arkiven omfattar i dag betydligt vidare fält denänettav
historiska forskning traditionellt förknippas med arkiven såsomsom
sociologisk, ekonomisk och medicinsk forskning.

De statistikregister bevarats intresserar forskare inom radsom en
olika discipliner. Uppgifterna i registren behövs för forskningen dels

"ramar" och utgångsmaterial, dels primärmaterial ävensom som men
komplettering registerdata. Forskare framhåller viktensom av som av

bevara dessa statistikregister i fall där uppgifternaäven bevaras iatt
form grundar ofta detta kostnadsskäl. Ibland åberopas dockannan

administrativaDe registren uppdateras ofta.ett Förannat argument.
den longitudinella forskning baseras kombinationen mångasom av
uppgifter invididen vid flera exakt angivna tidpunkter innebärom
förslaget endast de administrativa registren allvarligt hot.att ettspara

Personrelaterade register har kommit till användningstörst vid
forskningsmetoder traditionellt förknippats med medicinska ochsom
samhällsvetenskapliga En dominerandeämnen. del det empiriskaav
underlaget för studier inom vetenskaper såsom psykologi, pedagogik,
sociologi och socialt arbete och angränsade discipliner nämligenutgörs

direkt eller indirekt inhämtade uppgifter förhållanden inomav om
befolkningen. Det kan sig sådant hur olikaröra ärom som resurser
fördelade, relationer mellan missbruk och social situation, opinioner
och uppfattningar i politiska frågor jfr SOU 1989:74 35osv. s.
Metoder aktualiseras exempelvisär distribution och bearbetningsom

enkäter till olika befolkningsgrupper vilket intressantäven, ärav men
i detta avseende, användandet redan insamlad information frånav
olika register. Endast undantagsvis söker forskaren efter konkreta
individer i dessa i föroch sig personrelaterade data. Det primärtsom

tillämpad forskning tillgör vetenskap inom detta fält justär att man
arbetar med material sådantpå resultaten kansätt generalitet.nåett att
Därmed forskaren inriktadär på finna fördelningarmönster, ochatt
trender i sitt material och således inte enskilda individer. Likväl anses
personanknytningen mycket viktig för forskaremånga hävdar attsom

för viktiga kunskapernå människors förhållanden, oftaattman, om
måste frånutgå personrelaterad information. Man pekar därvid på att
de konkreta kunskaper vi ihar dag förhållandet mellan exempelvisom
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inte spekulationolika sjukdomsarterarbetsmiljö och änannatvore om
i forskningen.personrelaterad information kunnat användas Detinte

andravetenskapliga resultat igoda nås mångaframhålls atttrots-
förutsättningar i Sverigehelt andraländer med än storaatt person--

kvalitativt goda resultat. Påförutsättning för sättregister är sammaen
exempel det socialainom tillmeningsfullt reformarbetehävdas att ett

finnsoch breda databaskunskaperområdet förutsätter den typ somav
personregistren.i

FRN har detForskningsrådsnämndenförts medVid de samtal som
förgallring i registerklartgjorts för mig knappast någonockså att

negativafågenomföras det upplevsofficiell statistik kan attutan
förts kringdiskussionerforskningen. Deförkonsekvenser som

inte hafrån forskarhållutvisar bl.a. DIintegritetsaspekten att anses
värdavilka uppgifterför bedöma ärkompetens krävsden att somsom

glömmer dock DI:ssynvinkel. Manforskningensbevara attatt ur
därvidintegriteten och DIpersonligadenprimäruppgift är värna attatt

reglerna.forskarsamfundet utvecklade etiskade inomoftast tillämpat
specialbehov detframhållerForskningens behov, är ett somman,

statistikregisteruppgifter iför förstå. Attsärskild kunskapkrävs ettatt
forskningensochändamålförursprungligen samlats attett annat

primära ändamålet,från detdärför undantaganvändning dem är ettav
till uppgiftertillgångForskningensförenklat synsätt.är ettmenar man

att bedömakunnaspektrum. Förmycket bredare rättimåste ettses
tillgång tillbevarande ochkan krävaforskningenmed vilken rätt upp-

gallrablir följdensig in i vadgifterna måste sätta attavsomman
iövrigt aldrig diskuterasförBevarandefrågor börutskillningslöst.

möjligheter ökaandraiställetpekar påkvantitativa Man atttermer.
avidentifieraellerförstöraenskildes integritetskyddet för den än att
skalskyddetsekretesstiden, förbättraförlängaregistren, såsom attatt

m.fl. åtgärder.
kriterierna förstryka undersida ocksåvill från FRN:sMan att

forsknings-baseras uppfattningnutidaskall pågallring inte bara aven
primärmaterial bevarasframhålls viktenVidarepotentialen. attav

rekonstru-möjligtdetformer görbetryggande på sättunder attett som
forskningsresultatstidigareEndast kanstudier. såtidigare gjordaera

andra ochpekarkontrolleras röngiltighet när utt.ex. mernya
tillförlitliga ansatser.

omöjligt förutseEftersom dettilläggas. äraspekter kanFöljande att
mycket svårtmotsvarandedet sättproblem påmorgondagens är att

framståfram kommerlängrevariablerförutse vilka att somsom
händelseförloppförståelsenOfta det dessutom såviktiga. är ettatt av

samspelinbördesvariabler medkombination mångakräver ettaven
obeaktadeoch tidigareupptäckerunder arbetets gångoch att nyaman
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variablers oförutsedda och i vissa fall övergripande betydelse. Att
försöka skissera några allmänna forskarsynpunkter vad gäller
variabelinnehåll ställer sig därför vanskligt. Uppenbartytterst torde
dock informationatt någon eller några variablervara finnsom påom
fiera ställen, vilket inte sällan fallet,är behöver endastman spara en

informationskällorna. Andra synpunkter framträderav beträffande
täckningsgraden dvs. hur del befolkningenstor uppgifternaav som
omfattar. Vad gäller forskning eftersträvar generellt giltigasom mer
resultat den logitudinella principenär materialsom med högatt- -
täckningsgrad underlag för tillförlitligare resultat än små material.ger
Det finns spärmingsfält mellan innehållett och täckningsgrad där såväl
rimliga kombinationer olika forskningsambitioner kan hävdas.som

Den forslmingsetiska debatten

Vid den diskussion förts i det föregående aktualiseras också densom
etiska problematik mycket års forskningsetiska debattsom av senare
kommit kring. Det gälleratt utnyttjandecentreras personregisterav
för forskningsändamål vad den enskildes integritetsamt och frivillighet

delta skall innebära i dessaatt sammanhang. Mycket den debattav
förts har här kommit speciellt uppmärksammasom att s.k. longitudi-

nell forskning.
En del befintliga register bygger på uppgifter om personer som

samlats vid flera tillfällen under lång tid. Det främstär sådana
register används i longitudinell forskning syftar tillsom belysaattsom
övergripande orsakssamband. Om sålunda vill kartlägga vilkenman
betydelse olika kost har för vissa sjukdomartyper framhållerav man
vikten ha tillgång till uppgifteratt har samlats inav undersom en
längre tidsrymd. På kan effekternasätt ha varit församma att utsattav
vissa förhållanden i arbetsmiljön komma visa sig först årtiondenatt

då kanske sedan lång tid befinner sig isenare, man arbets-en annan
miljö. Forskarna hävdar därför det inte räcker medatt göraatt en
kartläggning nuläget också måste ha tillgångutanav att tillman
sparade uppgifter detgör möjligt tillbakagå i tiden. Att kunnaattsom
basera forskningsmaterial informationett insamladär vid olikasom
tidpunkter förutsätter enligt forskarintressena informationatt om
identifierbara individer bevaras. Utan sådant grundmaterialett menar

denna form studieratt inte är möjligman genomföra. Denav att
övervägande delen longitudinella studier finns inom det medicinska
området. En longitudinell dock från forskarhåll allmäntansats ses som
grundläggande för beskrivning sociala förhållanden. Med dettaen av

det förstär näratt hur olika företeelseravses och problemman ser
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fördelar sig mellan olika befolkningsgrupper längre tidöver som man
får föreställning grundläggande sociala villkor. harDet påståttsen om

retrospektiva frågor, dvs. frågar människor derasatt att man om
situation i förfluten tid, ofta inte kvalitetsmässigt god information.ger

Viktigt dock varken utnyttjandet uppgifter frånäratt notera att av
register förvaringeneller materialet data från forskarhållpåav anses
innebära integritetshot eller etiska problem jfr SOU 1989:74 39.s.
På detta stadium förvarakan de identifieradeattmenar man man
uppgifterna och i praktiken arbeta med information.separat anonym
De etiska avvägningarna i tidigareuppstår regel och i synnerhet när

kombinerar registeranvändning med personinformation insamladman
exempelvis intervjuerpå eller deltagande observa-sätt,annat genom

tion. Det kan gälla sådant vilka frågor bör ställasavgöraattsom som
till vilka En del frågor kan alltför känsliga,upplevasgrupper. som
särskilt undvikadet gäller gäller ocksåDetnär utsatta att ettgrupper.
direkt utpekande deltagit i undersökningen. Dettaav personer som
påvisar forskarna själva i vill förlägga den forskningsetiskaregelatt

forskningssituationer direktproblematikens tyngdpunkt till de där man
interagerar med de människor ingår i studie. Det här,är sägersom en

forskningsetisktden de kompliceradestora merpartenman, som av
frågeställningarna finns. personligaDet gäller sådant detsom

delaktigansvarstagandet för information forskaren blir iav en
intervjusituation. gäller forskarens inför den minoritets-Det ansvar

honom förtroendet få inblick i deras dagliga liv.gett attgrupp som en
personliga band till undersökte, desto denJu den skärpsstörre mer

etiska för forskaren.problematiken
Det viktigt ha denna forskningens personlig integritetpåär att syn

föroch etik klar sig diskuterar frågor bevarande ochnär omman
integritetsskydd kring register för officiell statistik. Ett över-
levnadsvillkor för forskningen ha högt ställda etiska krav. Ettär att
sådant krav naturligtvis inte använda information förär att annat

avsedd för inte längre absolut nödvändigt.ändamål den ochän är än
Sverige har vi under de årtiondena haft antal offentligal senaste ett

debatter forskningsetisk relevans. Primärt det medicinskärav
forskning aktualiserats. de hittills förda debatterna kanIngasom av
dock i omfattning och intensitet sig med de bröt höstenmäta utsom
1974 det s.k. ULF-registret och våren 1986 kring Metropolitpro-om
jektet. Med sina förgreningar in i frågor kring människosyn, sam-

dessahällsutveckling, politik och moral avslöjar debatter flera drag
principiellt intresse för forskningsetik.påärsom av synen

utredningen, utreda vissaForskningsetiska med uppdrag att
forskningsetiska frågor, har tagit rad frågor kring detta ämneupp en
i sitt SOU 1989:74 Forskningsetisk prövning,slutbetänkande

123



Arkiv, bevarande och gallring 1994:65sou

organisation, information utbildning.och När det gäller den personliga
integriteten i forskningssammanhang utredningen inteattmenar man
kan komma ifrån forskning ofta måste baseras känsliga uppgifterpåatt

individer. Vi vill ha kunskaper opinioner ocht.ex.om om upp-
fattningar i politiska frågor, fördelning välfärdsresurser i olikaom av
delar befolkningen och orsakerna till vissa sjukdomar. Detav om
viktiga från integritetssynpunkt därför,är utredningen, tillattmenar se

uppgifterna i fortsättningenockså hanteras på Forskarerätt sätt.att
bör liksom hittills följa de sekretessbestärnmelserstränga gällersom
och bl.a. innebär insamlade uppgifter bara får användas förattsom
forskning och aldrig får ligga till grund för beslut enskildaom
individer och resultaten med undantag för författarbiografier ochatt
liknande bara redovisas i sådan form enskilda individer inte kanatt
identifieras. Vidare framhåller utredningen forskarnas behov attav
ibland utnyttja databaser bygger på personuppgifter samlatssom som
in vid återkommande tillfällen under lång tid. Man därförmåste ha

uppgifter det möjligt tillbaka igör gå tiden. Utred-sparat attsom
ningen betonar det viktigt identitetsuppgifterär alltid förvarasatt att
skyddade skildaoch från registret eller databasen.

Alla dessa synpunkter hurpå personinformation bör hanteras och
skyddas vittnar dock forskningens företrädare har god insikt iattom
de undersökta inställning till frågorna och vikten attpersonernas av
upprätthålla förtroendet hos dem för forskningen.

6.3 Gallringsbestämmelser i registerlagar

Under år har statsmakterna, framhållits i annatsenare som samman-
hang, visat tydlig benägenhet komplettera eller datala-ersättaatten

integritetsskydd med särskilda registerlagar för vissa slaggens av
personregister.

Denna speciallagstiftning innehåller i varierande omfattning
omsärskilda bestämmelser bl.a. bevarande och gallring uppgifter.av

föreliggerDet dock skillnader i omfattningen specialregleringstora av
olika register; alltifrån enbart regler register skall förasatt ettav om
viss myndighet t.ex. passregistret till ingående regleringenav av

frågor och kring visst register t.ex. det centrala skatteregi-ettom
stret. rikaDen variation registerlagarna uppvisar beträffandesom
reglering bevarande- och gallringsfrågor måste dennamotav ses
bakgrund. Som princip beträffande gallring framträderen gemensam
dock materialet förstörasskall efter tid,viss det inte finnsatt en om
direkta föreskrifter bevarande. Sådana särbestämmelser harom som nu
berörts finns bl.a. i lagen 1968:430 mervärdeskatt, fastig-om
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hetstaxeringslagen 1979:1152, skatteregisterlagen 1980:343,
socialtjänstlagen 1980:620, utsökningsregisterlagen 1986:617 och
tullregisterlagen 1990: 137.

I lagen 1963:197 allmänt kriminalregister och polisregister-om
kungörelsen 1969:38 stadgas uppgifter skall utgå registret näratt ur
vissa förutsättningar har inträffat. patientjournallagenI 1985:562
finns föreskrifter journalhandlingar skall bevaras minsta tid.attom en

lagen 1990:1536I folkbokföringsregister stadgas gallringattom av
uppgifter i lokalt folkbokföringsregister och i det centrala referens-ett
registret skall ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser.

Utredningen socialförsäkringsregisterlag föreslår i sitt slutbe-om
tänkande, SOU 1993:11, all registrering på ADB-mediumatt av
känsliga personuppgifter behövs för handläggning ärendensom av om
socialförsäkringsförmåner och andra förmåner enligt lag ellersom

författning ankommer försäkringskassornapå och Riksför-arman
säkringsverket skall regleras i författningsform. Utredningen föreslår

socialförsäkringsregister,lag frånde integritetssyn-en om som anger
punkt viktiga för personregistrering. Lagförslagetgränserna innehåller
i 16 § generell gallringstid tio från detår uppgiften registrera-en av
des. Regeringen dock föreskrivarätt kortare bevarandetid.attges en
Undantag från huvudregeln gallring föreslås vidare för andraom
föreskrifter i eller med stöd förordning gäller bevarande ettav som av
urval material för forskningens behov. Sådant material skall dockav
överlämnas till arkivmyndighet.

Socialtjänstens register

angivitsSom redan finns i socialtjänstlagen rad bestämmelseren som
gäller för personregister hos socialnämnder 59 66 §§.-

Enligt 60 § skall anteckningar och andra uppgifter i personakten
tillhör socialnämndens personregister gallras fem efterdr det sistasom

anteckningen gjordes akten.i Gallring skall dock inte ske så länge
uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden inteom samma person

gallratshar nämnden enligt paragrafens andra stycke. Enligtav
nyssnämnda stycke skall uppgifter i personregister i 59 §som avses
första stycket uppgifter ömtåliga förhållandenpersonliga gallrasom
fem efter det dedr förhållanden uppgiften har upphört.att som avser
Enligt 60 § tredje stycket skall gallringen avslutad senastvara
kalenderåret efter det gallringsskyldigheten inträdde.att

Av motiven till bestämmelsen prop. 1979/80:1 446 ff kan bl.a.s.
utläsas följande. Departementschefen betonar det inte fanns någraatt
generella gallringsföreskrifter för de kommunala arkiven. Riksarkivet
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hade regeringenspå uppdrag och efter samråd med Kommunförbundet
utfärdat råd och anvisningar gallring socialnämndernas arkiv.om av
Personakterna omfattades dock inte dessa råd och anvisningar ochav
vanligen arkiverades bevarades dessa gallring.utan

Socialutredningen hade framhållit det hos socialförvaltningarnaatt
fanns omfattande dokumentation enskilda klienter och deten attav
från integritetssynpunkt angeläget denna minskades. Ut-attvar
redningen pekade på tyngdpunkten socialnämndernas verksamhetatt av
skulle komma förskjutas från myndighetsutövande uppgifter och tillatt
service och rådgivning och därmed jämförlig verksamhet. Som en
följd detta föreslogs också förhållandevis långtgående sekretessav en
för de uppgifter därvid lämnas. Enligt utredningen kundesom man

sigvänta anteckningar i personakterna i högreän grad skulleatt
komma innehålla känsliga uppgifter klienterna och derasatt om
anhörigas personliga förhållanden, ofta lämnade i förtroende. Det
framstod då mycket angeläget och följdriktigt med gallringsbe-som
stämmelser så uppgifter detta slag inte skulle kommaatt attav
förvaras för längre tid motiverat frånän är vård- och behand-som
lingssynpunkt. Mot bakgrund socialtjänstens behov dokumenta-av av
tion för genomföra sina uppgifter föreslog socialutredningenatt en
generell gallringsfrist beträffandeår personakterna. Avtre
praktiska föreslogsskäl tiden räknad från datum för sista anteckningen
i akten. gallringenFrån skulle enligt förslaget undantas handlingar om
fastställande faderskap och underhåll med hänsyn till dessas värdeav

bevisurkunder. Utredningen förklarade vidare forskningensattsom
behov primärmaterial borde kunna lösas viss delattav genom av
materialet undantogs från gallringen. Beträffande registren föreslog
utredningen motsvarande gallringstid på år räknat från den tidtreen
anteckningen avsåg.

