
ochIT

Verksamhetsförnyelse
rättsväsendetinom

Förslag samverkansformertill nya

RI-utredningenBetänkande av

1995:32



q
Ucc



minum offentliga utredningarStatens
WW 1995:32

PÅ] Justitiedepartementet

ochIT

Verksamhetsförnyelse
inom rättsväsendet

till samverkansformerFörslag nya

RI-utredningenBetänkande av
Stockholm 1995



SOU och Ds frånkan köpas Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav svarar
Fritzes, Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskansliets förvaltningskontor.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Fax: 08-20 50 21
Telefon: 08-690 90 90

Svara remiss. Hur Varför.och Statsrádsberedningen, 1993.
En liten boschyr underlättar arbetet för den skall remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningskontor
Arkiv- informationsenhetenoch
103 33 Stockholm
Fax: 08-790 09 86
Telefon: 08-763 24 81

91-38-13910-3ISBN
ISSN O375-250XGraphic Systems AB, Göteborg 1995



1995:32SOU

föroch chefenstatsrådetTill

Justitiedepartementet

chefen förregeringenbemyndigadejuni 1994den 30beslutGenom
uppdragutredare medsärskildtillkallaJustitiedepartementet attatt en

informations-rättsväsendetsinomsamordningförformernautreda
försörjning m.m.

departementschefenförordnadebemyndigandedettaMed stöd av
till särskildFreesegeneraldirektören Jan1994septemberden 12 ut-

redare.
1994novemberförordnades den 9utredningeniSom experter

kronodirektören Artur Burup,Harald Boström,polisintendenten
an-Åke avdel-Kerstinbyråchefen Hammar,Bäckström,byråchefen J

Lundh,Per-EriköverdirektörenIsraelsson,Torbjörnningsdirektören
avdelningsdirektören JanNordqvist,Evakammarrättsassessorn

avdelnings-Rickard Sahlsten,kammarrättsassessornPousette,
Ulrikssonavdelningsdirektören BoTollbäck,Kristinadirektören samt

Österberg.Gunnarkanslirådet
Överdirektören novemberden 29Lundh entledigadesPer-Erik

avdelningsdirektören Ulf Janssonförordnadesdag1994. Samma som
utredningen.iexpert

bi-september 1994fr.o.m. den 26uppdragetfickStatskontoret att
har varitSekreteraresekretariatsresurser.medutredningenträda

avdelningsdirektören Anders Dager.
RI-utredningen.antagitUtredningen har namnet

verksamhetsförnyelse inomochSOU 1995:32 ITBetänkandet
här-samverkansformer överlämnastillFörslagrättsväsendet nya-

därmed slutfört.med. Uppdraget är

1995Stockholm i mars

FreeseJan

Anders Dager
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Sammanfattning1

det gällerbetydelseinformationsförsörjning näräreffektiv storEn av
måluppnå deframtidenockså iförmåga stats-rättväsendets att som

bedrivs. Genom denverksamheterför deställtmakterna somupp
informationsteknikområdet förbättrasITinomutvecklingensnabba

förnyelseutveckling ocheffektivisering, rätts-tillmöjligheterna av
IT-verksamhet nöd-effektivDärtillverksamhet. ärväsendets enen

möjligheterbesparingskrav. Deökandetillmed hänsynvändighet
i såsjälvfalletIT-användning medför börframtidaeffektivensom

tillvara.möjligtutsträckning tasstor som
effek-och fördrivs vidareutvecklingsarbetetför attAnsvaret att

myndigheterna.första handligger ividtasåtgärdertivitetshöjande
samlat kunnabehovetdockmåste vägas attDetta mot avansvar
krävs förIT-områdetinomåtgärdervidta deoch attbedöma som

deockså föreffektivtskall fungerahelhetsinrättsväsendet i attmen
satsningareffekt defullfåskamyndigheternaenskilda ut somav

genomförs.ochplaneras
månadseptemberregeringen iuppdrogbakgrunddennabl.a.Mot

förutreda formernaJan Freese närmaregeneraldirektören1994 att
inforrnationsförsörj-rättsväsendetssamordningen inomframtidaden

ning.
haft Riks-bedömningar bl.a.för sinagrundharUtredningen som

Statskontoretsl993:3 ochpolisstyrelsens rapportöversynsrapport
harinforrnationsförsörjning. HärutöverRättsväsendets1993:31

myndigheterna.de berördafråninhämtatssynpunkterochuppgifter
sammanfattas enligtbetänkandet kaniredovisasförslagDe som

följande.

samordning inominförs förregeringenmyndighet underEnE ny
benämns i be-Myndigheteninformationsförsörjning.rättsväsendets

informationsförsörjningrättsväsendetsförMyndighetentänkandet
med fulltständigtstyrelseledsVerksamhetenRIN. ansvar.av en

SARIinforrnationsförsörjningrättsväsendetsförSamarbetsorganet
avvecklas.
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RIN:s uppgifter inom informationsförsörjningsområdetD koncentre-
till frågor övergripandeär och för de berörda myndig-ras som av

heterna intresse. Genom detta kan myndigheternasgemensamt IT-
verksamhet med beaktande de gränssnittenav gemensamma- -
renodlas till gälla frågor den verksamheten.röratt som egna

RIN inom sitt verksamhetsområdeD och be-ges eget ansvar egna
fogenheter det gäller såvälnär verksamhet de ställssom resurser som
till förfogande.

Ordinarie ledamöter iD RIN:s styrelse verkscheferna förär de del-
tagande myndigheterna. Styrelsen leds ordförande.externav en
Beslut i fattasstyrelsen enligt majoritetsprincipen.

RIN:s löpande verksamhet ledsD myndighetschef. Verksam-av en
heten organiseras i verksamhetsgrenar för utveckling, förtre en en-
förvaltning bl.a. och för stabsuppgifter.systemav gemensamma en

VerksamhetsgrenarnaD Utveckling och Förvaltning finansieras fullt
via årliga avgifter från berörda myndigheter.ut För verksamhets-

Stabsuppgifter föreslås i första hand sedvanlig anslags-grenen en
finansiering. RIN tilldelas ramanslag.ett

Mellan RIN och myndigheternasD IT-organisationer upprättas ett
beställar-leverantörsförhållande, vilket innebär myndigheterna påatt
uppdrag den myndigheten åtar sig uppgifter samordnings-av nya av
karaktär. För sådana insatser utgår ekonomisk ersättning till myndig-
heterna. Förhållandet möjligheteröppnar till konkurrensutsätt-nya
ning viss verksamhet.av

Till stabsuppgifterna hör påD uppdrag från regeringskanslietatt
för utredningar, uppföljningar och övrigt underlag försvara rege-

ringens ställningstaganden i frågor rättsväsendets informa-rörsom
tionsförsörjning.

RIN samlokaliseras till någonD de berörda myndigheterna i syfteav
sambruka och samutnyttja administrativaatt och därmedresurser

hålla kostnaderna.nere

Den myndighetens uppgifterD och ledning regleras i in-nya m.m.
struktioner för myndigheten.

VerksamhetenD efter fem år.omprövas
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effekternaNär det gäller förslagen bedöm-görs sammantagetav
ningen den föreslagna samordningsorganisationen i hög grad kanatt
bidra till effektivisering rättsväsendets framtida IT-användning,en av
vilket sin betydelse för det fortsatta arbetetär medtur stor attav
effektivisera och förnya den verksamhet bedrivs inom rätts-som
väsendet. Därtill förbättras möjligheterna framtida be-mötaatt
sparingskrav.

såledesFörslagen bör inte medföra ytterligare belastningar på
statsbudgeten. I huvudsak blir det istället fråga vissa omfördel-om
ningar uppgifter och budgeterade medel från myndigheterna tillav

samordningsorganisationen.den den utsträckningI ökade utgifternya
kortsiktigt ändå kan uppstå baseras dessa nödvändiga förstärk-
ningar tidigare eftersatta områden för bl.a. styrning och uppfölj-av
ning effektiviseringmed och förbättrat resursutnyttjandeettmen-

myndighetersinom samverkande verksamhet resul-sammantagetsom
tat.

fortsatta efterDet arbetet bör beslut inriktassnarast mot ett genom-
förande förslagen så den organisationen kan träda i kraftattav nya
den januari 1996.1
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Bakgrund2

Allmänt2. 1

utsträckningbestår irättsväsendetinomVerksamheten stor av
betydelse för dendärförinformationshantering. Det är storav

informationsförsörjningeneffektivitetverksamhetenssamlade att
ändmålsenligtocheffektivt sätt.fungerar ett

informationsförsörjningtill rättsväsendetsanknytningmedFrågor
utrednings-omfattandevarit föremål förårRP underhar ettsenare

detområdet konstaterasbrister inomkan närarbete. Allmänt sett
åtgärder ochuppföljning vidtagnastyrning ochsamordning,gäller av
strategi förheltäckandeAvsaknadenresursutnyttjande. av en
utvecklings-osäkerhet idärtill skapatinforrnationsförsörjningen har

utredningar ochfram i olikahittills lagtsförslagarbetet. De somsom
delarnaövergripande ochrättsväsendetförderört avgemensamma

kommitbegränsad utsträckningendast iharinforrnationsförsörjningen
i inlednings-deltogiakttagareFör dengenomförande.till ett som

fortsatta utveck-granska denfått tillfälleochskedet RI attsomav
planeradestagnation. debild Avpräglas dagenslingen gemen-av

kunnat i bruk.ingethar ännu tassystemensamma
myndigheternasutvecklingenemellertidtid harUnder avsamma

myndig-fortgått. Enligt desektorsystemende s.k.interna system --
siktnågra få årspåkommer detredovisatshetsvisa planer attsom

datorstödda arbetsplatser00020finnas uppemotattsammantaget
varje myndighetsstöd förkommunikationsmöjligheter tillgodamed

i arbetet medviktigt inslagutvecklingverksamhet. Denna utgör ett
ITZ-struktur rättsväsendet iinominföranästa steg,ettatt, en nysom

för Rättsväsendetsutvecklingsarbete ståtti tidigareRI harFörkortningen
omfattakommithar RItidUnderinformationssystem. attsnararesenare

deSkälet härförinformationsförsörjning. ärrättsväsendets attfrågor rörsom
utvecklingsarbetetaspekter änlångt fleraktualiserasfrågor rör avsom

lösningar.tekniskaövrigaochutrustning,i termer programvarorsystem av
används i betänkandet.förkortningen RIbetydelseni denDet är senare

tillämpadförtekniker2 metoder ochinformationteknikMed IT avses-- i forminformationöverföringalagring ochtolkning,representation, avav
bild.skrift ochdata, ljud,
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sin helhet. Genom detta förutsättningar för informationsut-skapas att
bytet inom förbättrasrättsväsendet framtiden skall kunna högsti
väsentligt.