Departementschefen pekade bl.a. det frånpå allmänna in-att
tegritetssynpunkter i princip framstod olämpligt ömtåligaattsom
personliga uppgifter enskilda människor skulle för längreom sparas
tid de behövdes för det ändamålän för vilket de samlats in. Vid sidan

dessa integritetsskäl ansågs också gallring förr eller bliav senare
nödvändig arkivekonomiska skäl. Det fanns därför mycket starkaav
skäl för gallra socialtjänstens personregister. I den lagstift-att nya
ningen därföransågs bestämmelse gallringsplikt för socialnämn-en om
dernas personregister böra in i huvudsak i enlighet med socialut-tas
redningens förslag. Departementschefen framhöll dock förslagetatt om
gallring inte inkräkta möjligheterpå DI:s med stödavsett att attvar

datalagen meddela föreskrifter gallring personregister fördaav om av
med ADB-stöd. Tiden för gallringens genomförande ansåg dock
departementschefen alltför tilltagen och föreslogsnävt i ställetvara att
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gallringsfristen skulle bestämmas till fem år. Beträffande barn- och
ungdomsvården kunde det emellertid inte uteslutas utsträcktatt ens en
gallringsfrist skulle tillräcklig för tillgodose behovetvara att av
tillförlitligt material grund för utredningar i ärenden vårdsom om av
barn och ungdom. Det fanns, enligt departementschefen, framför allt

detnär gällde ärenden i vilka det varit aktuellt ingripaatt mot
olämpliga vårdare behov gjordaett utredningar förattav spara en
längre tid.

Vilka urvalskriterier skulle gälla för utredningsmaterialetattsom
skulle bevaras för längre tid och vilka gallringsfrister kundesom

beträffande sådant materialaccepteras bliavsågs föremål för närmare
överväganden. En utgångspunkt måste då, enligt departementschefens
mening, undantag från gallring bordeatt enligt objektivtvara göras
fastställda regler.

Det noterades de remissinstanseratt på eller sättett annatsom
företrädde forskningen i allmänhet ställt sig kritiska till gallringsför-
slaget. De ansåg detta skulle denäventyra framtidaatt sociala
forskningen. Många dem befanns likväl positiva till gallring,av vara
förutsatt forskningens behov primärmaterialatt kunde tillgodoses.av
Departementschefen delade i princip socialutredningens bedömning att
denna fråga kunde lösas undantagande viss del materialetgenom av av
från gallring. Socialutredningen hade inte lämnat något förslag hurom
detta skulle till,gå vilket inte heller hade ingått i utredningens
uppgifter. Enligt departementschefens mening frågan sådan viktvar av

den borde bli föremål för särskildatt utredning.

Urvalsprinciperna och dess bakgrund

socialtjänstförordningenI 1981:750 infördes förordningengenom
1991:26 kompletterande regler och gallring. Av bestämmel-om en ny

51 framgår sålunda handlingar omfattasatt gallrings-se, som av
skyldighet enligt 60 § socialtjänstlagen 1980:620 hänsyn tillav
forskningens behov undantas från gallring i de kommuner ingårsom

Östergötlands,i Gotlands och Västernorrlands län i Göteborgssamt
kommun. landetsI övriga kommuner skall sådana handlingar undantas
från gallring i fråga födda den femte, femtonde ochom personer
tjugofemte i varje månad. Bestämmelsen trädde i kraft den juli1 1991.

Genom dessa bestämmelser har regeringen i praktiken kommit att
hur kombinerat regionalt urvalstyra och individurvalett åtminstone

i delar skulle kunnastora Riksarkivet förutsättssammansatt.vara
verka för den angelägna samordningen mellan de olika offentliga
arkivhuvudmännen i frågan.
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underOlika urvalsprinciper har diskuterats följd kanår. Hären av
för individbl.a. SOU 1987:38 Arkiv och miljö.nämnas

enighetI huvudsak kan ha uppnått kombinationsägasman om en av
regionalt urval s.k. intensivdataomráden och individurval.ett ett

Diskussioner förtshar vilka regioner olika anspekterom som ur
borde utväljas och hur individurval borde förstort ett attvara
möjliggöra studier företeelser med ringa spridning. För-även av
arbetena till arkivlagen prop. 1989/90:72 ff redovisar inte44s.

klart ställningstagande till dessa diskussioner,något utgåmen synes
från kombination regionalt urval och individurval äratt atten av
föredra utformningenoch den borde föreslås Riks-närmareatt av
arkivet. Förberedelser har gjorts ändringar har införts iattgenom

möjlighet förvissa lagar, varigenom lämnats regeringen eller
myndighet regeringen bestämmer utfärda undantagsbe-attsom
stämmelser bevarande handlingar enligt gällandeom av som armars

Ändringarskulle gallras. sådant tidigareregler slag har sålundaav
införts i 60 och 62 §§ socialtjänstlagen 1980:620. Vidare har
motsvarande ändringar företagits i 8 § patientjournallagen 1985:562

utsökningsregisterlagen 1986:617.och 11 §
varje urvalsförfarandeDet dock klart beslutstår måsteatt om noga

finnsarkivlagens ändamålsbeskrivningar. Det också starkaprövas mot
kritiker till med urvalsbevarande. Professor Adam Taubeett system
vid universitetUppsala saken i Studiertar uppsats,upp en av
hälsorisker i den industriella arbetsmiljön forskningsfält iett-
farozonen, publicerats i oktober 1990. Taube framhåller attsom nya
forskningsresultat undan för undan har ökat våra kunskaper deom
vådor förknippande hantering lösningsmedel,med asbest,ärsom av
blyföreningar Inte minst vad gäller cancersjukdomarna har påetc.

vuxit fram aktivår kunskap och medvetenhet radsenare en ny om en
riskfaktorer i industriella miljön. Karaktäristiskt för praktisktden taget

samband miljöfaktorer formeralla mellan och uppkomsten olikaav av
hävdar Taube vidare, tidsfaktorns roll det gårdagensärcancer, var-

miljö dagens morbiditet mortalitet ochpåverkade och det ärsom
dagens miljö eventuellt kommer visa sig ha haft hälsovådligaattsom

tjugo tidsförskjutningkonsekvenser Dennasäg år. gör attom,
kartläggningen riskfaktorer bakom sjukdomspanoramadagens medav

genomföras hjälpnödvändighet med retrospektiva studier.måste av
Behovet historiska data medför enligt Taube givetvis epidemio-attav

harlogerna starkt behov skydda existerande källmaterial ochett attav
till kontinuerligtrelevanta data lagras för framtida bruk.attse nya

Taube framhåller särskilt forsknings-det i svenska epidemiologiskaatt
projekt ofta varit möjligt utnyttja välbevarad basinformationatt som
vid internationell jämförelse visat sig imponerande kompletten vara
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och kvalitet. utveckling innebär viktigahög Den grunddataattav som
försi utsträckning direkt data" ochpå regleröverstor attnu nya

och åtgärder blir aktuella för svenska register och arkiv docksynes
enligt Taube, kunna innebära försämrade möjligheter föravsevärt

epidemiologiskakommande undersökningar. sinI beskriveruppsats
Taube hur gick tillväga vid den s.k. Rönnskärsstudien, vilketman
grundmaterial användes vid studien och hur detta bearbetades.som

framLängre i betonas hur detsvårt skulle ha varituppsatsen att
genomföra Rönnskärsstudien endast "representativa urval"t.ex.om

hadepersonakter vid företagen eller vissa företagsarkivsparatsav om
inte bevarats därför företagen råkat bedriva sin verksamhet någonatt

i de angivna intensivdataornrådena. Taube betonaränarmanstans
avslutningsvis principen med intensivdataområden kombineradatt om
med stickprov individer populationen i framtidenrestenav ur av
tillämpas näringslivsarkiv och/eller vissa andra arkivserierpå som

sjukjournaler kommer detta innebäraså dråpslag fört.ex. att ett
forskning den beskrivit.hantypav

Jag vill kommentera det sagda med följande. Taubes studie iär
första hand baserad frivillig ochpå på slump bevaratvägett av en
pappersarkiv och hör inte hemma i detta sammanhang. Den åberopas
likväl ofta. gäller det statistikregister i sin oftaHär bygger påtursom
andra register bevarats andra skäl. Forskarnas behovsom av av
material självfallet beaktansvärt dock bara intresse blandär är ettmen
många andra i informationssamhället. stundom i samklangDet står
med andra intressen, stundom gäller förhållande. detImotsattett

fallet de andra intressena fåmåste över.tasenare

6.4 Datalagsutredningens slutbetänkande

Datalagsutredningens förslag till datalag återfinnsI rad olikaen ny en
regler till skydd för den personliga integriteten. bestämmel-Några av

har redan i andra sammanhang.nämntsserna
Lagförslagets 11 § uttryck för den grundläggande principen attger

behandling personuppgifter får förekomma bara dettanär ärav
nödvändigt för vissa syften. grundläggande princip förEn annan
integritetsskyddet påbörjad behandling inte får hålla längrepåär att en

nödvändigt. Reglerna i § kompletteras därförll medän ärsom en
föreskrift personuppgifter skall gallras intede längresäger närattsom

för för vilkabehövs de ändamål de behandlas. sådan bestämmelseEn
finns i 12 § i den nuvarande datalagen tilloch motsvarighet denen

förts i 19 förstahar, redan § stycket i utredningensnämnts,som
förslag. särskild bestämmelse i lagförslagets 35 §En gallringavser av
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vissa känsliga uppgifter behandlas för anställningsändamål.som
Vidare berörs gallringsfrågor i den allmänna motiveringen i samband
med diskussion kring möjligheten i anställningsförhållandenatten
behandla personuppgifter den enskildesrör arbetsinsatser.som

förhållandeI till EG-direktiven konstaterar datalagsutredningen i
avsnitt 5.4 direktivförslaget inte innehåller något undantag frånatt
huvudregeln gallring det möjligtgör bevara personuppgif-attom som

med hänsyn till offentlighetsprincipen. I övrigtter stämmer ut-
redningens förslag i huvudsak överens med direktivförslaget. Ut-
redningen det dock tveksamt behovet information föranser om av
rättskipningen och förvaltningen 3 § tredje stycket 2 arkivlagen
enligt artikel 1 i direktivförslaget utgör någon grund för bevara.e att
personuppgifter längre behövsän för det utsprungliga ändamålet.som
Datalagsutredningen har inte heller, i överensstämmelse med vad som
gäller enligt arkivlagen, gjort något uttryckligt undantag för person-
uppgifter kan intresse för den framtida statistikpro-som vara av
duktionen.

6.4. 1 Remissutfallet

En rad remissinstanser frågor kring bevarande och gallring itar upp
sina yttranden.

Flera remissinstanserna vill betona vikten arkivmyndig-av attav
heterna inflytande i gallringsfrågor.stortges

Krigsarkivet hävdar det helhetsgrepp på bevarande och gallringatt
för framtida forskning den arkivlagen medfört uppenbartsom nya
kommer försvagas gallring skall kunna komma beslutasatt ävenattom
med stöd datalagen och arkivmyndighet.än En prin-av av annan
cipiellt och praktiskt bättre lösning på denna punkt enligtvore,
Krigsarkivets uppfattning, kompletterande reglering i registerlagar,en
sekretesslagen och/eller arkivlagen. Väljer behålla denattman
nuvarande ansvarsuppdelningen, den föreslagnaär balansen mellan
berörda arkivmyndigheter och DI godtagbar. Detta förutsätter
emellertid samråd enligt nuvarande regelverk består.att

DIKD0kumentation-Infonnation-KulturHörbundet data-noterar att
lagsutredningen funnit det naturligt gallrings- och bevarande-att
aspekterna aktualiseras under utarbetandet den lag eller författningav

alltså krävs flyteroch in i den. Därmed skulle den ordningsom som
utredningen tidigare föreslagit, nämligen DI skulle få beslutaatt
generella gallringsnormer, bli inaktuell. Risken för forskningsin-att

uppgifter gallras Riksarkivet hafttressanta möjlighet vinnautan att att
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gehör för bevarandeaspekterna något påtalats i tidigaresom-
remissvar torde härmed enligt förbundet minska.-

SvenskaEnligt kommunförbundets mening det tillfredsställandeär
bestämmelser bevarande och gallring personuppgifteratt samma om av

kommer gälla vilket medium de finns på. Det kan enligtatt oavsett
förbundets mening inte längre motiverat låta DI meddelaattanses
särskilda gallringsföreskrifter bara för uppgifterna finns på ADB-att
medium. Vidare förefaller det rimligt arkivlagens intressenatt att

uppgifter skallbevara integritetsintressena.vägas mot
Stockholms läns landsting framhåller Datalagsutredningen haratt

valt den bästa lösningen beträffande kompetensfördelningen mellan DI
Riksarkivetsidan och och de kommunala myndigheternaå denåena

linjenandra. följt från förslåDetta avstå skullenär DIatt att attman
meddelabefogenhet generella föreskrifter gallringattges om av

personuppgifter behandlas.som
Forskningsrddsnâmnden finner den föreslagna kompetensför-

mellan och Riksarkivet otillfredsställande.delningen Dl Lika nöd-
vändig DI:s kompetens vad gäller integritetsfrågorär Riks-ärsom

arkivmyndighetersarkivets och andra vad gäller bevarande- och
principergallringsfrågor. gäller såväl kontakterDetta medsom

Riksarkivetforskarvärlden. och andra arkivmyndigheter borde med
indragna i samtligaandra ord ärenden rörande bevarande ochvara

gallring.
tillstyrker föreslagnaRiksarkivet den utformningen 19 § ochav

tillfredsställelse motivuttalandet,hälsar med vid gallring in-att
intressentegritetsintresset de i 3 § arkivlagen skallresp som anges

tillmätas betydelse. Riksarkivet frånutgår gallringattsamma av
känsliga personuppgifteri utsträckning kommer regleras direktstor att

lag eller förordning och föreskrifter gallring därutöveri enligtatt om
arkivlagstiftningen bemyndigandeeller i ordning kommer attannan
beslutas KrigsarkivetRiksarkivet, eller kommunal arkivmyndighetav
med tillämpning i 19 §bestämmelserna andra stycket.av

Statskontoret finner, i konsekvens med sitt ställningstagande för en
specialreglering statsmaktsregister, ändamålsenligtmest attgenom
frågan gallring personuppgifter vid behov regleras i detom av
statsmaktsregister där den hör hemma.

Socialstyrelsen inte det finns fog för någon regelattanser om
gallring i datalagen för sådana uppgifter inte regleras iänannat som
arkivlagen eller håll. patientjournalerpå För finns be-annat t ex
stämmelser både i patientjournallagen och arkivlagen. Socialstyrelsen
avstyrker därför förslaget regel grundreglernaövertarom en som om
gallring allmänna handlingar i arkivlagen. finnsDet inte skäl attav
frångå i arkivlagen gallring förreglerna sådana uppgifter. Sammaom
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regler för gallring bör givetvis gälla för allmänna handlingar,
oberoende de skriftliga handlingarär eller dataförda. Närav om
personuppgifter i allmänna handlingar finns både dataförda och i form

skriftliga handlingar räcker det med arkivlagens bestämmelserattav
tillämpas endast beträffande den formen handlingar. Möjligenena av
bör sådant förtydligande finnas i datalagen.ett

Riksförsäkringsverket enligt 19 § datalagsförslaget skallnoterar att,
vid gallring personuppgifter allmän handling,utgör vid sidanav som

skyddet för den enskildes integritet, beaktas de intressenav som anges
i arkivlagen. Enligt Riksförsäkringsverkets mening detta riktigär en
princip. Det också riktigt i datalagenär direkt hänvisninggöraatt en
till de aktuella bestämmelserna i arkivlagen. En fråga inte belystssom
i sammanhanget möjligheten/lämplighetenär i samband medatt
gallring uppgifter på ADB-medium föra över motsvarandeav
information på slags medium, eller film. Enligtett annat t ex papper
Riksförsäkringsverkets mening skulle det önskvärt med ettvara
klarläggande denna fråga.av

6.4.2 Beredningsläget

Beredningen Datalagsutredningens slutbetänkande framgårav av
kapitel 4.

Regeringen förordar sålunda DI möjligheter regleraatt attges
hantering personuppgifter med förADB olika branscher ochav
sektorer. Detta i situationsträvan där tillståndshanteringenmot en av
personregister iövergår tillsynsförfarande. införandeEttett av en
sådan ordning i det nuvarande medför de registersystemet att typer av
för vilka utfärdatDl bransch- eller sektorsföreskrifter kan undantas
från tillståndsplikt. DI:s generella föreskriftsrätt kommer dock inte att
omfatta föreskrifter gallring.om

överväganden6.5 och slutsatser

6.5.1 skallVem besluta gallringom

Enligt 10 § tredje stycket arkivlagen får sådana särbestämmelser som
grundreglernaöver gallring allmänna handlingartar i 10 §om av

första och andra styckena bara meddelas i form lag eller för-av
ordning. Riksdagen har vid antagandet arkivlagen understrukit attav
avvikelser regel skall ske i lag och endast undantagsvis isom
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förordningsform bet. 1989/90 KrU:29 13. En sådan avvikandes.
bestämmelse i 10 § tredje stycket arkivlagen finns i 19 § isom avses
förslaget till datalag.ny

Datalagsutredningen också frågan DI skalläventar rättupp om ges
meddela gallringsnormer s. 286,att vilket förutsätter ändringen av

bestämmelsen i 10 § tredje stycket arkivlagen. Av den materiella
gallringsregeln i 19 § framgår inte skall besluta gallring,vem som om
dvs kompetensfördelningen mellan DI å sidan och Riksarkivet ochena
kommunerna å andra sidan.