säkerställaFör effektiv och säker informationsför-framtidaatt en
sörjning inom helhet krävs dockrättsväsendet i sin samordnade
insatser inom flertal områden. gäller särskilt frågorDet rörandeett

IT-plattformar, säkerhet Standardisering liksomochgemensamma
olika rättsliga aspekter framtida IT-användning. gäller ocksåDetav

frågorbetydelsefulla styrning, uppföljning och finansieringrörande
rättsväsendets IT-verksamhet.av

viktig förutsättning för aktivt skall kunna främja önsk-En ITatt en
värd verksamhetsutveckling inom rättsväsendet arbetet bedrivsär att
i effektiva fonner. Det förutsätter också överväganden och beslutatt

informationsförsörjningenden framtida kan grunda sig pårörsom
heltäckande och tillförlitliga beslutsunderlag. slutligen viktigtDet är

samordningsfrågorna får genomslag, bl.a. i form tydligaatt ett av
följsriktlinjer och arbetet och ändamålsenligt sätt.att styrs ettupp

IT-användningen inomSatsningar rättsväsendet bör ocksårörsom
vad framgårbakgrund de två årens bud-mot senastesomses av av

redovisasBl.a. behoven inriktningengetpropositioner. och detnär
elektronisk infrastruktur för bl.a. dengäller skapa öppenatt en

intentionerverksamheten. Dessaoffentliga grunden för denutgör av
IT-k0mmissi0nen3tillsatta huvuduppgift främjaregeringen är attvars

användning informationsteknik.framtida bred Med utgångs-aven
rekommendationerpunkt i kommissionens betänkandet SOU 1994:

förmågamänniskans harVingar Finansdepartementet118 utfor-
för den offentligasärskilt arbetsprogram förvaltningens IT-ettmat

omfattaranvändning. Programmet, huvudområdena informa-som
informatikplattformartionsförsörjning, och verksamhetsförnyelse,

leds statsråd Toppledarforumtoppledarforum.med stödett ettav av
informell förverkschefernamellanutgörs samverkansgrupp ettenav

statliga fördrygt tiotal därtill företrädare kom-medmyndigheter och
landsting. för-och första fas omfattar radProgrammetsmuner en

studier syften i förhållandenförsta inventera dehand är attvars som,
särskilt utifrån verksamhetsmässiga hinder förutgångspunkter, utgör

3 har den Dir. förRegeringen 19 januari utfärdat direktiv 1995: 11995 nya
kommissionens arbete därmed kommissionensoch i samband ändrat sam-

tidigare kvarstår imansättning. Den inriktningen huvudsakangivna som
oförändrad. intresseFör särskilt till barns och undomars ochatt ta vara

infonnationstekniken,kunskaper inrättas Ungdomens IT-råd. Kom-ettom
missionen skall lämna den juni 1995 och därefterförsta 1rapport senasten

redovisa resultatet uppdrag gäller tillårligen sitt arbete. Kommissionensav
år 1996.utgången av
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IT-användningen, beskriva behovet bl.a.att stan-gemensammaav
inom IT-området föreslå åtgärderdarder och samt att tarnormer som

på frågan hur den fortsatta utvecklingen och förnyelsenfasta om av
förvaltningen skall kunna stödjas IT.av

elektronisk infrastrukturstrategi för läggsDen öppenen som nu
sidan effektivt informationsutbytefast omfattar vid inomettav mer-

offentliga förvaltningen och mellan förvaltningen, näringlivden och
rättsliga aspekter och de krav följer detmedborgarna även som av-

internationella samarbetet, såväl inomallt närmare utomsom
fråganBl.a. aktualiseras svenska anslutningar tillEuropa. ettom

internationella informationssystem, vilket ställer krav påflertal stora
minst från rättsmyndigheternasanpassningsåtgärder inte de svenska-

förutsätter självfallet åtgärderna samordnas,sida. arbeteDetta att
ändamålsenligtoch följs sätt.ettstyrs upp

riktlinjer fast initiativ övrigtde lagts och de iGenom som som
betydelse och i samhällsdebattentagits, har IT-frågornas genomslag

delvis informationsteknikens betydelseökat markant. En ny syn
effektivisering besparingar inomför verksamhetsförnyelse, och den

verksamheten har vuxit sig starkare. innebär bl.a.offentliga Det att
utsträckning har kommit uppfattasIT-frågorna i allt större att ettsom

förvaltningspolitiken.nyckelområdena inomav
innebär dock inte Sverige, landetVad sagts att trots attovansom

internationellt jämförelse hävdar sig väl det gällervid när atten
tillvarata möjligheter, i alla avseenden och på alla områden intarlT:s

tätposition. det gäller rättsväsendet kan Sverige i jämförelseNären
vissa avseenden bedömas ligga flera år eftermed Norge i närt.ex.