Bestämmelser för statliga myndigheter finns i arkivförordningen.
Föreskrifter och särskilda beslut gallring avseende myndigheterom
inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde meddelas dock av
Krigsarkivet. Gallringsnormerna i form verkställighetsföreskrifterav
har, såvitt gäller statsförvaltningen prop. 1989/90:72 42 ff avsettss.
bli fattade företrädesvis Riksarkivet i samarbete med berördaav
arkivbildande myndigheter. Gallringsföreskrifter för kommunala
myndigheter i allt väsentligt bli meddelade kommunernaavses av
själva. Inom statsförvaltningen myndigheterna normalt få gallraavses
endast enligt de föreskrifter den centrala arkivmyndigheten harsom
utfärdat. Bestämmelser i enlighet med det sagda finns för statliga
myndigheter i arkivförordningen.

DI kan, tidigare nämnts, med stöd bestämmelser i datalagensom av
6, 6 eller 18 §§ meddela beslut bevarande och gallringa om av
personuppgifter. Sådana beslut har meddelats dels i enskilda ärenden,
dels i inspektionen meddelade föreskrifter förenklat ansöknings-av om
och tillståndsförfarande.

Förhållandet mellan Riksarkivet och DI kan vid förstaen genom-
läsning förefalla komplicerat kan sammanställas enligt följandemen
ifr departementschefens uttalande i 1989/90:72 48 ff.prop s.
Bestämmelserna i arkivlagen bevarande och gallring samtom
föreskrifter meddelas med stöd arkivlagen, bevarandetsom av ex om
för forskningsändamål, blir regler enligt datalagens gällandesom
lydelse datalagensöver regel i 12 § förstörande. Licensregistertar om
hos myndigheter allmän handlingutgör och inte ärsom som-
författningsreglerade i särskild ordning gallras enligt arkivlagens-

När DI meddelar föreskrifter bevarande och gallringnormsystem. om
för tillståndsregister skall inspektionen förutom integritetsaspekten

beaktaäven de skäl talar för bevarande. Frågor bevarandesom om
och gallring personregister enligt §avgörs 12 dataförordningenav
1982:480 DI efter samråd med Riksarkivet. DI:s föreskrifterav om
bevarande och gallring kan i praktiken förutsättas tillkomma under
vederbörlig hänsyn till gallringsprinciper.gängse Bestämmelsen i 6 §
datalagen gäller således före reglerna i arkivlagen.

133



bevarande och gallringArkiv, 1994:65sou

Sammanfattningsvis innebär den nuvarande ordningen detnäratt
gäller tillståndsregistren detär DI med stöd datalagensom av
meddelar föreskrifter gallring och bevarande, medan det ärom
Riksarkivet, Krigsarkivet alternativt den kommunala arkivmyndigheten

meddelar sådana föreskrifter i övrigt, alltså det sigäven när rörsom
licensregister. Enligt dataförordningen skall DI samråda medom

Riksarkivet inspektionen utfärdar föreskrifternär bevarande ochom
gallring. I 13 § arkivförordningen föreskrivs Riksarkivet skallatt
samråda med innanDI arkivet utfärdar föreskrifter eller fattar beslut
beträffande gallring licensregister. Också kommuner attav som avser
meddela föreskrifter gallring licensregister bör samråda medom av
inspektionen.

Även med den ordningen arkivlagen den allmärmaöveratt tar
regeln i 12 § datalagen gallring återstår emellertid fråganom om
förhållandet mellan arkivlagen och datalagens bestämmelse i 18 § om
rattför inspektionen meddela särskilda gallringwreskrijier ocksåatt
beträjande licensregistren. Bestämmelsen motiveras integritetshän-av

och har enligt uppgift kommit till användning endast i någrasyn
enstaka fall. Enligt departementschefens mening prop. 1989/90:72

48 ff bör DI ha kvar möjligheten förekommen anledningpåatts.
ingripa till skydd för integriteten, andra i principäven om organ

för gallringsföreskrifterna området. Sådan 18 §på datalagen ärsvarar
avfattad fann han det klart inspektionen skulle ha kvar dennaattvara
befogenhet efter införandet föreslagnaden arkivlagstiftningen.även av

förutsatteHan dock samråd RiksarkivetDI:s med eller respektive
kommun innan inspektionen går med särskilda bestämmelser enligtut
18 § datalagen.

Det redovisade förhållandet mellan arkivlagen och datalagen, som
kommit godtas riksdagen bet. KrU 1989/90:29, rskr.att av
1989/902307 innebär således efter tillkomstenDI ävenatt av
arkivlagen fått behålla sin i det särskilda fallet meddela besluträtt att

gallring för personregistren.om
propositionen 1990/912453 lag folkbokföringsregisterom om m.m.

jfr frångick33 departementschefen i lagrådsremissen framlagtetts.
förslag låta gallringsfrågorna Riksarkivet efteravgörasattom av
samråd med Vid sin behandlingDI. propositionen beslöt dockav
riksdagen i 13 § lagen folkbokföringsregister be-att taom en
stämmelse gallring uppgifter i lokalt folkbokföringsregisteratt ettav
och i det centrala referensregistret i enlighetskall ske med arkivlagens
betämmelser ifr SkU 1990/91:9, rskr. 109.

Genom den materiella gallringsregeln i 19 § andra stycket i
förslaget till datalag för personuppgifter allmän handling,utgörsom
har Datalagsutredningen sökt den avvägning enligt ut-ange som
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redningen måste göras mellan de intressen i arkivlagen ochsom anges
integritetsintressena. Av naturliga skäl bestämmelsenär allmänt hallen
och det står klart det vissapå områden kan behövasatt specialbe-
stämmelser gallring. Sådana specialbestämmelser har också,om

redan framgått, meddelats i del fall. Dessa gallringsreglersom en
finns i lag och regleringen därmedstämmer överens med vad som
krävs enligt 10 § tredje stycket arkivlagen.

Datalagsutredningen förordade i sina tidigare ställningstaganden en
ordning innebar DI skulleäven besluta gallringsnormer.att Ettsom

då åberopades det bara fanns fåtalargument registerla-attsom ettvar
och avsikten ytterligare specialregleringatt myndig-attgar var en av

hetsregister lag endast skulle ske på vissa begränsade äm-genom
nesområden.

Saken har dock kommit i läge utredningens förslagett annat genom
behandlingen de känsliga personuppgifterna lagförslagetsom av

20 §. Enligt den bestämmelsen får känsliga personuppgifter i princip
inte behandlas inte behandlingen åtminstone i vissa hänseenden harom
reglerats särskilda bestämmelser i lag eller författning.genom annan
Skulle behov finnas särskild gallringsbestämmelse pd visstav en ett
område förefaller det naturligt denna gallringsbeszänvnelse inatt tas

deni författning ändå beslutas.måste ,frågaI de känsligasom om
personuppgifterna finns det därför knappast anledningnågon DIatt ge
befogenhet meddela generella föreskrifter gallring. Bemyndi-att om
gandet meddela kompletterande föreskrifter har därför begränsatsatt
till känsliga personuppgifter.att avse

Min tidigare angivna utgångspunkt innebär frågor bevarandeatt om
och gallring beträffande personregister för officiell statistik skall
regleras i registerlagen och register för framställning officiellatt av
statistik huvudregel skall gallras det statistiskanär ändamålet ärsom
uppfyllt.

Riksarkivets har det högsta inseendet den offentligaöver arkiwerk-
samheten och skall enligt sin instruktion särskilt verka dels för att
myndigheterna på ändamålsenligt fullgör sinasätt skyldigheterett
enligt arkivlagen, dels för utveckling arkivverksamheten och förav en
ändamålsenlig gallring handlingar. harDI specialfunktion attav som
bedöma behovet integritetsskydd beträffande datalagrad informa-av
tion.

För del jagvav den bestämdaär uppfattningen i den månattegen
någon myndighet skall besluta gallring integritetskänsligaom av
uppgifter, bör den uppgiften ankomma på DI. Inspektionens roll är
emellertid förändringunder och kommer påtagligt tillsåattnu vara
dess Sverige blir bundet EG:s direktiv integritetsskyddsområdet.påav
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Beträffande det denna utredning gäller föreslår jag gallringattnu av
register för officiell statistik regleras i registerlagen denoch därtill
hörande förordningen. de vägningarFör mellan olika intressen som

i vad bevarande imåste särskilda fall, får ledninggöras ettavser
ihämtas de motiv jag lägger fram i detta kapitel.senare

6.5.2 Förslag

Mina återgivna utgångspunkter förutsätter uppgifterna iattnyss
statistikregistren kan graderas efterpå något informationenssätt

och känslighet. Uppgifterna naturliga skäl iär många fallursprung av
tämligen harmlösa. Förhållandet ändras dock snabbt i den takt som
ytterligare uppgifter tillförs från håll samkörning.annat t.ex. genom

Principerna för känslighetsgradering måste klaragöras så som
möjligt.

Känslighetsgradering

uppgifterVilka känsliga kan diskuterasär i detattsom anse som
finnsoändliga stöd härför hämta från flera källor.attmen

Varje skall sålunda, enligt 2 kap. 3 §medborgare andra stycket
utsträckningregeringsformen, i den angives i lagnärmaresom

personliga integritet kränksskyddas hans uppgiftermot att attgenom
registreras med hjälp automatisk databehandling.honom avom

Datalagen

§ innehåller speciellaDatalagens restriktioner för uppgifter4 av
känslig Som sådana uppgiftersärskilt någonnatur. attanses om

misstänks eller har dömts för ellerbrott har avtjänat straff eller-
undergått påföljd för brott första stycket, ellerannan

varit föremål för tvångsingripandehar enligt lagen 1990:52 med-
särskilda bestämmelser vård lagen 1988:870 vårdom av unga, om

missbrukare i fall,vissa lagen 1991:1128 psykiatriskav om
tvångsvård, lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård, lagenom
1967:940 angående utvecklingsstördavissa psykisktomsorger om
eller utlänningslagen 1989:529första stycket, eller

fått ekonomisk hjälp eller inomvård socialtjänsten andra stycket,-
eller

varit föremål för enligtåtgärd utlänningslagen andra stycket-
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eller uppgifter någonsom
sjukdom andra stycket,-
hälsotillstånd andra stycket,-
sexualliv andra stycket,-

tredje stycket,ras-
politiska uppfattning tredje stycket,-
religiösa tredje stycket, ellertro-
övertygelse i övrigt tredje stycket.-

dessa fall får med vissaI undantag för myndigheter enligt första och
andra styckena tillstånd inrätta och föra registret endast detatt ges om
föreligger synnerliga förstaskäl stycket eller särskilda skäl andra

tredje styckena. innebäroch Det presumtion för tillstånd inteatten
Presumtionenskall gäller oberoende registrets ändamål.ges. av

tillReglerna ansluter Europarådets dataskyddskonvention, Kapitelvars
innehåller krav beskaffenhetenpå de personuppgifterav som

undergår automatisk databehandling artikel 5. krav innebärDessa
uppgifterna inhämtasbl.a. skall och behandlas på korrekt sättatt ett

och relevanta med hänsyn till ändamålet. Vissa uppgiftertypervara av
får inte undergå automatisk databehandling inte den nationellaom
lagen ändamålsenligt skydd artikel 6. Detta gäller uppgifterettger

politiska åsikter, religiös eller övertygelse, hälsa,troom ras, annan
sexualliv brott.samt

Uppgifter enskilds personliga eller ekonomiska för-som avser
hållanden och kan hänföras till den enskilde, skyddas densom genom
tidigare behandlade statistiksekretessen i 9 kap. § sekretesslagen.4
Vad förstås med ekonomiska förhållanden torde inte vålla någonsom
tveksamhet. Uttrycket personliga förhållanden kan däremot uppfattas

till sin innebörd. hämtat från 2 kap. 2 § förstaDet ärvagtsom mer
6stycket Tf. Vad med personliga förhållanden skall be-p. som menas

hjälpmed vanligt språkbruk jfr Corel m.fl. Sekretessla-stämmas av
tredje förarbetenauppl. 43. Det råder enligt inte tvekannågongen, s.

uttrycket vitt skilda förhållandensåatt t.ex.om avser som en persons
Ävenadress eller yttringarna psykiskt sjukdomstillstånd.ettav

uppgifter ekonomi faller under begreppet personligaom en persons
förhållanden. Liksom i TF har dock begreppen personliga och
ekonomiska förhållanden i viss utsträckning hållits åtskilda.

Man kan sammanfatta situationen sålunda personligadenatt
integriteten åtnjuter grundlagsskydd hanteringvid personuppgifterav
för statistikframställning med stöd personuppgifterADB. Deav som
enligt datalagens bestämmelser särskilt känsliga välär äratt anse som
skyddade utlämnande statistiksekretess.reglermot genom om
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Bings gradering

Personuppgifters känslighet på detaljerad nivå har varit föremålmer
för åtskilliga diskussioner i tjugoän år och här finns flera teorier.mer

Professor Jon Bing vid instutitionen för ADB och juridik vid Oslo
universitet utförde redan i början 1970-talet "Classification andav en
General Sensivity-grading of Personal Information", arbeteett vars
innebörd närmast kan översättas med "klassificering och allmän
känslighetsgradering personuppgifter". Detta skedde samtidigtav som
arbetet pågick med fram norsk datalag och syftetatt ta nåen attvar

framkomlig väg strukturera känslighet på uppgifter föratt hanteringen
med ADB.

Arbetet inleds med generell indelning personuppgifter i 14en av
klasser under 14 huvudrubriker: 01 Identification data identifikation-
suppgifter, 02 Family relationships familjeförhållanden osv.
Personuppgifterna graderas härefter på nivåer och helt friståendetre
från den sakliga indelningen:

GSI Normal General personal information.aspects.-
normala aspekter, allmän personinformation

GS2 Personal Intimate, detailed specific informa-aspects. or-
tion.
intim, detaljerad eller specificerad information

GS3 Indiscriminating defaming aspects.or-
godtyckliga eller kränkande uppgifter

Känslighetsgraderingen Bing normativ bedömninganges av vara en av
personuppgift i förhållande till den grad skydd åtkomst ochen motav

spridning uppgiften kräver. Arbetet omfattar 400 personuppgifterca.
och de graderats nivån GS3på är sådan beskaffenhet desom attav
enligt Bing måste särskilt känsliga från integritetssynpunkt.anses

femI Bings "uppgiftsklasser" är personuppgifterna i särskiltav stor
utsträckning "känslighetsgraderade" nivånpå GS3, nämligen 09
Health information, 10 Ideological facts, 12 Police information,
13 Law suit facts och 14 Habits. Personuppgifter graderats isom
Bings högsta känslighetsnivå förekommer också i viss omfattning i
följande "uppgiftsklasser": 02 Family relationships, 05 Economic
situation, 06 Education, qualifications, 07 Communications and

11 Military facts. Bings arbetecontacts kansamt sammanfattas så att
antal personinformationett måste särskiltgrupper av anses som

känsliga.
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Gallringsregler for register med särskilt känslig information

Vad angående känslig personinformation utvisarsagts attsom nu
kategoriernågra uppgifter från vilket håll sakenänav man ser- -

måste särskilt känsliga för den personliga integriteten. Jaganses vara
denna uppgifter fångadväl i § datalagenär 4 ochattanser grupp av

det därför inte motiverat skapa någon indelningsgrundattanser ny
avviker från denna.som

Register med personuppgifter för framställning officiell statistikav
skall enligt min mening huvudregel inte få bevaras i identifierbarsom
form efter det statistiska ändamålet uppfyllt. Vid vilkenär tidpunktatt
uppgifterna skall gallras måste därför i fallsådana fastställas i
samband med ändamålet för registret bestäms. Detta bör framgåatt av
registerlagen.
Innehåller registret uppgifter det slag och gårav som anges ovan som

hänföra till enskild bör endast särskilda undantagsfall fåatt person,
motivera bevarande.ett

Utformningen den säkerhetsventil finnasbör kan diskuteras.av som
Register för framställning officiell statistik innehåller uppgifterav av
intresse för olika slag forskning, inte minst epidemiologiskav
forskning eller forskning relaterad till den miljön.är Dettayttresom
framgår tidigare avsnitt. Uppgifter från statistikregister kanettav
vidare förutsättas värdefulla för uppgiftsinsarnlingvara som ramar
inom olika forskningsprojekt. Den tekniska tillgängligheten av
informationen dem också intressanta. En forskninggör med hjälp av

sådana register har framhållits kunna bidra till kunskaperett nya som
kan viktiga för klarlägga inte minst olika sociala företeelser.attvara
För påvisa olika samband har det hävdats nödvändigt medatt vara
tillgång till individrelaterade uppgifter har bevarats kontinuerligtsom
under längre tid. forskarhållFrån hävdas det väsentligt atten vara
uppgifterna i register för framställning officiell statistik bevarasett av
i omfattningså möjligt.stor som

forskningsändamålFör jag, i konsekvens med det tidigareanser
anförda, bevarande skall kunna ske endast det finns synnerligaatt om
skäl. Jag då uteslutande fall där uppgifter, inte bevaras påavser som

får väsentligtsätt, värde för forskningen. Somannat anses vara av
exempel ihärpå kan, anslutning till detresonemanget ovan, ges
register socialtjänstens individinriktade insatser.som avser
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övriga registerGallringsregler för

inte särskilt känsligregister med uppgifter kan denFör är an,som av
angivna huvudregeln personuppgifter skall gallras närattnyss -

ändamålet uppfyllt inte upprätthållas med styrka. Enär samma-
Vägning allmänt slag mellan integritets- och övriga intressenav mer -

registret inrättas.främst forskningen får ske vid den tidpunkt när-
riktlinjer för vilka kriterier bör gällaDet svårt någraär att ange som

för omständighet i vissa situationer talar förbevarande. En ettett som
uppgifterna i registret inte bevarasbevarande dock på sätt.är att annat

Mitt förslag till principer för bevarande och gallring av personupp-
i register för officiell statistik täcker därmed de registergifter som

109 110.exemplifieras i direktiven se s. -
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dataUrvalsregister med7 gemensamma
m.m.

utgångspunkter7.1 Allmärma

Utredningsuppdraget

Urvalsregister

planerade urvals-vissa frågor kringmina direktiv ingårI överatt se
förmögenhetsskatter-inkomst- ochdata förregister med gemensamma

Konjunkturin-SCB,RSV, RRV,finns främst hosBehovet härförna.
RiksdagensBakgrunden ärstitutet och Finansdepartementet. att

framförtvissa bristerpåvisatgranskningrevisorer efter somen
behovspreciseringochgenomgripande översynbehovet avav en

förmögenhetsskatteområdet. Revisorernainkomst- ochstatistiken på
skullesamordningsfördelarochavsevärda kvalitets-att varaanser

merkostnadermedförabehöver störredettamöjliga uppnå attatt utan
uppgiftslämnarna.förstatsverket ellersig föreller merarbete, vare

3 har tillstyrkt översyn1988/89:FiUbet.Finansutskottet aven
inkomststatistik ochpubliceringenproduktionen ochinnehållet, av

vadtillkännaregeringenmeningsinhemställt riksdagenatt gersom
hemställan rskr.bifallit utskottetsharanfört. Riksdagenutskottet

1988/89:2.
inriktad påpåbörjatregeringens uppdrag översyn,SCB har på en

skallberörda intressenternavilket deurvalsregisterframställa ettatt ur
dockförutsätteruppgifter. sådantbehövliga Etthämtakunna system

analyserade.förutsättningarnarättsligade äratt noga
analysin-sådantbeskaffenhetplanerad ärurvalsregisterEtt ettav

översikten längre framisimuleringmodellering ochförstrument som
analysdatabas.benämns

mikrosimuleringModeller för

Finansdepartementetsrättslig analysomfattar vidareDirektiven aven
mikrosimuleringsmodel-komplexa s.k.omfattande ochanvändning av

SCB och regerings-utvecklatsmodeller harler. Dessa gemensamt av
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kansliet och kom till betydande användning för första gången i
samband med skattereformen. I modellerna efterbildas systemens
regler på statistiskt representativ modellbefolkning byggeren som
avidentiñerat material från SCB. Det något komplicerade förfarande

används med manuell s.k. röjandegranskning kommer,som nu
förutsatt får tillfredsställande rättsligatt reglering, ersättasman en att
med med automatiska kontroller.ett system

7.2 SCB:s centrala databaser

Mitt uppdrag, såväl beträffande de planerade urvalsregistren som
avseende användningen mikrosimuleringsmodeller, har direktav
samband SCB:smed verksamhet med centrala databaser. Denna
verksamhet har varit föremål för översyn Genomñrandekommittén,av

analyser och slutsatser för överskådlighetens skull bör återges ivars
väsentliga delar.