IT-användningen.det gäller

2.2 Uppdraget

juni beslutade regeringen tillkalla särskildDen 30 1994 att en
utredare med uppdraget utarbeta underlag för regeringens be-att ett

formerna organisationen för framtidadömning vad gäller och den
inom informationsförsörjning.samordningen rättsväsendets In-
lades fast särskilda direktiv för utredningen Dir.riktningen, isom

i korthet sammanfattas enligt följande.1994:60, kan

frågorSamordningen skall koncentreras till är0 som av gemensam
och Övergripande karaktär.

befogenheter mellantydlig fördelning ochpåKravet0 en av ansvar
tillgodoses.berörda myndigheter skall
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på inflytan-stöd och tjänster, liksom kravetbehovAnvändarnas0 av
tillgodosesde skall

bör läggas pä myndig-informationsförsörjningenSamordningen0 av
rättsväsendets myndigheter, medinomhetsnivä och organiseras en av

befogenheter.ocheget egnaansvar

bilagasin helhet bifogas 1.Direktiven i
skall utifrån de riktlinjerutredningsarbetetResultatet ett,varaav

framtidasamlat förslag till hur denfast, konkret ochlagts sam-som
Avsikten den samordnings-organiseras.ordningen bör är att nya

januaribörja verka fr.o.m. den 1996.skall kunna lorganisationen

Utredningsarbetet2.3

utförts under perioden september 1994 tillUtredningsarbetet har
skriftliga underlaget har utgjorts i första hand1995. Det avmars

1993:3 och StatskontoretsRikspolisstyrelsens översynsrapport
Rättsväsendets informationsförsörjning. Dessa1993:31rapport

från myndig-med särskilda redogörelserkompletteratsunderlag har
samrått företrädare för deutredningen medharheterna. Härutöver

redovisatsFörslagens huvudinriktning harmyndigheterna.berörda
för berörda myndigheterna.med verkscheferna dediskuteratsoch

uppdrag och övriga aktivitetervidare skett deAvstämning har mot
påverkas framtida kravpåverka ochresultat kan komma att avvars

utred-informationsförsörjning. Det gäller bl.a.rättsväsendetspå
Dir.grundlagarna 1994: 104, Rätts-medier ochningarna Nya m.m.

informationsteknologi Dir. 1994:42 och Enkringövervägandenliga
för kriminalpolitiska området inomresultatredovisning detsamlad

aktiviteter inom bl.a. lagstift-vissarättsväsendet Dir. 1994: 17 samt
pågår inom Justitiedepartementet.för närvarandeningsområdet som

inlettsde aktiviteter inomAvstämning har skettäven mot som
med den inom Finans-Toppledarforums arbeteför samt gruppramen

demed den nyligen inleddaarbetardepartementet översynen avsom
ledningsformer.statliga myndigheternas
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Hittillsvarande utredningsarbete3

bilaga till Statskontorets 1993:3l RättsväsendetsI rapporten
redovisas lägesbeskrivninginformationsförsörjning och bedömningen

hittillsvarande utrednings- och utvecklingsinsatser inom RI-om-av
rådet. förändringar skett sedan tidpunkten förDe rapportensom

innebäradecember 1993 kan i korthet inget desägas att av av
SARI drift.planerade har kunnats i Det gäller deännusystemen tas

kriminalregistrenplanerade misstanke- och MRKR, försystemen
och underrättelser särskiltbötesuppbörd UB UR analys-samt ett

uppföljningsändamål.register för bl.a. När det gäller MRKR pågår
inom upphandling utvecklingsinsatsen, det gällerRPS UBnären av
och har den ursprungliga inriktningen till delarUR omprövatsstora
och gäller det s.k. analysregistret har inga utvecklings-detnär

Likaså har den angivna inriktningenåtgärder vidtagits. SARI närav
rutinerna för ordningsbot strafföreläggandedet gäller de ochnya

delvis fått Till detta skall läggas de tidigare planerna påöverges. att
rikspolisstyrelsens enhet i Kiruna central och pådrivande roll ige en

utvecklingsarbetet inom RI-området. heller dessaInte planer har
kunnat fullföljas, liksom det gäller det standardiseringsarbetenär som
tidigare inletts.

Samtidigt kan konstateras IT-frågorna fåtthar allt störreatt en
myndigheternasbetydelse det gäller arbete med fortlöpandenär att

effektivisera verksamheten utgifterna.och minska När det gäller
sektorsystemenzmyndigheternas utveckling de s.k. kan kon-av

den utveckling inleddes under mitten 1980-talet istateras att som av
huvudsak fullföljs. lösningar tagits fram vidareutvecklasDe harsom

införs successivt regionaloch på såväl central, lokal nivå. Inu som
anslutning till detta genomför myndigheterna också de infra-
strukturella satsningar nödvändiga det gäller tek-är när t.ex.som
niska plattformar, kommunikationslösningar och vissa säkerhets-

1 förSARI Samarbetsorganet rättsväsendets informationssystem.-
3 främstMed sektorsystem de myndighetsvisa utvecklassystemavses som
till stöd för brottmålsförfarandet inom respektive verksamhetsområde. Det

bl.a. inom åklagarväsendet,gäller RAR-systemet polisen, BRADIS inom
inom domstolsväsendet och kriminalvårdensMAHS KLAS-system.
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också för underlätta informa-satsningarVissa görs attarrangemang.
elektronisk överföringmyndigheternamellan t.ex.tionsutbytet av

försök utveckla vissadet gällerdomsuppgifter, liksom när att gene-
och åklagarnas förunder-stöd för polisensstödrutiner tillrella t.ex.