7.2.1 Genomförandekommitténs betänkande

Allmänna definitioner

I direktiven för Genomförandekommittén har ingått bl.a. preciseraatt
omfattningen och inriktningen de anslagsjinansierade centralaav
statistikdatabaserna. Avsikten har varit dessa skall anslagsfmansi-att

för underlätta för användarnaatt göra statistiskaeras att egna
bearbetningar den statistikutöver SCB producerar. Kommitténsom
har haft till uppdrag föreslå principer och villkor för huratt dessa
skall ställas till användarnas förfogande.

Genomförandekommittén har i sitt betänkande s. 80 granskat
begreppen statistikdatabas, statistisk databas och register. Kommittén
framhåller statistikdatabas vanligen står föratt databasen som
innehåller statistik makrodatabas och eventuellt tillhörande "metada-
ta" beskrivningar innehåll och tekniska ñrutsättningar. Medav
begreppet statistisk databas brukar å andra sidan databas föravses en
statistiska bearbetningar, analyser och Det betyder, enligtuttag.
kommittén, denna kan innehålla såväl mikrodataatt enskilda
objekt/observationer makrodata och metadata. Begreppetsom
register, Genomförandekommittén slutligen, kan tolkasmenar son en
förteckning de objekt visst slag existerar vid vissettav av som en
tidpunkt.
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Kommittén använder databas i den allmänna betydelsenbegreppet
"en organiserad samling numeriska uppgifter kombinerad medav
sökmöjligheter och dokumentation. innebär tolkarDet att man
skrivningarna i direktiven såväl statistikdatabaser centralaså att som
observationsregister och analysinstrumentför modellbaserade kalkyler
och simuleringar kan komma ifråga inom för föreslagnadetramen

vid SCB för vissa centrala databaser. Vidare kan internatio-ansvaret
nella data och central utländsk statistik ingå i sådan funktion.en

fåFör underlag för bedömningar och ställningstagande i dennaatt
fråga, har Genomförandekommittén kartlagt nuvarande situation vad

tillgängliga databaser diskuterat behovsbilden med antalsamt ettavser
intressenter.

Allmän behovsbild och tänkt struktur

direktiven slås fast ökad tillgänglighet till databaslagrade materialatt
för vidarebearbetning inom forskarsamhället skall eftersträvas, för
allmänna studier samhällsutvecklingen och underlag försomav
beskrivningar bedömningar olika områden. minst detoch på Inte

uppföljningalltmer accentuerade behovet löpande och utvärderingav
motiverar tillgång kvantitativaolika verksamheter god på under-av

Genomförandekommittén framhåller därför viktenlagsmaterial. attav
jämförbarhettillgängliga sådantgrundmaterial finns på sätt överett att

frågeställningarsärskilda aktualiseras.tiden kan tillgodoses Dettanär
grundmaterialen finns lagrade i form objektorienteradekräver att av

otillräckligt med enbart statistiska tabellerdata. Oftast detär som
fram för den officiella statistiken. Integreradetagits inom ramen

basuppgifter från olika sektorer kan relaterassammanställningar där
därför nödvändiga.till varandra är

SCB fullgöra uppgifterna i detta sammanhangskall kunnaFör att
sådana basuppgifter behövs inte i förväg harförutsätts att som

avidentifierats eller gallrats. Vidare de data lagtsmåste gångsom en
finnas tillgängliga för vidareanalysin i SCB:s databas kunna under så

tid de faktiskt efterfrågas.lång som
Efterfrågan material finns rad områden, inte minstpå på en

integrerade material objektnivå kan utnyttjas för studierpå som av
bl.a. fördelningspolitik och levnadsförhållanden för individer och
hushåll. behov inom forskarsamhället och för analyserlutred-Utöver
ningar sarnhällsnivå efterfrågar regeringskansliet löpande dessapå

material. vad former och kostnader förI göratyper attav avser
databaslagrade material tillgängliga vitt sedan tidpågår ettmera en
särskilt projekt vid SCB tillgänglighetsprojektet. detta projektInom

143



Urvalsregister med data 1994:65SOUgemensamma m.m.

studeras hur det möjligt låta användare vidarebearbetaär objekt-att
uppgifter särskild sekretessprövning skall behöva görasutan att
automatisk röjandegranskning. Avsikten finna deär att mest
kostnadseffektiva formerna för sådant tillhandahållande.ett

Genomförandekommittén framhåller s. 61 det i användardiskus-att
sionerna har framkommit flera användare i dag missnöjdaär medatt
kvaliteten i utlänmade material och kringservicen. Brister har från
främst forskarrepresentanter framförts vad uppenbara fel iavser
enskilda observationer inneburit kostsamma rättningsarbeten försom
kunden, möjligheterna till jämförbarheten tiden,över servicen vad

hjälp komma fram till vilka basuppgifter finns till-attavser som
gängliga för belysa/besvara de aktuella frågeställningarna,att vadsamt
gäller snabbt tillmötesgå önskemål datamaterial. För önskadeatt om
material prioriterar de flesta användare snabb tillgänglighet med
möjlighet också fysiskt uppgifterna överförda.att Däremotrent
krävs inte alltid on-line tillgång till uppgifterna ifråga.

Genomförandekommitténs överväganden

Syftet med databasverksamheten vid SCB kunnaär sådantgöraatt
material tagits fram inom för Sveriges officiella statistiksom ramen
tillgängligt för återanvändning och vidarebearbetning. Det garanterar,
enligt kommittén, statistik gång samlats via anslags-att som en
finansiering kan komma till så användning möjligt. Service-stor som
funktionen erbjuder därmed säkerställasätt gjorda investe-ett att att
ringar i statistisk infrastruktur utnyttjas rationellt. Samtidigt innebär
detta belastningen på uppgiftslämnarna kan minimeras.att Om
möjligheterna återanvända primäruppgifter skulle begränsas,att anses
i flera fall dubblerad datainsamling bli nödvändig.

Genomförandekommittén betonar motivet för samla antalatt att ett
centrala material vid SCB är enhetlig lagring, dokumenta-att genom
tion och helt säkerhetssystemtätt öka den faktiska tillgänglighetenett
med bibehållet fullgott integritetsskydd. Det krävs individ/före-ett att
tagsidentiteten behålls för kunna skapa de efterfrågade kombineradeatt
databaserna, för selekteringen föroch kvalitetskontroll.ren

Rent principiellt aktualiseras former för utlämnande in-tre av
formation från den beskrivna databasservicen, nämligen

tillgång till sifferuppgifter i statistiska databaser-
utlänmande avidentifierade mikrodata efter skadeprövningav samt-
utlämnande mikrodata med objektsidentitet efter prövning ochav-

särskilt tillstånd DI.av
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framhåller finns efterfråganGenomförandekommittén detatt storen
central databasservice i första hand från forskarsamfundet och förpå

inom offentlig sektor näringsliv.utrednings/analysverksamhet och
Behov utnyttjande sifferuppgifter från avgränsadesom avser av
sektorer samhällsområden bör i framtiden tillfredställas direkteller av

"beställarmyndighet". Därför inga sådana självständigarespektive tas
material i förslaget till central databasservice vid SCB. Mångaupp

emellertid primärt intresse kunna samtidigtanvändare har attav
från olika områden. motiverar, enligtkomma uppgifter flera Dettaåt

statistiska databaser finnskommitténs mening, breda allmäntnågraatt
för sektorsspecifika beskrivningartillgängliga. Ofta gäller även att

då tillsammansdess potentiella värde kan realiseras enbart de ställs
med, till, andra material i första hand populations-eller relateras
register CFAR. giltigt också ñrRTB, Detta ärtypenav resonemang

mikromaterial. forskning och utredning/analys det justantal För ärett
möjligheten beskrivningar unikafå integrerade detutgöratt som
mervärdet.

Genomförandekommittén centrala databasservicen viddenattanser
SCB omfatta antal statistikdatabaserskall begränsatett rena

observationsregister ochpresentationsdatabaser några centralasamt
fåtal analysinstrument for modellering simulering. Kommit-ochett

sin bedömning den föreslagna ökade sektoriseringengrundar påtén att
för officiell statistik skulle innebära risker föransvaretav annars

behovsdiskussionen föreslåsförsämrad tillgänglighet. basisPå attav
i särskiltservicen skall omfatta viss mängd och treen grupper

specificerade statistiska material och underlag. Dessa finns redan
vid SCB under utveckling till följd manifestera-tillgängliga eller är av

den databasservicen skallde användarkrav. för centralaInom ramen
material har bred och frekvent användning hållasenbart sådana som

i enligt följande:tillgängliga. Uppdelningen görsgrupper
statistilqøaket förStatistikdatabaser, tidsseriedatabaser med bl.a-

kommunal planering och ekonomisk snabbstatistikregional och
makromaterial med ungefär innehåll nu.samma som

Centrala observationsregister med-
finnas tillgängliga vid SCBl enkla föreslås såsomregister som

Rikets totala befolkning RTB-
Befolkningsförändringar-

bostadsräkningar FoBFolk och-
fastighetsdataFastighetsregister från Centralnämnden för-

Fastighetstaxeringsregister FTR-
Befolkningens utbildning UR-
Valstatistik PSU-register-
Arbetskraftsundersökningar AKU-
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Register kontrolluppgifteröver från RSV-
Centrala företags- och arbetsställeregistret CFAR-
Mervärdeskatt från RSV-
Utrikeshandelsregister från Tullverket-
Bilregistret från Vägverket-
Lantbruksregister LBR och med-

2 Kombinerade register föreslås finnas tillgängliga vid SCBsom
såsom

-Inkomst- och förmögenhetsregister IoF, finns redan nu
Årligt Årsys-register,sysselsättningsregister finns redan nu-
Dödsfallsregister dödsorsaker miljö, finns nu- -
Register ñr utbildningsanalys nödvändiga basregister finns i dag-

vid SCB
Register över brottsbelastningar lagtördaregister, finns nu-
Levnadsförhållanden ULF-register, embryo finnsett- nu men

bli utvecklat och förbättratavses
Analysdatabaser med bl.a. Fördelningsmodellprojeldet FMP mr-

fördelningspolitiska studier, finns redan

Samtliga register finns således redan tillgängliga vid SCB i ellernu en
form. De kombinerade observationsregistren baserannan utgör där

data från olika undersökningsregister kombinerats med uppgifter från
populationsregister RTB, FoB-register, utbildningsregister, dödsor-
saksregister, CFAR m.m.. Detta enligtär kommittén motivenett av
för dessa register bör finnas kvaratt SCBpå och inte spridas påut
"sektoransvarigabeställarmyndigheter Andra och direkt sektororien-

.terade register bör på motsvarande kunnasätt tillgängligagöras från
respektive "beställarmyndighet".

Överlämnande basmaterial till SCBav

För kunna hålla god service tillatt olika användare i form av
databastillgång krävs del material "beställarmyndigheter"att en som
framdeles kommer ha för blir direkt tillgängligaatt ñransvaret SCB
enligt Kommittén föreslår respektive ansvarigatt myndighetovan.
också för det datamaterial behövs föratt SCB skallansvarar attsom
kunna tillgodose kravet vidareanvändningpå centrala databaserav
ställs till SCB:s förfogande så de slutliga observationsregistrensnart

statistiken baseras på tagits fram. Det konstateras vidare SCB,som att
oberoende huruvida själv "beställaransvarig"är myndighet,av man
respektive producent den officiella statistiken ifråga eller ej, måsteav
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underlagsmaterial behövs för fullgöra sinadefå tillgång till attsom
preciserade databasservicen.för den häruppgifter inom ramen

data från följanderegelmässigt objektsorienteradedag erhållsI
fullgöra vadSCB för kunnamyndigheter till ansvaretatt avser

databasservice:officiell statistikproduktion samtav

RSV
Taxering fysiska personer-

juridiskaTaxering personer-
Mervärdeskatt-
Fastighetstaxering-

LänsstyrelsernaFolkbokföringsregister via-

RFV
Pensioner-
Sjukpenning-

KASarbetsmarknadsersättningKontant-

studiestödsnämndenCentrala
Studiemedel-

Tullverket
Tulldatasystemet-

Vägverket
Bilregistret-

fastighetsdataforCentralnämnden
Fastighetsregister-

kommunsektorn,material frånadministrativaTill detta kommer även
arbetsmarknadenintresseorganisationer pålandsting, m.m.

decentraliserattillGenomförandekommitténs förslagtillMed hänsyn
beröras såsomföljande myndigheter"beställaransvar" kommer att

observations-slutligamikrodatamaterial i formleverantörer avav
databasservicen:till den centralaregister

Socialstyrelsen-
BRÅ

-
högskoleserviceförVerket-

fåttsärskild ordningimyndigheterföljandeberörsDessutom som
beställaransvar":
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Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden LES-
Skolverket-

S.k. makromaterial kan aktualiseras för leverans från huvuddelen av
de "beställarmyndigheter" föreslagits. Detta eftersom desom nu
statistiska databaserna vid SCB i dagsläget innehåller åtminstone några
centrala uppgifter från så alla områden för vilkagott som ansvaret
lagts ut.

Genomförandekommittén framhåller data för vidareanalysatt rent
allmänt kan lagras antingen i form observationsregister ellerav
aggregerade statistikregister. Den allmänna utvecklingen går mot att

och lagra material i form observationsregister.mer Enligtmer av
kommitténs mening torde detta inte innebära några negativa konse-
kvenser från integritetssynpunkt.

Kommittén pekar på det i många länder förekommeratt begreppett
"public use file". Detta oftast datamaterial objektsnivåpåavser som
är så anonymiserat förtunnatoch vad gäller känslig information detatt

fara för integritetsintrång ochutan andra sekretessbrott kan spridas till
användare och vanligen till nominell kostnad. Denna formen av
lättillgängliga datamängder är värde för många forskare.stortav
Uppläggningen centrala material i sådan standardiserad formav en
bör, enligt kommitténs mening, prövas också för svenskt vidkomman-
de.

I samband framtagningmed public files förekommer deav use att
faktiska observationerna byts syntetiska objekt med hjälpmot s.k.av
statistical matching, samtidigt försökt bevaraattsom man samma
fördelningsegenskaper det ursprungliga materialet har. Genom-som
förandekommittén de för tillgänglighetatt byggssystemanser som upp
i Sverige i allmänhet föredraär framför de däratt syntetiska data-
mängder används. Analyser och testförfaranden kan göras med mycket

säkerhetstörre och precision registren inte innehåller syntetiskaom
observationer.
Genomförandekommittén det också värdefulltatt ävenmenar attvore

sådana datamaterial samlas in vid respektive beställarmyndig-som
het" för tillgängligagöras för vidareanalys innehålls-att och doku-
mentationsmässigt utformas på likartat sätt vid SCB:sett som
dataservice.

Genomförandekommittén tidigare nämnts, den vidanser, som att
SCB hållna centrala databasservicen skall ingå integrerad delsom en

SOS.systemetav
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7.2. 2 fördelningsmodellen FASITAnalysdatabas:

för Inkomster ochFASIT Fördelnings-Analytiskt Statistiksystem
innehållerTransfereringar simuleringsmodellär program-somen

mikromaterialmodellprogram, statistiska ochmerade regelverk
central- ochdokumentation. Systemet bygger samspel mellanpå

mikromaterial modellbe-persondator mellan modellprogram ochsamt
effekten förändringarfolkningar. Modellen används för mätaatt av

Effektmätningarna kan allttransfereringssystemen.i skatte- och avse
simuleringar tänktaförändringar till långtgåendefrån genomförda av

transfereringssystem.skatte- ochnya
jämföra befintliga och tänktamöjligt med hjälp FASITDet är att av

individer hushåll,konsekvenserna för såvälkan gällaDetsystem. som
eller helhet.olika regionerkommuntyper, staten som

olika fördelningsprofilmöjligt beskrivaFASIT detgör att gruppers
och viktigareinkomster, förmögenheter, skattervad beträffar

bostadstillägg, social-pensioner, kommunalatransfereringar t.ex.-
Mikromateria-föräldraförsäkring, studiemedelsjuk- ochbidrag, osv.

totalräknadebåde från denvid simuleringarna härröranvändslen som
Inkomstfördelningsundersökningen HINK.statistiken loF och

Analysis System och användarenSAS StatisticalFASIT byggt iär
användarstöd inlagt i sintestdata ochfiktivamodellprogram,har ett

testkörningarförändringar, tabellbeställningar ochAllapersondator.
kopplas persondatornklarlokalt i persondatorn. När ärgörs testen

modellprogrammenSCB:s centraldator ochvia telenätet, motupp,
i formmikromaterial hos SCB. Resultat,statistiskakörs mot av

dessavia telenätet. Huvuddelenåtersändes till beställarentabeller, av
uttagsalternativförprogrammerademed hjälptabelluttag görs av

tillröjandegranskade innan de återsändsmaskinelltmakros och dåär
Övriga granskas stickprovsvisåtersänds direkt ochresultatbeställaren.

röjandesynpunkt.efterhandi ur

konsekvensanalyserRegeringskansliets ekonomiska7.2.3
mikrodatamed

med andrasedan antal tillsammanshar årFinansdepartementet ett
förbättra de ekonomiskamyndigheter arbetat förochdepartement att

transfereringsom-inom skatte- ochochanalyser görssomprognoser
analyservarit åstadkommaför utvecklingsarbetet harrådet. Målet att

följderna olika regler,allsidigt belyseroch attavmerprognoser som
höja kvalitetensnabbheten i analyserna ochöka effektiviteten och att
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i kalkylerna. Det innebär bl.a. omfattande och komplexaatt s.k.
mikrosimuleringsmodeller utvecklats efter förebilder i antal andraett
länder. I modellerna efterbildas skatte-, avgifts-, socialförsäkrings-
eller bidragsreglerna med utnyttjande uppgifterna i avidentifieradeav
modellbefolkningar, utformats efter departementens behov.som
Modellerna detgör möjligt snabbt beräkna det ekonomiskaatt utfallet

gällande regler respektive simulera alternativaav regler och således
detaljerat beskriva utgiftsförändringar, fördelningseffekter osv.
Bearbetningen sker med gängse statistiska metoder och resulterar i
tabeller, medelvärden, makrotal, spridningstal och andra ekonomiska
parametrar.

Riksdagen har framhållit behovet översyn statistiken överav en av
inkomster och skatter. För beräkning och simulering skattereglernaav
för fysiska inklusive för inkomsterpersoner ochstatensprognoser
transfereringsutgifter, utvecklas mellan inansdepartemen-Fgemensamt

SCB, RRV och RFV "prognosdatabas"tet, med uppgifteren om ca.
300 000 individer från olika skatte- och transfereringsregister.
Databasen med avidentifierade registerdata skall ersätta RRV:s
taxeringsstatistik och underlag för RRV:s inkomstberäkningar.ge
Databasen sin storlek möjlighet till säkra statistiskager genom
analyser för delgrupper,små ovanliga skatteslag och kommunala
beräkningar. Beräkningsunderlagen förbättras föravsevärt pensionärer
och företagare.

För analyser nettobudget-, fördelnings- och incitamentseffekterav
har Finansdepartementet och SCB utvecklat mikrosimu-gemensamt en
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. HINK omfattarom

10 000 hushåll och innehåller dels registeruppgifterca. från skatte-
myndigheter, RFV, kommuner och Centrala studiestödsnämnden, dels
uppgifter från enkät hushållens sammansättning, förvärvsarbete,en om
hyra Modellen kom, redan för förstanämnts,m.m. gången till.som
betydande användning i samband med skattereformen 1990-91.

I syfte förbättra analyserna företagensatt skatter och avgifterav
genomförs projekt mellan Finansdepartementet,ett gemensamt RRV,
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.personer Med ett
mikrosimuleringssystem uppnås betydligt bättre kalkyler och prog-

gällande eller alternativa regler.noser av
Möjligheten med mycket kort varsel genomföraatt statistiska

bearbetningar på representativa modellbefolkningar har ökat tillgången
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till beslutsunderlag inom regeringskansl iet. Mikrosimuleringsmodeller-
medger snabbhet, noggrannhet och systemtäckning vid skatte-na en

och socialförsäkringsanalyser inte kan andrauppnås på sätt.som
Grundläggande för alla statistiska analyser bygger kvantitati-påsom
data emellertid arbetet medär kvalitetskontroll. nuvarandeDenva

lösningen där regeringskansliets tjänstemän inte har möjlighet vidatt
behov ha direkt tillgång till avidentifierade mikrodata fungerar, men
förorsakar problem. Granskning mikrodata utförs efter begäranav av
SCB. Regeringskansliet kan dock inte begära SCB skall utföraatt
granskning egendomliga resultat vid de tider och med denav
skyndsamhet och frekvens lämpligt. Det därför angelägetärsom vore

öka kvaliteten i de kvantitativa och statistiska analysernaatt genom en
lösning där tjänstemän i regeringskansliet vid behov får direkt tillgång
till de avidentifierade mikrodata ingår i de konstgjorda modellbe-som
folkningarna.

överväganden7.3 och slutsatser

Allmänna överväganden

Frågorna kring databaserna kan ispaltas delar. Först ochtreupp
främst krävs analys basernas rättsliga Det förutsättsstatus.en av
vidare löser tillgången till de underlagsmaterial behövsatt man som
för SCB skall kunna fullgöra sina uppgifter inom föratt ramen
databasservicen. Slutligen hur utlämnandesituationenmåste tillprövas
regeringskansliet med automatisk röjandegranskning ställer sig i
förhållande till sekretessbestärnmelserna och inte minst till integritets-
skyddet i allmän mening.

Databasernas rättsliga status

I den utsträckning SCB:s databaser innehåller uppgifter som avser
enskild räknas de till personregister och faller under datalagensperson

Omregler. registren, enkelt uttryckt, innehåller känslig information
krävs således tillstånd enligt datalagen. dessa fall finns ocksåI ett
integritetsskyddsintresse. Så fallet med del de registerär storen av

ifråga. Vilket skydd finns för dessa register behandlasärsom nu som
i avsnitt 2.1.1.

I de fall inrättande och förande registren kan räknas till fram-av
ställning officiell statistik, kommer de falla under föreslagnadenattav
lagstiftningen i form registerlag och tillhörande förordning. Enav
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beskrivningnärmare hur regleringen registren tänkt,är återfinnsav av
i avsnittet 5.4. Helt utanför regleringen faller register intesom
innehåller personuppgifter. Det bör hållas i minnet uppgifter iatt
registren ändock blir föremål för utlämnandeprövning enligt sekre-
tesslagen.

Sammanfattningsvis kan följ ande konstateras. Enligt Genomförande-
kommitténs mening skall den vid SCB hållna centrala databasservicen
ingå integrerad del SOS. Detta får främstsom systemeten av
betydelse för de s.k. analysdatabaserna. tidigareDe beskrivna centrala
observationsregistren torde redan ingå självklar grund för densom en
officiella statistiken. Att registren i analysdatabasema, i den mån de
innehåller känslig information, hamnar under den reglering ärsom
avsedd för övriga statistikregister, får tillräcklig reglering.ses som en
Någon särreglering analysdatabaserna finner jag således inteav
erfordelig för nå till uppgiftsskydd.att ett gottupp

Tillgång till basmaterial

Genomförandekommittén framhåller i avsnittet överlämnandeom av
basmaterial till SCB vikten centralbyrån får tillgång till deattav
underlagsmaterial behövs för fullgöra sina uppgifter inomattsom

för den beskrivna databasservicen på isätt dagramen samma som man
regelmässigt erhåller objektsorienterade data från rad myndigheter.en

villJag anlägga följande Den officiellasynsätt. statistiken omfattar
statistik särskilt viktig och angelägen, inte minstsom anses ur
samhällsekonomisk synvinkel. Det därförär viktstor attav man
anlägger sammanhållande betraktelsesätt den officiellapåett statistiken

Äveninom SOS-systemet; dvs. den enhet.att man ser som en
integritetsskyddet bör därefter. Skyddet för uppgifterna utåt,anpassas
dvs. intressenter utanför SOS-systemet börgentemot därför vara
orubbat i jämförelse med den situation råder i dag. Samtidigt börsom

öppenhet råda mellan de statistikansvariga "inne i systemet".en
Redan i konstruktion bör ligga skyldighet biståsystemets andraatten
myndigheter inom SOS-systemet med de uppgifter behövs för attsom
klara ansvarsåtagandet.

Det hindretstörsta uppgiftsutbyte i dag den tidigareärmot ett
omnäinnda statistiksekretessen. Jag föreslår därför, framgår påsom

plats i betänkandet, ändring i sekretesslagen på så sättannan att etten
utlänmande skall kunna ske, förutom i dag för forskning, ävensom
för framställning statistik. Enligt min mening bör detta undantagav
tillsammans med konstruktionen den officiella statistiken inomav
SOS-systemet tillräckligt för säkra tillgången till basmaterialattvara
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sannolikt intressetkommerdatabasservicen. realitetenI attför vara
uppgiftsutbyteförmyndigheternastatistikansvarigahos de ett avstort

användarintres-frånoch kravenutvecklingentekniskaslag.detta Den
iredan inom några årstatistikenofficielladentalar ñr storattsena

skerolika slag. Att såi databasertillhandahållasutsträckning måste av
myndig-statistikattsvarigaför deutsträckningblir i ettstor ansvar

heterna.

röjandegranskningmedUtlåmnande

kringfrågeteckenvissahar uppståttmikrodataföranvändareHos av
modellerolikaframñranvändsuppgifterdeskyddet att tasomav

regeringskansliet behöver haibl.a.och utredarehandläggareoch som
till.direkt tillgång

vilketuppgifter,avidentifierade ärheltregistren bestårfallI de av
registren inteifråga, ärdatabaser ärbeträffande defallet som nu
sålunda skettharregisterinnehålletFramtagandetpersonregister. av

fråntillstånd DI.register medandrabearbetningförinom avramen
olika slag.med problemställa tillregister kan"Avidentiñerade" av

avgränsningenhandlar det gentemotoch främstFörst person-om
heltemellertid inteuppgift för DI. Det ärregister, vilket är en
ochavancerad teknikmedskeändock kanidentifieringuteslutet att

straftbe-fall täcksflestai de allraförfarandesådant avtrots att ett
utlämnandepröv-statistiken. Denofficielladeni lagenstämmelser om

skedärförstatistiksekretess börgrundpåning kan göras avsom
bedömningregistret vid Dlzsoberoende ansetts person-varaomav

"uppgift inteordmed andraeller inte. Jagregister att sommenar
jämförbartdärmedidentitetsbeteckning ellerannannanm,genom

kunnaskulleenskilde" ochhänförlig till dendirektförhållande är som
iregistretfaktumdetmedjämställasdirekt kaninte attlämnas ut,

personuppgifter.innehållaintemeningdatalagens ansetts
mikromodelleringförmyndighetin tilluppgifter kommerOm en
statistiksekretess,ñrförutsättningarnainte fyllermyndighetoch denna

skyddbetydligtuppgifterna får sämredäruppkommasituationkan en
bakvägsidentifiering. Jagförtill riskenmed hänsynSCB.hos Dettaän

i mitttagithelt korttidigarevad jagtillåterkommadärförvill upp
databeträffandeReglering8.3i avsnittetdelbetänkande gemensamma

mikrodata.och
statistiksekretessen,reglerarsekretesslagenidet lagrumI som

sekretessbeläggaregeringenförmöjlighetfinns att9 kap. 4 en
utförsundersökningjämförbarstatistikmeduppgifter i avsomannan
meddelatbestämmelsenstödmedharRegeringenmyndighet. av
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föreskrifter sekretess i 3 § sekretessförordningen och förordnatom att
sekretess gäller för uppgifter enskilds personliga ellersom avser en
ekonomiska förhållanden och kan hänföras till den enskilde, isom en
rad olika undersökningar vid bl.a. utbildningsanstalter forsknings-och
inrättningar.

Enligt min mening detta framkomligär förstärkaväg skyddetatten
för de uppgifter i form avidentifierade mikrodata används förav som
simulering i modeller och i exceptionella fall skulle kunnasom
bakvägsidentiñeras. Jag förslår därför regeringskansliets modellsi-att
mulering med mikrodata bestämmelser i sekretessförordningengenom
jämställs med "annan med statistik jämförbar undersökning utförssom

myndighet". Detta medför skydd beskaffenhetettav av samma som
hos SCB för de uppgifter enskilds personliga eller ekono-som avser
miska förhållanden.
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Författningskommentarer8

1995:000 officielltill personregister förFörslag lag om
statistik

Inledande bestämmelser

§l meddenna lag avses
mening,personregister i datalagens 1973:289personregister

denoficiell statistik officiell statistik enligt lagen 1992: 889 om
officiella statistiken.

vad regeringen föreskriverstatistikansvarig myndighet myndighet enligtsom
officiell statistik enligtansvarig för lagenår om

officiella statistiken.den

första paragraf definitionöverskådlighetens bör i lagensFör görasen
förekommer i i lagtexten.grundläggande begreppnågra som senareav

åsyftas det begrepp förekommer i datalagenMed personregister som
anteckningar1973:289 register, förteckning eller andradvs. som

innehåller personuppgift kanförs med hjälp ADB och som somav
förekommandemed uppgiften. Enhänföras till den som avses -

för ADB-behandling uppgifterbenämning register användspå avsom
statistikregister. emellertid intestatistik Jag harför framställning ärav

legaldefinition i syftelämpligt detta begrepp någondet attansett att ge
eftersom lagen bara kommeranvända det i registerlagen. Detta att

använder förregister myndigheternareglera del de somen av
finnas såvälskulle då kommaframställning statistik. Det attav

statistikregister, vilket intelagregleradelagreglerade voresom
lämpligt.

från lagen 1992:889opiciell statistik direkt hämtatBegreppet är
förordning.statistiken och vidhängandeden officiellaom

myndigheterstatistikansvarig myndighet deMed begreppet avses
föreskriver blir ansvariga för officiellregeringenenligt vadsom

beställaransvarGenomförandekommittén använder begreppenstatistik.
kommer i för-myndigheteroch sektoransvar. Dessa att tas upp

officiella statistiken.ordningen 1992:1668 denom
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2 § Denna lag tillämpas på personregister inrättas och förs ñrsom
framställning officiell statistik.av

Regeringen beslutar ñrordning föreskrifter ändamålet för ochgenom om
innehållet i register enligt första stycket, liksom Föreskrifterett för förande

registret inte regleras denna lag.av som genom
Andra stycket inskränker inte Datainspektionens befogenhet meddelaatt

ñreskrifter med stöd och6 § 18 § datalagen.av a

Paragrafen lagens tillämpningsområde. registerDe skallanger som
regleras sådanaär personregister inrättas för användas förattsom
framställning officiell statistik. Dessa blir regleringen s.k.av genom
statsmaktsregister. Registren finns idag i princip uteslutande inom
SCB:s hägn. Förhållandet kommer dock successivt förändras i taktatt
med genomförandet det delegerade statistikansvaret. De registerav

används för framställning officiell statistik kommersom attav
efterhand hamna under andra statistikansvariga myndigheternas
ansvarsområde.

Det tänkbart vissaär registren kommer användas föratt attav
framställning sådanäven statistik inte räknas till den officiellaav som
statistiken. Detta påverkar inte lagens tillämpning, så länge som
registret används för förstnämnda ändamål. Register däremot förssom
vid dessa myndigheter, inrättats för användas föratt annatmen som
ändamål försåsom framställning s.k. övrig statistik, driftsstatistik,av
verksamhetsstatistik, uppföljningsstatistik eller liknande, kommer att
falla utanför lagen. Så blir också fallet med register för framställning

statistik vid myndigheter inte ansvariga för officiellär statistik.av som
Det blir med andra 0rd ändamålet med registren avgörsom

huruvida de faller under den föreslagna registerlagen eller inte. Den
mycket klara regleringen vad räknas till officiell statistik talarav som

avgränsningen kommer förorsaka någramot svårigheter.att störreatt
Enligt Genomförandekommitténs mening skall den ansvariga

myndigheten bestämma statistikens innehåll, form, frekvens och övriga
produktionskrav. Myndigheten skall med andra ord kunna ochstyra
kontrollera produktionen den statistik de för. Häri ligger,av ansvarar

redan betonats i andra sammanhang, betydande uppgift isom atten
vilka uppgifteravgöra statistiken skall baseras på. Det denär mot

bakgrunden uppenbart den officiella statistiken och dess betingelseratt
kommer undergå successiva förändringar, vilket ocksåatt är en
huvudtanke bakom förändringarna statistikansvaret.av

Ändamålet för registret för dessutgör användning och måsteramen
därför tydligt tillavgränsas framställning statistik.att avse av
Registret får nämligen endast användas i överensstämmelse med sitt

Ävenändamål. det utförliga föreskrifter för innehållet iom ges
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registret, har ändamålsbeskrivningen betydelse för vilka uppgifter som
får tillföras. Hur ändamålet bestäms inte minst vilkaavgör möjligheter

finns bearbeta registerinnehållet. Mångfalden de registerattsom av
den föreslagna lagen omfatta, medför emellertid detattsom attavser

ställer sig fullständigt omöjligt reglera ändamålen inom föratt ramen
lagen. Visserligen huvudkriterium, nämligen registretett attanges
skall inrättas för varaktigt användas för framställning officiellatt av
statistik, detta långifrån tillräckligt förär tjäna ändamåls-attmen som
beskrivning. Den enda författningstekniska lösning kan tillämpassom
i detta fall därför regeringenär med stöd lagen i komplette-att av en
rande förordning beslutar ändamål och kompletterande föreskrifterom

specifika för varjeär register. Härigenom når också det isom man
direktiven önskemålet författningsreglering deutsatta om en av
känsliga registren vid SCB. I förordningen bör framgå vadäven som
gäller beträffande bevarande personuppgifter i registren, jagav som

återkommer till.senare
Bestämmelserna i den föreslagna registerlagen särskildutgör en

reglering i till datalagens allmänna reglering. Vid konfliktmotsats en
mellan bestämmelse i datalagen och bestämmelse i lagenen en om
personregister för officiell statistik har den sistnämnda bestämmelsen
företräde. Detta hindrar inte datalagen i andra hänseenden ändockatt

tillämpligär på register för officiell statistik. denl lagenmånett om
personregister för officiell statistik inte reglerar förhållandeett om
vilket det finns bestämmelser i datalagen skall nämligen dessa
bestämmelser följas. Som exempel regler ipå datalagen skallsom
tillämpas regleradepå statistikregister kan bestämmelsernanämnas om
skyldigheter i olika avseenden för den registeransvarige.