sökningsarbete.
anledningbedömning kan medsammanlagda görasDen avsom

myndigheterna för sigutvecklingsâtgärderdessa är trots attatt var -
betydande kostnadertiden ochhar dragitutvecklingen trotsut -

omfattande arbeteoch detIT-uppbyggnadenvikt vidlagthar attstor
dras dessakanfullföljs. En slutsatsinletts är att sats-somsom nu
investeringar isig det gällertillvaramåsteningar utrust-tas vare-

metodkunnandekompetensuppbyggnad,ochning programvaror,
fortsatta utvecklingengrund för denoch läggas till rätts-avm.m. -

informationsförsörjning.samladeväsendets
interna IT-planer ochmyndigheternasslutsatsEn är attannan

för säkerställa effektivtillräckligautvecklingsinsatser inte är att en
deträttsväsendet. För detta krävsinforrnationsförsörjning inom att

utvecklingen vidgaskarakteriserathittillsmyndighetsperspektiv som
rättsväsendets informations-samtliga aspektertill omfatta röratt som

de s.k.måste därvid läggas påSärskild vikti sin helhet.försörjning
rättskedjan. innebär dendelar Detmellan olikagränssnitten attav

fallgällt för utvecklingen i vissahittillsoch de beslutinriktning som
utifrånförhållanden bl.a.kompletteras. Deochmåste omprövas som

hinder för denbedömasverksamhetsperspektiv kansamlat utgöraett
och analyseras såmåste identifierasIT-användningenframtida att

betydelse den fram-åtgärder kan vidtas. Deteffektiva är attstorav
för samlat handlings-inominriktningen läggs fasttida ettramen

genomförs ocksåplaneras ochåtgärderoch deatt somprogram
ändamålsenligt Nuvarandepåoch följssamordnas, sätt.ettstyrs upp

förhuvudsakliga utgångspunktendenavseendenbrister i dessa utgör
betänkandet.redovisas idet följandeförslag ide som
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Inriktning avgränsningaroch4

Allmänt4. 1

utarbeta förslag till ändamålsenlig avvägningingåruppdragetI att en
myndighetsgränserna å densamordningmellan behovet över enaav

för verksamhetsutveck-myndigheternas denochsidan ansvar egna
huvudområdendetta ligger identifiera deä den andra. Ilingen att

samordning för denna bakgrundbli föremål förbör att motsom
samordningsverksamhetensförslag till denutarbeta nya ansvars-

arbetsformer. De lösningar utarbetas skallområde, uppgifter och som
krav följer den modell för mål- ochi linje med deligga avsom

omfattar samtliga statliga myndigheter.resultatstyrning som numera
ändamålsenlig och tydligingår klargöra hurdettaI att en ansvars-

befogenhetsfördelning bör utformas mellan Justitiedepartementet,och
den aktuella samordningsverksamheten.rättsmyndigheterna och nu

uppföljningbetydelse frågan styrning och densärskildAv är om av
samordningsverksamheten.nya

samordningsområdet konstaterasavgränsas Det kankan dåHur att
saknar entydig och allmängiltlig defini-rättsväsendebegreppet en

tion. i strikt mening rättsmyndigheternas verksam-vissa fallI avses
den verksamhet faller inom Justitie-i andra fallhet, avses som

område eller de verksamheter kan bedömas ingådepartementets som
läggas den bestämningkriminalpolitiska området. Till detta kani det

Riksdagsutredningens slutbetänkandebegreppet redovisas isomav
statsbudgeten indelas i olikaoch innebär199394:TK3 attsom

indelning redovisas i betänkandetutgiftsornråden. den skiss tillI som
utgiftsområdet Rättsväsendet, förutom rättsmyndigheterna,ingår i

rättsmedicinsk verksamhet, exekutionsväsendet, rättshjälpen,även
BRÅ:s brottsförebyggande verksamhet. sådanEnbrottsofferstöd samt

utvecklingsfrågorna i alltgod antydan störreattansats omger en
hanteras i sektorövergripandeutsträckning kan komma ettatt

1 Sektorövergripande analyser.i 1993:25Statskontoret har rapporten
tänkbaradiskuterat bl.a. konsekvenserna olikaKriminalpolitikenBilaga av

mål-förutsättningarna för och resultatstyr-bl.a. vad gälleravgränsningar,
inom området.gäller antalet aktörer verkarning liksom vad som
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perspektiv fastaoch därmed på förhållanden går utöverta som nu-
varande indelning i myndighetsområden, departementsområden och
politikområden.

det gäller aktuellaNär den avgränsningen samordnings-nu av
området främsta utgångspunktenden för de förslag lämnasär som
kravet på informationsutbyterationellt nationellt och inter-ett -
nationellt mellan rättsmyndigheterna också mellan rättsmyn-men-
digheterna och de myndigheter och organisationer i övrigt verk-vars
samhet direkt eller indirekt påverkar eller påverkas verksamhetenav
inom polis- och åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården.