I tredje stycket lagen inte inskränkersägs DI:s befogenhetatt att
meddela föreskrifter enligt datalagen. Sådana föreskrifter kan
exempelvis ADB-säkerhetsfrågor.avse

3 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning statistikav
skall organiseradså den frånär avgränsad myndighetens hand-attvara
läggning övriga ärenden.av

Registren för officiell statistik kommer omfatta mängd in-att en
formation olika slag beträffande del befolkningen. Detstorav en av

inte uteslutetär tänka sig visst intresse hos ansvariga myndig-att ett
heter få använda del uppgifterna för olika formeratt en av av
myndighetsutövning. Ett intresse få del uppgifterna kan ävenatt ta av
tänkas från utomstående intressenter. Av uppenbara integritetsskydds-
skäl kan det emellertid inte statistikregister byggsaccepteras att upp
i syfte sitt statistikändamålutöver också informations-utgöraatt en- -
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källa för myndighetsutövning i enskilda ärenden eller så de bliratt
tillgängliga för andra intressenter. Ett motiv bakom den föreslagna
registerlagen nämligen den skall fastslå vissaär från integritets-att
skyddssynpunkt väsentliga principer vid myndigheters hantering av
primäruppgifter till statistik. Statistiksekretessen ingår, jagsom
framhållit i flera sammanhang, väsentlig del skyddet försom en av
dessa uppgifter. förutsättningEn för sådant sekretesskydd är att
myndighetens statistikverksatnhet organisatoriskt avgränsad från denär
övriga verksamheten. fallI kan uppgifter kommamånga fåannat att

betydligt sekretesskydd, vilket inte kansämreett accepteras.
aktuellaDen bestämmelsen sålunda säkerställa deatt attavser

känsliga primäruppgiftermånga gånger används vid framställningsom
officiell statistik blir föremål för sekretess enligt 9 kap §4av

sekretesslagen, de med andra 0rd omfattas den s.k. statistiksek-att av
inte frågaDetta antal anställdaärretessen. etc. utanen om renen

organisationsfråga torde kunna genomföras kostnaderstörreutansom
för de enskilda myndigheterna.

Registeransvar m.m.

4 § En statistikansvarig myndighet registeransvarigär enligt datalagen och
arkivansvarig enligt arkivlagen för register1990:782 enligt 2ett

Registeransvaret från integritetsskyddssynpunktär central betydelseav
vid regleringen register. dennaI paragraf regleras registeransvaretav
för de personregister inrättas förs föroch framställningsom av
officiell statistik.

Med registeransvar följer enligt datalagen rad skyldigheteren som
bygger grundprincipenpå hanteringen personuppgifterna iatt av
registret inte integritetsintrång.får leda till otillbörligt skallDet
särskilt iakttas förs förregistret bestämt ändamål, inte andraatt ett att
uppgifter registreras istår överensstämmelse med registretsän som

uppgifterändamål, inte den registrerades medgivandeatt utan av
myndigheter försäljs i enlighet förordningmed lag, elleränannat
särskilt beslut regeringen, uppgifter inte samlas in, lämnasatt utav
eller används i överensstämmelse med registrets ändamålänannat
eller gäller enligt författningvad lag eller eller i enlighetsom annan
med den registrerades medgivande uppgifterna i registretsamt att

oavsiktligskyddas eller otillåten förstörelse eller otillåtenmot mot
ändring spridningeller 7 §.

den registeransvarigeHos skall det vidare finnas förteckningen
de personregister han ansvarig för 7 §. ansvarigeöver är Densom a
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skall normalt rätta personuppgift oriktigär eller missvisandeen som
8 §, komplettera uppgift ofullständigär 9 §, begäranpåen som

lämna den registrerade besked de uppgiftersnarast finnsom som om
honom i registret 10 § och förstöra de uppgifter i registret intesom
längre nödvändigaär med hänsyn till registrets ändamål 12 ä. Om
den registrerade tillfogas skada personregister innehållerattgenom
oriktig eller missvisande uppgift honom, skall den registeransvari-om

skadan 23 §.ersättage
I datalagen finns föreskrifteräven straff och skadeståndsansvarom

i vissa andra fall 20-23 §§.
Till grund ñr bedömningen skall registeransvarigav vem som vara

i datalagens mening för de statistikregister ifråga förär regleringsom
den statistikansvariga myndigheten, uppdragstagarenlstatistikpro--

ducenten eller någon ligger de Genomförandekommitténsannan av-
anförda principiella utgångspunkterna beträffande "rollen som
beställarmyndighet". De myndigheter föreslås bli statistikansvari-som

skall enligt Genomñrandekommitténs mening och kontrolleraga styra
produktionen den statistik de får för. Detta skall gällaav ansvar
oberoende huruvida myndigheten väljer producera statistikenattav
internt eller lägga produktionsansvaret till någon SCB,ut annan annan
myndighet eller servicebyrå.

I måste därför, tidigare behandlats, liggaansvaret myndig-attsom
heten har kontroll de primäruppgifteröver används försom pro-
duktion statistik. Statistikansvaret innefattar nämligen ocksåav att
statistiken i fråga skall underhållas och utvecklas i enlighet med
användarbehoven. Den ansvariga myndigheten har med andra ord ett
kvalificerat och långtgående för den statistik ligger inomansvar som
ansvarsområdet. Ansvaret i dessa delarär sådant det inte kanatt
läggas till underleverantörer. De register används ñrut ADB-som
behandling uppgifter led i framställningen statistik måsteettav som av
därför i datalagens mening i vid bemärkelse räknas till den statistikan-
svariga myndighetens verksamhet. Registren törs för dettasom
ändamål imåste konsekvens härmed förda i den myndighetensses som
verksamhet. Registeransvaret för register används för ADB-som
bearbetning uppgifter i olika led vid framställning officiellav av
statistik skall därför tillkomma den statistikansvariga myndigheten.
Detta direktär konsekvens intentionerna bakom det delegeradeen av
Statistikansvaret.

förutsättningEn för de statistikansvariga myndigheterna skallatt
kunna leva till sitt emellertid, jagär tidigare fram-upp ansvar som
hållit, de förfogande i TF:s bemärkelse deatt över uppgifterges som
skall användas för statistikfrarnställningen. Detta inteär något
oöverstigligt problem, särskilt teknisk lösning inte kräver attsom en
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vid statistikansvariga myndig-registren fysiskt finnas denmåsterent
iinsamlingen uppgifter regleras andra former.heten. Dock måste av
arkivlagen,ledet i paragrafen gäller arkivansvaret enligtAndra som

ytterligare konsekvens angivna kanblir Dettasynsätt.av ovanen
naturligt bör särskilt Arkivlagenmöjligen falla sig men anges. anger

arkiven varje myndighet skall föri fråga for haansvaret att ansvarom
särskilda arkivmyndigheter skall ha tillsynsitt arkiv och överatt

arkivverksamhet 4 och §§. Arkiven bildas imyndigheternas 7 nu
handlingarna från den arkivbildandeaktuella fall fortlöpande av

verksamhet och läggs till förvaring/arkiveras hos denne.myndighetens
därför i realiteten i arkivbildarens organisation ochArkiven ingår

Handlingarna har antingen kommit in till arkivbildareaktiviteter. en
led i verksamheten.hos denneeller upprättats ettsom

for offentligahandlingsoffentligheten grunden detDet är ärsom
därför, tidigare framhållits, intearkivväsendet i Sverige. Det går som

och datalagens bestämmelser isolerade frånsekretesslagensTF:s,att se
arkivlagens.

Insamling uppgifterav

§ direkt från den bli registrerad,de fall uppgifter inhämtas5 I som avses
skriftligen upplysasskall denne om

myndighetens och adress,den statistikansvariga namn
innehåll,registrets ändamål och2.

med hjälp automatisk databehand-uppgifter skall behandlasvilka3. avsom
ling,

från andra källor den registreradevilka uppgifter skall inhämtas än4. som
vilka dessa källor är,och

framställningkomma användas även för5. uppgifterna kan attatt annanav
statistik

föra registret,myndigheten planerarhur länge6. att
omfattning sekretesskyddet,innebörd och7. av

får utdrag registretenligt datalagenregistrerads rätt 10 §8. samtatt ur
obligatorisk.registreringen frivillig ellerhuruvida är9.

har beslutats i frågavidare lämnas vadUpplysning skall som omom
registrets bevarande.

inhämtande6 § författning finns bestämmelserdet i lag ellerOm omannan
bestämmelser.ändamål i gäller dessauppgifter för sådant 2som avsesav

regeringen§ får, i den utsträckning7 statistikansvarig myndighetEn
personregisteruppgift från personregister ellerförordnar, hämta eget som

myndighet.förs av en annan
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Genom reglering innehållet i register för officiell statistik kanen av
också ställa förutsättningar för uppgiftsinsamlingen. Reglerman upp

härom återfinns i ovanstående paragrafer.
Insamlingen primämppgifter till statistikregister bör, jagettav som

tidigare angivit, huvudregel förutsätter formstyras av en som en av
s.k. informerat samtycke. den informationenHur bör framgårutse av
5 Strukturen hämtad från Datainspektionensär föreskrifter ettom
förenklat ansökningsförfarande i statlig och landstingskommunal
verksamhet, Datainspektionens författningssamling DIFS 1993:

En strikt tillämpning denna regel skulle emellertid helt ryckaav
undan förutsättningarna för framställning dagens officiella statistik.av
Huvudprincipen därförmåste förses med rad undantag. Dessa finnsen
i 6 §§.7-

Först och främst regleras inhämtande uppgifter från enskild förav
statistikändamål i vissa andra författningar. Dessa dåanger mer
detaljerat vilka uppgifter får hämtas in. Så har exempelvis gälltsom
beträffande folk- och bostadsräkningarna. Det faller sig naturligt att
låta sådana specialbestämmelser föregå bestämmelser i registerlagen

generell karaktär. Detta i 6av mer anges
Vidare bör statistikansvarig myndighet ha inhämtarätt atten

uppgifter från sitt administrativa diarium. I själva verket kan man
förutsätta de statistikansvariga myndigheternas administrativaatt egna
register kommer väsentlig uppgiftskälla för den officiellaatt vara en
statistiken. Detta undantag framgår 7 Uppgifterna finns redan iav
myndigheternas register och kommer med föreliggande förslag bliatt
föremål för sekretess vidsträngare användningen förän admini-en
strativa ändamål.

Härutöver kommer mängd uppgifter behöva hämtas in frånatten
andra myndigheter. Det gäller uppgifter krävs för statistikenattsom

kvalitetskall hålla hög inte finns i de registren och därsom egna
det skulle ställa sig orimligt eller omöjligt in uppgifterna direktatt ta
med informerat frånsamtycke den enskilde. Det tillär övervägande
del fråga uppgifter från andra statistikansvariga myndigheter. Härom

begränsningen viktig, eftersomär det finns klar risk för attannars en
huvudregeln informerat förlorarsamtycke i praktisk betydelse.om
Från vilka myndigheter och register uppgiftsinhämtning med stöd av

§7 skall få ske ioch vilket syfte bör på beträffandesättsamma som
registerändamålet regleras register för register i till lagenen an-
slutande förordning.

För vissa register kan möjligen hävdas för uppgiftsin-att ramen
hämtningen redan följer det ändamål bestämts för registret. Iav som
bakgrunden finns hela tiden kravet på uppgifterna och dessatt
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användning skall inom ändamålet med registret. före-Jagrymmas
språkar dock tydlig reglering möjligt.såen som

Uppgiftsskyldighet

§8 uppgiftsskyldighet följerUtöver lag, är statlig myndighetsom av annan
skyldig till statistikansvarig myndighet lämna uppgifter enligt vadatt en som,
regeringen förordnar, behövs för framställa officiell statistik.att

Oavsett de statistikansvariga myndigheterna produktionenövertarom
regi anlitar servicebyråer förstatistiken i eller hela eller delarav egen

produktionen, ökat krav uppgiftsutbyte mellanuppkommer påettav
myndigheter blir huvudmän för registren. utläm-de Kravet påsom

aktualiseras också i och med SCB få tillgång till denande måsteatt
behöver för fullgöra uppgifterunderlagsmaterial byrån sinaattsom

för databasservicen. Vidare kommer SCB underinom attramen
statistikansvarig föröverskådlig framtid såväl myndighetatt vara en

officiell statistik, ha central ochmängdstor attsom en samman-
officiella statistiken. SCB därför förutsättashållande roll i den kan

uppgifter. uppenbartbehöva tillgång till mängd Det torde ståstoren
det förändrade statistikansvaret för sin funktion och överlevnadatt

krav effektivt och väl fungeradekommer ställa påatt stora ett
gäller de ansvariga myndig-samarbete mellan myndigheter. Detta

förhållande till användarintressen kanske i högreheterna i änmen
Visserligenutsträckning ansvariga myndigheterna sinsemellan.de

regler myndigheters skyldigheterfinns i botten allmännna gåattom
6 förvaltningslagenvarandra tillmötes med uppgifter, dels i §

medför dock inte1986:223, dels i 15 kap. 5 § sekretesslagen. Dessa
uppgifter kan lämnassekretessbelagda ut.att

jag uttryckt plats i betänkandet, krävs såvälSom påäven annan en
förordning specificerad uppgiftsplikti reglerad och ilag som en

i statistiksekretess för lösa uppgiftsflödetöppning reglerna påattom
tillfredsställande sätt.ett

tydliga reglering införs, skapas deMed den som nu ramar som
för bedriva rationell statistikverksamhet medbehövs kunna ettatt en

högt integritetsskydd.
förebygga sårbarhet och samtidigt i möjligaste månFör att

förtroende för integritetsskyddet, läggsvidmakthålla allmänhetens
intede statistikansvariga myndigheternaockså påstort attett ansvar

sig uppgifter faktiskt behövs för framställasamla på än attmer som
statistik ligger utanför förden officiella statistiken. Den ansvaretsom

statistik, fortsättningsvisden myndighetens officiella bör ävenegna
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framställas SCB i varje fall det fråganär är föra påav attom nya-
uppgifter till de används för den officiella statistiken. Reformensom
får inte medföra det uppstår antal "SCB i miniatyr" i samhället.att ett
Det har uttalats vissa farhågor för det skulle kunna fåatt systemetnya
sådana konsekvenser.

Registerinnehåll

9 5 I register enligt 2 § får inte registrerasett andra personuppgifter än
sådanasomhämtatsinmedstödav5-7 §§.

dennaI paragraf klargörs bestämmelserna i 5 §§7 uttömmandeatt -
reglerar innehållet i sådana register i 2som avses

Övriga bestämmelser

10 § Enskild identitet får inte avslöjas i statistiska redovisningar.persons

Paragrafen princip torde framstå självklar i denanger en som som
statistiska verksamheten. Den förtjänar ändock särskilt.att anges

ll § En personuppgift i register enligt 2 § första stycket skallett gallras då
uppgiften inte längre behövs för det ändamål i 2 § andra stycket.som avses

Utan hinder första stycket får regeringen föreskriva registeruppgifterattav
skall bevaras för forskningsändamål. Uppgifter i 4 datalagen§ fårsom avses
bevaras endast de är synnerligt värde ñr forskningen.om av

Föreskrift bevarande skall meddelas registretnär inrättas. Uppgifterom
enligt andra stycket skall bevaras skall, efter det ändamålet är uppfyllt,som

överlämnas till arkivmyndighet.

I kapitel 6 har givits redogörelse för olika aspekter kring bevarandeen
och gallring uppgifter i statistikregister. Utgångpunkten ärav att
personregister för framställning officiell statistik inte skallav
bevaras i identiñerbar form efter det statistiska ändamåletatt är
uppfyllt.

Vissa undantag dockmåste kunna från dennagöras huvudregel.
Register för framställning officiell statistik innehåller uppgifterav av
intresse för olika slag forskning, inte minst epidemiologiskav
forskning eller forskning relateradär till den miljön. Denyttresom
tekniska tillgängligheten informationen ocksågör registrenav
intressanta. forskarhållFrån hävdas det väsentligt uppgifternaattvara
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i register för framställning officiell statistik bevaras i så storav
omfattning möjligt.som

register innehållerDe sådana särskilt känsliga personuppgiftersom
i §4 datalagen bör dock bevaras endast det finnssom avses om

synnerliga skäl. Som synnerliga skäl fall där uppgifter, inteavses som
bevaras får väsentligt värde för forsk-på sätt,annat anses vara av
ningen.

de uppgifter faller utanför den nämnda och särskiltFör som nyss
känsliga gäller varierande skyddsbehov. får, vidDettaettgruppen,
den tidpunkt registret inrättas, det intresse finns förnär vägas mot som

bevarande registren.ett av

Ikraftträdande

lag träder i kraft den juli 1995.Denna 1
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Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

4 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser
framställning statistik i den utsträckning regeringen föreskriversamt, det,av
i därmed jämförbar undersökning, utförs myndighet, förannan som av
uppgift enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden ochsom avser som
kan hänföras till den enskilde. Uppgift i företagsregister, uppgift som avser
avliden, uppgift behövs för forslozings- eller statistikändamál, uppgiftsom

personal- och lönestatistik och uppgift, intesom avser som genom namn,
identitetsbeteckning eller därmed jämförbart förhållande är direktannan

hinñrlig till den enskilde, får dock lämnas det klartstår uppgiftenut, attom
kan röjas den uppgiften rör ellerutan att någon honom närstående lidersom
skada eller men.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år,om
såvitt uppgiftangår enskilds personliga ñrhållanden, och i högstom annars
tjugo år.

Som framhållits i avsnitten 2.1.1 och 3.3.5 innebär statistiksekretessen
i många fall definitivt hinder uppgifterett länmas mellanmot att ut
myndigheter, iäven sådana fall där det finns starka skäl för ett
utlänmande. fleraI fall myndigheter förnär sin verksamhet behövt få
tillgång till sekretessbelagda uppgifter från myndighet haren annan

möjlighetenöppnat få dessa utlämnade särskildattman genom en
reglering uppgiftsskyldighet. Den förändrade ansvarsordningen förom
officiell statistik förutsätter dock frekvent utlämnande uppgifterett av
mellan statistikansvariga myndigheter. Dessa uppgifter kan förutsättas

sekretesskyddade i utsträckning och de allmänna reglerstorvara om
myndigheternas skyldigheter bistå varandra idag finns iatt som
förvaltningslagen och sekretesslagen bryter inte sekretess. För att
kunna det funktion krävs därförgarantera bl.a.systemetsnya en
öppning i reglerna statistiksekretess. Som räckvidden för sekretes-om

är angiven i 9 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess försen
uppgifterna varifrån de härrör eller hur de har kommitoavsett till
myndigheten. Någon skadeprövning skall enligt huvudregeln inte ske

sekretessen absolut.är Paragrafenutan dock förseddär med vissa
undantag möjliggör utlämnande efter skadeprövning. Ettsom en
sådant undantag bör tillskapas föräven uppgifter behövs försom
statistikändamål. Skaderekvisitet bör, för övriga undantag isom
paragrafen, dvs.omvänt endast det klarstår uppgiftvara attom en
kan röjas den uppgiften ellerutan rör någon honomatt närståendesom
lider skada eller skall uppgiften få lämnas ut.men

Ändringen främst motiveradär för utlämnande sådana uppgifterav
behövs för framställning officiell statistik. I dessa fall blirsom av

skyddet för uppgifterna dessutom oförändrat, eftersom de statistikan-
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avskildstatistiksverksamhet päha sinmyndigheterna måstesvariga ett
därför inteskada tordegäller. Någonstatistiksekretesssådant sätt att

statistikansvarigsyfte tillför dettautlämnandeviduppkomma en
myndighet.

utlänmandeslagbestämmelse dettamedunderlättasVidare ettaven
Riksarkivetstatistikuppgifter frånerforderligavissa falliäldre menav

myndighet.statistikansvarigtill en
ñruppgifter utlämnadesig behovinställakanDet även att

övrigmängdEftersomövrig statistik.s.k.framställning storenav
användarbehovet häransvarsdelegering och äraktuell förstatistik är

tillutlämnande inte begränsastillmöjlighetenöverblicka börsvart att
uppgifterna begärsstatistik. de fallofñciell Iframställningenbart av

tillämplig torde dockintestatistiksekretessen ärdärmyndighetav en
utlämnande såledesochuppfylltflesta fallskaderekvisitet i de ettvara

vagras.
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Särskilt yttrande
sakkunnige Claes Gränströmav

Jag utredaren inte har fullgjortatt sitt uppdraganser på heltett
nöjaktigt Enligtsätt. direktiven skulle han ha vilka ñrstärk-utrett
ningar olika slag behövs för åstadkomma hög skyddsni-av attsom en
vå för uppgifter lämnas för statistikändamål. Utredaren har söktsom
skapa sådan skyddsnivå extensiv användning gallringen genom en av

helt dominerande instrument.ett Möjliga förstärkningarsom av
skyddet andra åtgärder gallringän har inte ochgenom prövats.utretts
Gallring framstår i utredarens föreställning universalmedel.ettsom
Jag kommer utveckla skälen för mittatt ställningstagande i det
följande.

Gallring begränsar den materiella möjligheten, inte rätten, attmen
del allmärma handlingar.ta Utredningen saknar analysav vilkaen av

konsekvenser modell med långtgående och snabb gallring generellten
får för möjligheterna upprätthålla förtroendet föratt den offentliga
förvaltningen beskärande de insyns-ett och kontrollmöjlig-genom av
heter tryckfrihetsförordningen normalt erbjuder. Det kansom allmänt
framhållas, tryckfrihetsförordningens bestämmelseratt även syftar till

kontroll överhetens eller myndigheternas åtgärderen olikaav slagav
enskilda. denI delgentemot uppgifter enskilda gallras, blirom

kontrollen i denna del försvårad eller omöjliggjord. Den personliga
integritetens höjdpunkt behöver inte få sitt förflutna utplånat.attvara
Bevarande uppgifter kan också den enskildes intresse,av såvara att
han på allmänt plan kan få djupareett kunskap faktoreren om som
har haft ingripande betydelse i hans tidigare liv. Deten är således
därför inte givet den enskildes intressenatt alltid gagnas av en
gallring. Utredningen saknar genomgång och fördjupad analysen en

de konflikter kommer till iav mötet mellan de med-som synes
borgerliga insyns- och kontrollrättigheterna i TF och tillrätten skydd
för personlig integritet, så utredaren uppfattar den.som

Gallringen skall betraktasäven i samband med den betydelse de
offentliga arkiven har i allmänt kultursarmnanhangett och intesom
kan frånavgränsas deras betydelse för forskningen. Allmänna

gallringens betydelse och konsekvenserresonemang från kultur-om
arvssynpunkt saknas. Utredaren behandlar på några ställen värdet av
bevarade persondata för longitudinella studier och insamlade upp-
gifters värde för framtida forskning. refererandeI form framförs vissa
fördjupade och nyanserade Att känsliga dataresonemang. som en
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uppfyllts och isyftetdet primärahuvudregel skall gallras sedan
intedockkvarstår,endast forskningsintresset ärrealiteten tes somen

naturligtföljer dockövertygande Denunderbyggs sätt.på attett av
allvar harskyddsintresset inte påtillgodosemöjligheterandra att

kryptering,säkerhetsåtgärder,förstärkt sekretess,Ytterligareprövats.
uppfylltändamåletdet primära ärarkivmyndighetöverföring till när

i utredarensbristernamöjligheter. kommersådana Härexempel påär
givet,inte hellerpåtagligt i dagen. Det ärarbetssätt på sätt attett

eller,hållfinnas bevarade påalltid kommergrunduppgiftema annatatt
destrukturerade så,fallet, deskulle ärså utanattattvaraom

kvantitativa metoder.med Detbearbetaskanbetydande kostnader åter
oåterkalle-gallringenslutligen påpekas, ärsammanhangetbör i att en
skyddsin-framtiden,långt in isin verkan närsträckerlig åtgärd som

samtidbild vårutslocknat. Densedanför länge somtresset av
missvisande.utslätad ochtillrättalagd,riskerar blieftervärlden får att

kanöverkapacitet. Denonödigskyddsinstrument harGallring ensom
huvudvärk.halshuggning för botajämföras med att

medgallras, dockhandlingarfår allmännaarkivlagenEnligt
tillgodoseskallsedan återstår rättenvadhänsynstagande till attatt som

rättskip-information förbehovethandlingar,allmärmadelta avav
fårgallringbehov. Enoch forskningensförvaltningen,ochningen

delarkivens rolldenaldrig utföras så äventyraratt avsom en
arkiwerk-huvudsyftena medde konkretaeller någotkulturarvet treav

jämförarkivlagenparagrafen itredjeisamheten prop.som anges
regelslag kan idettaoch villkorFörutsättningar1989/90:72. av

i lag. Attutgångspunkter,form allmännaiknappast, änannat angesav
inominsikteremellertid bådegallring fordrarriktigutföra en

arkiv-informationsflöden ochöverblickämnesområdet och överen
Konkretaskall begås.irreparabla misstagför intebildning att

ägnadedärför bästgallraskanvad äravgöranden attsomom
iarkivmyndigheternainomyrkeskunnigt folktillöverlämnas sam-

arkiven bildats. harDetinom vilkamyndigheter,olikaverkan med de
uppgifter delstraditionellaRiksarkivetstillhörtgammaltsedan att

för forskningenregisterenskildavärdetbetydelsen ellervärdera av
skallvariablervälja deregistervarjeinomdels utatt sometc.,

tillrelationallt detta ibevarande,gallring elleromfattas annatav
Krigsarkivet finns såledesochRiksarkivetarkivmaterial. Hos en

gall-samlade erfarenhetersakområdet,professionalism inom av
överblickforskningsperspektiv och överringsöverväganden i ett en

offentliga sektorn.inom deninformationshanteringensamladeden
årtiondena harutveckling de ägttanke denMed senaste rumsom

nödvändigtdetområde harinformationsteknologinsinom attansetts
nämligen förnämnda,skäl deandragallring änutföra även ovanav
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skydda integriteten.den personliga framgår förarbetena tillDetatt av
arkivlagen, gallring vissa områden efter delvispå kan ske andraatt
kriterier, sådana bestämmelser arkivlagenskan bestämmel-överatt ta

gallring ioch de regel bör lag prop. 1989/90:72attser om som ges
44. Det främst information enskilda i olika ADB-register,ärs. om

integritetsskäl omfattaskommit gallring sådanapåattsom av av
grunder. Bestämmelser har utfärdats i särskilda registerlagar ieller
föreskrifter utfärdade Datainspektionen med stöd datalagen.av av
Sådana gallringsregler tenderar bli betydligt långtgåendeatt mer mer
jämfört information hademed bevarats på Tillom samma papper.
följd alltmer spridd användning ADB-teknik kommer alltav en av

mängder information enskilda lagras på dennastörre att typom av
databärare och riskerar följaktligen omfattas långtgåendeatt av mer
gallringsbeslut. Vilka följder detta kan få för arkiven delsom en av
det nationella kulturarvet och källmaterial för framtida forskningsom

tids förhållanden redan berörts i det föregående.vår harom
Utredaren uttryck för bestämd uppfattning, Datainspektio-attger en

i gallringden någon myndighet skall beslutamånnen, om av
integritetskärtsliga uppgifter, skall ha den uppgiften. bestämdaDen
uppfattningen underbyggs inte med redovisade sakskäl.några Jag

lösningbättre skulle de grunderpåatt att,menar en vara som ovan
berörts, i den föreslagna registerförordningen delegera föreskriftsrätten
vad gäller gallring i de 70 statistikregister det här fråga tillärca om
Riksarkivet ytterligare inskärpaoch samtidigt betydelsen denav
personliga integriteten. hade kunnat ske dels skrivningDetta genom en

11 § i den föreslagna registerlagen med följande utseende:av

§ register enligt 2 förstall En uppgift i § stycket skall gallras dåett
uppgiften inte längre behövs för det ändamål i 2 §som avses
andra stycket.

hinder första stycket kan regeringen eller denUtan av
myndighet regeringen besluta registeruppgifterbestämmer att
skall med beaktande bestämmelserna i 3 och 10 §§bevaras av
arkivlagen. Sådana regler skall beslutas i samband med att
registret inrättas.

Andra stycket tillämpas inte beträffande sådana för den
integritet särskilt känsliga uppgifter i §enskildes 4som avses

datalagen. Uppgifter detta slag får bevaras endast de ärav om
särskilt för forskningen. Regeringenvärde och den myndig-av

het regeringen bestämmer beslutar vilka uppgifter ärsom av
Reglerdetta slag. bevarande skall beslutas i samband medom

efterregistret inrättas och materialet skall det det primäraatt att
ändamålet fullföljt överlämnas till arkivmyndighet.är
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arkivlagensI tredje paragraf skulle ändras enligt följande:

3 § En myndighets arkiv bildas de allmänna handlingarna frånav
myndighetens verksamhet och sådana handlingar i 2som avses
kap. 9 § TF och myndigheterna beslutar skall handsom tas om
för arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling

tillgängligaär för flera myndigheter, så de därsom utgöratt
allmärma handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos en av
dessa myndigheter, i första hand de myndigheter försom svarar
huvuddelen upptagningen.av

Myndigheternas arkiv delär det nationella kulturarvet.en av

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas
så de tillgodoseratt

rätten delatt ta av
allmänna hand-
lingar,
behovet infor-av
mation för rättskip-
ningen förvalt-och
ningen,
forskningens be-
hov,

skyddet för den enskildes
personliga integritet.

Tillägget till arkivlagen ålägger myndigheterna vid deatt moment som
redovisas i 5 och 6 §§ arkivlagen förvaring arkivt.ex.som attav
beakta skyddet för den personliga integriteten. Samtidigt vidsom man
olika gallringsöverväganden enligt 10 § måste beakta integritetsa-även
spekten vid sidan de andra.av

Jag detta mitt förslag det gällernär dessaatt 70 statistikre-anser ca
gister bättre tillgodoser de olika syften finns med statistikverk-som
samheten på kort eller lång sikt; vidare alla insynsaspekter ochatt

forskningsaspekteräven tillgodoses. Enligt den mening jag tidigare
tillkärma och här avslutningsvisgett har utredaren alltförupprepar,

ensidigt fört fram gallring den enda lösningen till skydd för densom
personliga integriteten. Utredaren vidare alltför mycket tillser ett
primärt ändamål och bortser från de aspekter finns enligt TF. Jagsom

också, gallring uppgifter principielltatt och allmänt kanmenar en av
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uppgifter generellt ellerenskilde dådenförtill skada somvara
idylliseringförstörs. Enåtgärdersamhälletspåverkatindividuellt har

kan inte någon.samhällekomplexavårt gagnaav
redovisat till-jagjag de förslagSammanfattningsvis somanser

deintegritetenpersonligaför denskyddkravet pågodoser såväl som
arkivlagen.i 3 §redovisasbehov som
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WR
åKommittédirektiv

nå
Dir. 1992:110

statistik,statligiuppgifterförIntegritetsskydd m.m.

Dir. 1992:110

1992-12-17regeringssammanträdeBeslut vid

anför.WibblestatsrådetFinansdepartementet,Chefen för

förslagMitt

integritetsskyddetutreda frågortillkallas försärskild utredareEn att om
statistiken.statligaför uppgifter i den

skall därvidUtredaren

integritets-rekommendationerochrutinerregler,kartlägga vilka om-
statistik,formyndigheterförgällerskydd ansvararsomsom
statistikansvaretdecentraliseringbeslutbakgrund avmot omav-

1992/93:l22rskr. över-FiU:1992/93:7,1992/93:10l, bet.prop.
rekommendationerna behöverochrutinernareglerna,väga om

ändras,
register i dentillförfoganderättenbeträffanderättslägetredovisa-

ändringar i det,föreslåbehovoch vidstatistikenstatliga
för Statistiskaregisterlagskapamöjligtdet ärpröva att enom-

skall bl.a.prövningstatistikregister. Dennacentralbyråns SCB
gallringsfrågoma.omfatta analys aven

tillfredsställerrättslig regleringföreslåskall slutligenUtredaren somen
förrnögenhetsskatter,ochför inkomst-databehovet dels gemensammaav

fördelningsmodellprojektet.dels i det s.k.uppgifter
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Bakgrund

integritetsskyddet

betänkandetI Effektivare statistikstyming SOU påpekas1992:48 detatt
för uppgiftslämnarna till statliga myndigheter viktigt uppgifterär att som
lämnas för statistikändamål inte kommer till användning för andra syften

justän statistik känsliga uppgifter hanterassamt och statistikenatt
publiceras på sådant sätt enskildas förhållandenett inte röjs. Vidareatt
sägs de regler och rutiner föratt upprätthållande integritetsskyddav 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 vad beträffar uppgifter insamlats försom
statistiska ändamål. Det enligtär AMS inte orealistiskt förutsättaatt att
gränsen mellan de två ansvarsområdena i vissa fall kan komma över-att
skridas. Statens naturvårdsverk pekar på den potentiella risk för konflikt
mellan den sekretess omgärdar statistikproduktionen och målsätt-som
ningen med verkets tillsynsroll.

Datainspektionen i sitt remissyttrande fråga,tog frånupp 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 denär förändring uppstår närsom avses som
andra myndigheter SCB skallän hantera de regler sekretess ochom
integritetsskydd kringgärdar uppgifterna till den statliga statistiken.som
Hit räknas också Internationella Statistiska Institutets ISI etiska deklara-
tion för statistiker. Utgångspunkten för decentraliseringen ansvaretav
måste skyddsnivån inte skall försämras. Risken måsteatt eliminerasvara

myndigheter obehörigen använderatt uppgifter från den statliga stati-
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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finansieringstatistikensstatliga101 den1992/93:propositionenI om
behandlaytterligarefråganjag tagitsamordning haroch attomupp

14-förordat så sker s.därvidochintegritetsskyddetsekretessen och att
15.