innebärDet antalet aktörer kan komma omfattasatt attsom av sam-
ordningsverksamheten kan komma variera tidenöveratt utan att

påverkasförslagen i övrigt förslagFör de redovisas i be-som nu
tänkandet utgångspunkten de myndigheter hittills omfattatsär att som

SARI:s arbete också inledningsvis ingår i den samordnings-av nya
BRÅ,organisationen. Därtill bedömningen i egenskapgörs ävenatt

sin roll, bör ingå i samordningsverksamheten.av nya
Utredningen vidare till behandla den samordningavgränsas att som

informationsförsörjningen. innebärDetta interör myndighets-att
övergripande IT-frågor kan isolerade från andra utvecklings-ses
insatser där samordning kan aktualiseras. Tvärt bör viktstorom
läggas vid samordning IT-insatser och andra inslag i verksamhets-av
utvecklingen. Detta förutsätts dock ske inom för Justitie-ramen
departementets ordinarie beredningsfunktioner, liksom inom myndig-
heterna internt.

Utredningen behandlar heller inte den samordning och samverkan
löpande sker mellan myndigheterna i frågor tillfälligsom av mer

karaktär och påverkan på rättsväsendet i sin helhet.närmareutan

4.2 Om målen för rättsväsendets

informationsförsörjning

För den fortsatta utvecklingen inom rättsväsendets informations-
försörjning måste målsättningenRI öka effektiviteten iattvara
främst brottmålsförfarandet. IT-satsningarna bör utgå från verksam-
hetens krav, besparingskrav och därtill betraktas integ-m.m. som en

2 De verksamheter i första hand ingår i samordningsverksamheten ärsom
statliga eller statligt finansierade. Behovet vidga detta kansynsättattav
aktualiseras i takt med kommunerna också fristående organisa-att t.ex. men
tioner och företag det gäller samhällets åtgärderstörre närettges ansvar

brott.mot
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erfordras förverksamhetsförnyelsesamladedenrerad del attsomav
innebäruppnås. Detskall kunnakriminalpolitiska måluppställda

till-följasochmåste planeras,IT-satsningarnabl.a. styras uppatt
samband och beroen-rådandesåandra insatsermed attsammans

utvecklingsarbetet.itillvarabeaktas ochdeförhållanden kan tas
aktuella inom RI-om-blirde insatserbördettaMed synsätt som

måltill dedärtill kunna relaterasfrån ochutgåtydligtrådet som
IT-utveck-börInriktningenverksamhetenförställts attvaraupp

effek-ioch följasframtiden skall kunnailingen termerstyras avupp
därförbörresursutnyttjande. Målstmkturenochverksamhetpåter

för såväl departementetstill grundkan liggaså denutvecklas att som
påkravDärtill ställsuppföljning.styrning ochmyndigheternas nya

respektivei frågorresultatredovisningar rörmyndigheternas som
redovisningar i frågor rördet gällerocksåverksamhet när sommen

resultatuppföljningenstyrningen ochövergripandeden sam-enav
respektiverättsväsendeti vårt fallpolitikområdeochhällssektor ett -

kriminalpolitiken.
datori-hittillvarandedenkontrasterarOvanstående motresonemang

inriktninghuvudsakligasamhällsadministrationen,seringen varsav
ITmognadsgradrutiner. Denbefintligaeffektiviseravarithar att som

möj-successivt heltuppnå skaparbörjaranvändarnaliksom nya--
framtiden.införligheter

starkaredovisatshärbakgrund vadminstintefinnsDet mot somav
RI-området. BehovetIT-strategi för helautvecklaförskäl att en ny

främstföranledshittillsvarande inriktningomprövning attavavav
tiden. Detförändratsutvecklingen harför överförutsättningarna

fortsattaockså densådanbrottsutvecklingengäller främst mensom
resul-mål- ochinförandetIT-området,inomutvecklingensnabba av

internationellafördjupadebesparingskrav detökadetatstyrning, samt
samarbetet.

i denhand sin utgångspunktförstaarbetet bör ifortsattaDet ta
Deninom myndigheterna.årunderutveckling ägt rumsom senare

utvecklar deför sigmyndigheternakortheti systerninnebär att var
ochellertill verksamhetenbidragbedömsrutineroch störstgesom

ellermed oförändradedrivas vidarekanverksamhetenmedför att
utveckling kanInriktningen dennaekonomiskakrympta avramar.

följande.enligtsammanfattas

några årloppetkommer inomrättsmyndigheterSamtliga attav0
vidinstalleradinfrastrukturutbyggd tekniskvälförhållandevisha en

generelltochlokala myndigheterochcentrala, regionalasamtliga
nuvarande takt iMedkompabilitet.godmed allmänt genom-sett

rättsväsendetdatorstödda arbetsplatser inomantaletförandet kan
till 20 000uppskattasdärvid st.ca
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myndigheter kommer vid motsvarandeSamtliga tidpunkt haatt0
tillgång till moderna och standardiserade kommunikationstjänster för

bruk och för informationsutbyte mellan myndigheterna.internt

myndigheter kommer utifrån fastställda kravSamtliga ha ordnatatt0
säkerhetsarrangemang skyddsteknik, säkerhetsorganisationde etc.

erfordras för säkrare hantering brottsuppgifter.avsom en

verksamhet knuten till brottmälsförfarandetDen inomär0 som
stödjasrespektive myndighet kommer ändamålsenliga rutineratt av

applikationer.