Förfoganderätten

också fråganstatistikstyming berörsEffektivarebetänkandetl om
pragmatiskt. konstaterasDetuppgifter,till attförfoganderätten men mer

olika lösningarfordraprimärdata kantillfrågan äganderättenom
lösasbäst kommaden tordeförhållanden ochpå växlande attberoende

131.avtalsvägen s.
äganderättfrågoruttryckligenframhållerNågra remissinstanser att om

Datainspek-utredasbeaktas ochstatistikmaterial måsteo.d. till noggrant.
grunddatatillgänglighetochregisteransvar,tionen ägaransvaratt avanser

relevanta regler.beskrivningutredas och lämnarbör avenm.m.
framhållerarbetsgivareföreningenoch SvenskaIndustriförbundSveriges

förgrundernarättsligabeträffande deoklarhetbesväranderåderdetatt en
nuvarandedenvad gälleroch särskiltstatistikverksamhetenden statliga

rättsligadeyrkar påDevid SCB.verksamhetenkommersiella att
statligainom dendataservice/uppdragsverksamhetvillkoren för all

statistikenstilläganderättenfrågan.statistikproduktionen samt om
till deanslutningiklargörs näraprimäruppgifter attnoggrant

fastställs.statistikproduktionenframtidaför deninstitutionella formerna
finansie-statistikensstatligadenpropositionennämndaI den omnyss
råderför närvarandedethar jag konstateratring och samordning att en

insamladetillaspekter kringrättsliga rättenvissabetydande oklarhet om
register. dessaframgår detVidareupprättadeochstatistiska grunddata att

tillräckliginte iintegritetsskyddet,ochfrågor, liksom sekretessen
SOU 1992:48.betänkandetnämndabehandlats i detomfattning har nyss

utredasfrågor måstedessameningremissinstansemasdelarJag att
organisationframtidastatistikensstatligahur denytterligare. Oavsett
de rättsligaviktutomordentligtutformas detkommer attär storatt av

genornlysta ochallsidigtstatistikverksanthet blirsamhälletsgrunderna för
fastställda.

börsåledes nödvändig. Dettafrågadennarättsläget i ärEn analys av
utredning.ske för dennainom ramen
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4

Regismfrâgor

min beskrivningAv 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 11 november 1991 Fi dnr 2850/91 pekat regle-att
ringen flera känsliga register hos SCB med åren blivit mycketav
svåröverskådlig och framhållit behovet författningsregleringav en av
registren.

denI nämnda propositionen också antaletsägs personregisterattnyss
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
in 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-attav en genom

uppgifter för särskilda statistiska ändamål.
Enligt § skatteregisterlagen13 1980:343 får uppgifter i skatteregister

hänför sig till viss beskattningsperiod och inte skall itassom som upp
skattelängd bevaras under högst sju år efter utgången det kalenderårav
under vilket perioden gick Enligt 13 § tredje fårstycket regeringenut.
dock förordna längre bevarandetid uppgifter i skatteregister. Avom av
förarbetena till lagen prop. 1979/80:l36 framgår syftet med dennaatt
bestämmelse regeringen möjlighet besluta uppgifterär vissaatt 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 jordbrukamas 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 register medäratt om
många gånger tämligen känsligt material jag tillfreds-det inteanser
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ställning till hur längeskalltill fallfallfrånregeringenställande taatt
helhetslösningkräverFramtidenbevaras.skall få attuppgifterna aven

söka finnaföreslåsutredningdenDärför börfram.frågan som nutas
någonUnderförståttsikt. ärlängre typlösningar attprincipiellt riktiga

studeras. Dettahand böri förstaalternativdetregisterlag är somav
detenligtuppfattning i fråganDatainspektionensmedockså i linjeligger

Även tillskrivelsehar iRiksarkivetyttrandet.refereradetidigare
förordatregisterdessaavseende1991oktoberden 15regeringen en

bevarandefrågan.författningsreglering av
gällerberöras. Detregisterytterligaresammanhang börI detta ett
enligtinsatser", vilketindividinriktade"Socialtjär1stenspersonregistret

registerSyftet med detta ärvid SCB.förs atttillståndDatainspektionens
beslutoch länsrättemassocialnärnndemasbelyserstatistikframställa som

medlagen 1990:521980:620,socialtjänstlagenenligtinsatserom
vård1988:870och lagenvårdbestämmelsersärskilda omungaavom

fall.i vissamissbrukareav
skall1991december19Datainspektionen denEnligt beslutett av

registreringfem år efterfortlöpande gallrasi registretpersonuppgifter
den 18skrivelsedärefter iharRiksarkivetjuli 1992.fr.o.m. den l en
föråtgärderregeringen vidtarhemställtregeringen ett1992 till attmars

förordning.lag ellerreglering ibevarande registret enengenom enav
i ärendetskrivelsegrundpåhar sedanDatainspektionen en annanav

gallringbeslutatjuni 1992den 18inspektionentill attfrån Riksarkivet av
januari 1993.först den 1skall påbörjasregisterSCB:s

uppgifter därmycket känsligagällerockså härdettillMed hänsyn att
gallringspro-viktigtstarkt detmycketintegritetsskydd ärpå attkravet är

ändamålsenlig ochmedoch lösesbelysningallsidigblemen får enen
behandlas i dettadessafördeldärmedtydlig reglering. Det är atten

sammanhang.
registerbestånd börsamladereglering SCB:stillMöjligheten aven

lösninglångsiktigtillbör länmashand. Förslagförstaalltså iprövas en
frågabl.a. ianalysallsidigutifrångallringsfrågorna ev.omenav

ibevarandeförurvalsmetoderde olikatillämpning propo-som angesav
Arkivsitionen 1989/90:70prop. m.m.om
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Gemensamma data för inkomst- och förmögenhetsskattema och uppgifter
i fördelningsmødellpmjektet

FinansutskottetsI betänkande 1988/89:FiU 3 Statistik inkomsteröver
och skatter behandlas vissa förslag från Riksdagens revisorer beträffande
statistiken inkomst- 1987188211.över och förmögenhetsskattema förs.
Revisorerna bl.a. genomgripande statistikenöversynattmenar en av
inkomst- och fönnögenhetsskatteomrâdet måste i syftegöras bota deatt
brister framkommit vid revisorernas granskning. Revisorernasom
bedömer avsevärda kvalitets- och samordningsfördelaratt kan uppnås

detta behöver medföra merkostnaderutan att större eller merarbete, vare
sig för statsverket eller uppgiftslämnarna.

Revisorerna vidare behovet statistik inkomst-över ochattanser av
förmögenhetsskattema bör preciseras. Det gäller främst Riksskatteverkets
RSV, Riksrevisionsverkets RRV, Statistiska centralbyråns SCB,
Konjunkturinstitutets och Finansdepartementets behov.

Utskottet har tillstyrkt innehållet,översyn görs produktionenatt en av
och publiceringen inkomststatistik och hemställt riksdagen sinattav som
mening regeringen tillkänna vad utskottet anfört. Riksdagen harger
bifallit utskottets hemställan rskr. 1988/89:2.

SCB har på regeringens uppdrag påbörjat sådan översyn.en
Arbetet dennamed inriktadöversyn är framställa urvals-att ett

register vilket de berörda intressentema skall kunna hämta deur
uppgifter de har behov Emellertid förutsätter sådantsom ettav. system

de rättsliga förutsättningarnaatt är analyserade. Om analysennoga
utvisar rättsliga åtgärder erfordras bör förslag tillatt sådana lämnas.

Även den användning Finansdepartementet har omfattande ochsom av
komplexa s.k. mikrosimuleringsmodeller bör analyseras rättsligt. Denna
modell har utvecklats SCB och regeringskanslietgemensamt och komav
till betydande användning första gången i samband med skattereformen.
I modellerna efterbildas regler statistisktsystemens representativen
modellbefolkning bygger på avidentiñerat material från SCB. Detsom
något komplicerade förfarande används med manuell s.k.som nu
röjandegranskning bör kunna medersättas automatiska kontroller förutsatt

den rättsliga regleringen till fyllest.att är
Jag finner det lämpligt de rättsliga frågor kanatt dyka isom upp

samband med såväl SCB:s nämnda uppdrag Finansdepartemen-nyss som
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Efterutredas.behövermikrosimuleringsmodelleranvändningtets av
reglering.sådantilllämnasförslagbehovbör vidrättslägetanalys enav

utredning.för dennainombör skeDetta ramen

Utredningsuppdraget

Allmänt

aktualiseratsharutredas. DeskallfrågorantalinnebärUppdraget ettatt
lösasde böremellertidolika frågorför dessa är attGemensamtpå sätt.

principeroch deregleringdenkompletteraförsammanhangi attett
statistiken.statligagäller densamordningochfinansieringavseende som

förförutsättningar attkommerutredningsuppdrag attdettaGenom ges
avseendeni destatistiken villkorgenomtänktahar välstatligaden som

förblir föremål översyn.nu
gjortskopplingtydligtecknats harhartidigarebakgrundI den ensom

därvidharlösning. Jagomedelbarkräverolika slagtill frågor ensomav
medberöringsådanfrågor hardessautgångspunktenhaft den att

samtidigtinnebärvärdefull. Detutredning attsamlad ärvarandra att en
tordeför sig,gås igenominte behöver utandelproblemende olika var

avhandlas integrerat.med fördel kunna

uppläggningArbetets

frågorna.rättsligadesiggripaInledningsvis bör utredaren rentan
1992/93:101,iförslagengenomförandekommitté förDen prop.av

rättsligadebeaktasitt arbetetillkalla måste ijag att senaresom avser
ansvarsfördelning.konsekvensernaochförutsättningarna för en nyav

deutredarenkommitté måsteför dennatidsplanen tahänsyn tillMed
förtur.frågorna medrättsliga

förfogande-integritetsskyddet ochjagrättsliga frågornaMed de avser
bakgmndsbeskrivningenframgått vidvadUtöverrätten. avsom

områdenbåda dessagenomlyserutredarendet viktigtproblemen är att
åtaganden.internationellabeaktandemedutifrån gällande ochrätt av
eventuellaförslag tilllämnarättsläget ochalltså redovisaskallUtredaren

Utgångspunktenenskilda fall.lösningar itillgenerella åtgärder och även
behovetsidanmellan åavvägningfinna adekvatskall av-att enaenvara

ändamål och åstatistiskaochforskninguppgifter för framtidabevaraatt
skydd för denstarktenskildetillförsäkra denandra sidan ett person-att

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 skatteregister och det registersom som avser
individinriktade insatser inom socialtjänsten skall i princip omfattautan
samtliga statistikregister hos SCB.

Utredaren bör möjligheten reglerapröva 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 det rimlig målsättninganses vara attvara en

utredaren kartlägger de rutiner SCB tillämpar och undersökersom
möjligheterna överföra detta till andra myndigheter kommeratt attsom
förfoga över uppgifter till statistik på SCB. Härvid måstesättsamma som
också belysas i vad mån myndigheternas administrativa informations-

för tillsyn statistik skall hållas åtskilda.system 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. dataDessa behövs
främst "Finansdepartemen-RSV, RRV, SCB, Konjunkturinstitutet ochav

Såsom framgått pågårtet. hos SCBöversyn med behovs-ovan en
kartläggning och vissa innehållsfrågor i fråga denom gemensamma
databas planeras. Därför det viss brådskaär med underlagsom atten 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 behandlas påramen ett
likartat sätt.

Utredaren skall samråda med Datainspektionen, Riksarkivet, Statistiska
centralbyrån och Forskningsrådsnärnnden 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 finansiering ochav om
samordning prop. 1992/932101.

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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9

skallfrågornaprioriteradebeträffande deUtredningsarbetet vara
före utgångensin helhetoch arbetet ijuni 1993utgångenavslutat före av

1993.av

Hemställan

statsrådensamråd medoch efterjag anförthänvisning till vadMed
regeringenhemställer jagLundgrenLaurén ochWesterberg,B. att

för Finansdepartementetbemyndigar chefen
kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -

integritetsskydd förfrågorutredamed uppdrag1976:119 att om-
statistik,uppgifter i statlig m.m.,

utredaren.och biträdesakkunniga,besluta annatexperteratt om
kostnaderna förbeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt

Utredningaranslaghuvudtitelnsskall belasta sjundeutredningen m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hennes hemställan.

Finansdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1993
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Principutkast till utformning förordningav om

personregister för officiell statistik

Inledande bestämmelser

§ förordning innehåller föreskrifter personregisterl Denna om som
får officiellinrättas och föras för framställning statistik med stödav

officielllagen 1995:000 personregister ñr statistik.av om

Registrens innehålländamål och m.m.

inrätta föra2 § statistikansvarig myndighet får och personregisterEn
framställningför statistik med följande ändamål och innehåll ochav

uppgifter från följande källor;med

Statistikansvarig myndighet

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap

Ändamål

Register skall ligga till grund för statistiska redovisningarsom av;
varuvisa produktion, förbrukningavseeende etc.grupper-

Innehåll
Register får innehålla uppgiftersom om;

firma och eller organisationsnummer, adress,person-namn,-
telefonnummer arbetsställen och bransch beträffande företagaresamt
och företag.

dels volymer i produktion, inköp, försäljning, förbrukning och-
för olika dels volymer i och värden leveranserlager varor, av av

olika varor.

Källor
Uppgifter får från;i register inhämtas

Industristatistikens register IFR-
företagsregistret CFR.Centrala-

företagen direkt via blankett.-
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Bevarande/gallring:
Uppgift i register skall gallras år efter det den inte längresenast ett
behövs för statistikändamålet.

Statistikansvarig myndighet

Socialstyrelsen SoS

Ändamål

Register skall ligga till grund för statistiska redovisningarsom av;
socialnämndemas och länsrättemas beslut insatser enligtom-

socialtjänstlagen, lagen vård LVU och lagen vårdom av unga om
missbrukare i vissa fall LVMav samt

-behandlingsgången ñr de varit aktuella hos social-personer som
näumden, vid hem ñr vård eller boende och/eller för kriminalvård.

Innehåll

Register får innehålla uppgiftersom om;
och beträffande hushåll/familjer erhållitnamn personnummer som-

bistånd enligt socialtjänstlagen, vilka belopp utgått och försom
vilken tid för hur många och barn biståndet beräknats.samt vuxna

och beträffande vårdnadshavare och barnnanm personnummer som-
varit föremål för beslut vård enligt socialtjänstlagen och/ellerom
LVU uppgifter placeringar det hemmet,samt utomom egna
kontaktpersoner/kontaktfamiljer och ersättningar till familjehem.

och beträffande varit föremålnamn personnummer personer som-
för beslut vård enligt LVM uppgifter beredandesamtom om av
vård, placeringar faraoch för eller hälsa.egen armans

och beträffande vistats vid hemnamn personnummer personer som-
för vård eller boende uppgifter medborgarskap, hemspråk,samt om
bostads- och familjeförhållanden och vårdens törloppp.

och beträffande varit föremålnamn personnummer personer som-
ñr narkomanvård uppgifter medborgarskap, hemspråk,samt om
bostads- och familjesituation, arbete försörjning,och missbruket och
vårdens förlopp.

Kallar
Uppgifter i register får inhämtas från:

kommunernas socialnärrmder, med stöd 63 § socialtjänstlagen.av-
huvudmännen för hem för vård eller boende och för institutioner-

ñr narkomanvård.
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uppgifterUtlamnande av

centralaanvändning i dentill SCB förlämnasregister fårKopia utav
statistik SOS.officiellaSverigesinomdatabasservicen

Bevarande/gallring

överföras tilluppfylltändamåletefter detskall ärUppgift i register
arkivmyndighet.

myndighetStatistikansvarig

DPUutredningsverksamhetochförDelegationen prognos-

Ändamål

redovisningarstatistiskagrund förligga tillskallRegister av;som
förändringar i detta.bilbeståndet och-

Registerinneháll

uppgifterfår innehållaRegister om;som
fordontill deföregående ägareochföregående nästägareägare,-

bilregistret,landetföri detförekommer gemensammasom
näringsgren,eventuellafordonsägarnas-

fordonenbeträffandespecifikationertekniska samt om-
itransportarbete Norgeeventuellafordonskilometerskattepliktiga-

Finland.och

Källor

från;får inhämtasi registerUppgifter
Bilregistret,registerVägverkets-

CFR,företagsregistretCentralaregisterSCB:s-
kilometerräknare,GrundregisterregisterVägverkets-

frånAvstämplingsregister,registerVägverkets samt-
Debiteringsregister.registerVägverkets-

Bevarande/gallring:

inte längredet denefterårgallrasregister skallUppgift i senast ett
statistikändamålet.förbehövs
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Statistikansvarig myndighet

Statens skolverk

Ändamål

Register skall ligga till grund för statistiskasom redovisningar av;
elevströmmar och-
antal och andel elever lämnat grundskolan grundskole-som utan-

kompetens eller med ofullständiga betyg.
Register skall vidare utgöra urvalsram för uppgiftsundersökningar.

Registerinneháll

Register får innehålla uppgiftersom om;
samtliga elever i årskurs 9 med och övriganamn,- personnummer

folkbokföringsuppgifter,
skolenhet och skolhuvudman samt- om
skolgången och betygssättningen.-

Källor

Uppgifter i register får inhämtas från;
kommunerna.-

Bevarande/gallring:

Uppgift i register skall gallras år efter det densenast inteett längre
behövs för statistikändamålet.

Ändamål

Register skall utgöra underlag för statistiskasom redovisningar av;
sökande och till gymnasieskolanantagna och sjuksköterskeskolan-

och
elevernas gång i gymnasieskolan.-

Register vidare skall utgöra dels urvalsram försom statistiska
undersökningar, dels bas för primäruppgifter till högskoleregistret.

Registerinneháll

Register får innehålla uppgiftersom om;
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söktbeträffande samtligaoch sompersonerpersonnummernamn-
sjuksköterskeutbildning och derasutbildning och/ellergymnasial

familjeförhållanden.föräldrar och
elevensjuksköterskeutbildningutbildning ellergymnasialvilken-

antagits.utbildning eleventill vilkenochsökt
och resultateninom vardsektornpraktikskolgång ochtidigare av-

utbildning.för vidarebehörighetdessa samt
utbildning och yrke.föräldrarnas-

Kallar:

från;får inhämtasi registerUppgifter
intagningsnånmdsStor-StockholmsochABKommun-Data system-

gymnasieskolan,intagning tillför
studiebidrag.CSN registerstudiestödsnämndensCentrala-
statistikregister.gymnasieskolaniStuderanderegisterSCB:s --

Bevarande/gallring:

den inte längreefter detgallras årskalli registerUppgift senast ett
statistikändamálet.ñrbehövs
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