personanknutna uppgifter rörande misstänkta och dömdaSamtliga0
fäkommer med några undantag finnas tillgängligaattattpersoner

för respektive sektorsystem.inom ramen

ekonomiadministrativaPersonal- och uppgifter kommer finnasatt0
för de införs.tillgängliga rutiner successivtinom ramen nya som

här beskrivna inriktningen uttryckerDen strävansammantaget en
brottsuppgifter uppgiftersamtliga och i övrigt krävs förmot att som

bedrivande i teknisk mening tillgängliga förverksamhetens görs
behöriga tjänstemän. Restriktionerna för informationsutbytetsamtliga

princip endast gällande regler för säkerhet, sekretessbör i utgöras av
integritet.för den enskildes Genom detta skapas heltoch skyddet nya

verksamhetsförnyelse effektivitetshöjandeförutsättningar för och
skildaåtgärder vitt slag.av

skisserade utvecklingen kan översiktlig mål-Den sägas utgöra en
förbild för och IT-struktur rättsväsendet. myndig-DeÖppenen ny

frågor aktualiseras i samband medhetsövergripande dennaattsom
viktigt arbetsområde förstruktur införs den samord-utgör ett nya

ningsorganisationen.
denna första version IT-plattform börArbetet med införaatt av en

två till fyra åren.kunna inom deavslutad närmastevara

4. 3 Internationella frågor

internationella gäller den brottsbekämpandeDet samarbetet detnär
verksamheten innebär såvitt medlemsländernagäller EU att- -
tillsammans analyserar brottsutvecklingen utformaroch gemensamma

för hur kampenstrategier brottsligheten effektiviseras. Detskallmot
handlar bl.a. harmonisera till varandra,ländernas lagstiftningattom
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brottslighetenförgrenadeinternationelltdenåtgärdervidta motatt
kontrollsystem.och byggaatt gemensammaupp

på infor-kravenmedförsamarbeteinternationelltutvecklat attEtt
informa-förbättraemellan skärps. Förländernamationsutbytet att

särskildainförs delsmedlemsländermellan EU:stionsutbytet organ
utvecklings-ochanalysinformationsutbyte,förclearing housess.k.

effektivi-för ökainformationssystemdels attarbete, gemensamma
brottsbekämpning.ochkontrollverksarnhetiteten

målen för den Euro-uppställsMaastrichtfördragetI ett avsom
rättsliga frågorsamarbete i bl.a.utvecklaunionen närapeiska ettatt

kringfrågorantalfördragetpelaren. Itredjes.k.den ettanges
bl.a. asyl-gällerangeläget. Detsärskiltsamarbeteutökat ärvilka ett

samarbete. Som sär-och rättsligtnarkotikabekämpningpolitik, en
tullsamarbeteochpolissamarbeteockså fråganskild punkt nämns om

internatio-och andraterrorismbekämpaochförhindraför grovaatt
diskute-organiseraskan kommasamarbetedettabrott. Hur attnella

polis-europeiskuppbyggandenilednärvarandeför ett av ensomras
inrättandettullomrâdet diskuteras mot-Europol. Inombyrå enav

92.MAGinformationsutbyteochsamarbeteförsvarande grupp
konventionerutformamed bl.a.arbetepågårnärvarandeFör att

informationssystemenunionståckandeoch deEuropolomfattande
datorbaserade under-och tullensEISSystemInformationEuropean

utvecklingInformation CIS. DennaSystemCustomsrättelsesystem
svenskadebehovmedföra överbl.a. attkommer ettatt seav

sådantbrottsregistreringen. Ettreglerarregisterförfattningar som
vidare avsnitt 7.inletts seocksåarbete har

tredjelandsmed-deregisteromfattabl.a. överEIS är attavsett
och säkerhetenordningentill den allmännahänsynborgare som av

EISkommerEU-land. Därutöveri attinresabör tillåtasinte ett
internationellaför detbetydelseuppgifterandrainnehålla ärsom av

brotts-internationellbekämpadet gällerpolissamarbetet när att grov
Frank-efterlystamisstänkta ochuppgifterbl.a.lighet, personer.om

stödfunk-EISupprättandetförfårike gemensammaavansvaravses
i Strasbourg.tion

bl.a.betydelse förfåEISförutsesvidkommandesvensktFör stor
anslutning tillkriminalunderrättelsetjänst. Enpolisenssvenskaden

intemyndighetersvenskainomåtgärderradförutsätterEIS en -
systemutveckling ochbl.a.vad gällerpolisen systern-minst inom -

metodutvecklingutbildning ochupphandling,konstruktion, m.m.
ankommeruppgifterdeEIS överAvsikten är taratt som

Schengenavtaletss.k.enligt detSISInformation SystemSchengen
ochsidan EU rörutvecklats vidtillämpningskonvention, somavsom

vid de gränsernakontrolleravskaffandegradvist gemensammaett av
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därmed införandet s.k. kompensatoriskaoch åtgärder. enlighetIav
överenskommelsen pågår för närvarandemed arbete med få detatt

informationssystemet SIS fungera sätt.att avsettgemensamma
Frågan Sveriges deltagande i Schengensamarbetet förär när-om

föremål för diskussion.varande
asylområdet diskuteras inom förInom EU närvarande frågan om en

asylsökandes fingeravtryck skall kunna registreras i ett gemensamt
EURODAC. Bl.a. utreds det krävs konvention försystem om en-

sådantkunna upprättaatt ett system.
pågår vidareEU arbetet med fram direktivInom skyddetatt ta om

den personliga integriteten dataområdet.för Strävan införaär att
nivå integritetsskyddetenhetlig inom hela EfterEU. omfattan-en

oenighetdiskussioner och kring integritetsskyddets utformningde
föreligger förslag till direktiv skydd för enskilda vid be-ettnu om
handling personuppgifter och det fria flödet sådanaav om av upp-
gifter. Förslaget har nyligen behandlats inom EU:s ministerråd. Ett
slutligt ställningstagande i frågor förväntasdessa kan under våren
1995.

EU har beslut vidare fattats samordningInom det gällernärom
informationsutbytet mellan medlemsländernas förvaltningar. Ett
samlat EU-program syftar till stödja uppbyggnaden in-attsom av
formationssystem för dessa ändamål, det s.k. IDA-programmet,

inledas under innevarande år.kommer att
internationellaTill övriga frågor bör beaktas i samband medsom

samordningsverksamhet inrättas inom rättsväsendet, höratt en sam-
arbetet inom olika internationella standardiseringsorgan, rekom-vars
mendationer Sverige har följa.att

Sammanfattningsvis innebär utvecklingen inom det internationella
området samarbetet mellan svenska myndigheter inom och utanföratt
rättsväsendet å sidan och andra länders myndigheter och inter-ena
nationella å den andra sidan kommer öka och fördjupasattorgan
högst Detta samarbete förutsätter svenska myndigheteravsevärt. att
förmår sina organisationer, informationssystem, arbetsformeranpassa
och rutiner till de lösningar inomutvecklas aktuella samarbets-som
områden. ställer iDetta sin krav effektiv samordningtur stora en

utvecklingsinsatser3.de svenska myndigheternasav

3 heltEn aspekt behovet samordning inom IT-områdetrör rörannan som av
insatser för främja svenska industrins deltagandeden i forsknings-EU:satt
och utvecklingsprogram. Enligt EU-kommissionens bedömningar kommer
IT-industrin vid sekelskiftet den alla industrier inomstörsta EU. Förvara av
Sveriges industriella tillväxt det därför viktär Sveriges IT-stor att attav
industri utvecklas i paritet med konkurrentländernas RRV:s 1994:rapport
36 NUTEK, EU och IT-industrin. Samordningsbehov detta slag be-av
handlas inte i betänkandet.närmare
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rättsväsendetsframtidsscenario för4.4 Ett

IT-användning

fortsätta.kan förväntas IIT-områdetinomutvecklingensnabbaDen
också förut-förändrasmöjligheterna ökartekniskademedtakt att

blir därmed alltDetverksamhetsförnyelsen iförsättningarna stort.
förnyelseätgärderandraIT-frågornasåvälväsentligt att sommer

långsiktigaverksamhetensbakgrundföljsoch motstyrs avupp
effektiva former.bedrivs iarbetetochinriktning att

något lång-iIT-utvecklingendåbild kan ettVilken merges av
påverkatänkas denutvecklingdennakanperspektiv Hursiktigt

verksamheträttsväsendetsutvecklingenfortsatta av
förutse okändförsökavanskligtalltidnaturligtvis attDet är en

kunna konstaterassäkerhet brukar ärmedenda attframtid. Det som
allt och intefall inteinträffa. Ikommerförutsagda inte vartdet att

detta kan detIT-området. Trotsinomsynnerhet inteoch isamtidigt
på sikt kanvilka möjligheterdiskuteravärde att ges avsomvara av

effektiviseraavseenden ochi olikagällerdetIT-utvecklingen när att
ibeskrivasmöjligheter kanDessaverksamheten. termerförnya av

scenarier.
scenari04 med sikte på årsådant möjligtskisserasföljandedetI ett

2005.

infördes i mittenversion 1.0RI-strukturIT-strukturDen avsom
är 2005slutetoch har iutvecklatssuccessivthar1990-talet av

RI-strukturIT-generationmedarbetetavslutatframgångsrikt en ny
rättsväsendet knuteträttsväsendet. dettaGenomför är2.0version

statsförvaltningenförtill det managementsystemet somgemensamma
mellanbudgetdialogochresultatorienterad styrningföranvänds

centrala förvalt-rättsväsendetsmyndigheterna. Inomochregeringen
medledningssystemstandardiseradeinförtsharningsmyndigheter

ÖverföringÖvergripandedettatillkopplingar managementsystem. av
kunnat automatiseras.utsträckningdärmed iharstyrinformation stor

högstkunnat bantasharförvaltningsmyndigheternacentralaDe
uppdelad regioner,iverksamhetenhuvudsakliga ärDenväsentligt.

dornstolsorganisa-ochåklagar-lokala polis-,deninnebärvilket att
omhuldade1990-taletpå när-halveras. Denkunnathartionen

scenariebeskrivningarpå descenariet bygger ut-redovisadeDet som
avsnitt 7.3.vidareLEXlT-projektet ses.k.för detinomarbetats ramen

förhållandentill deochutvecklatshärBeskrivningen har anpassats som
rättsväsendet.råder inom
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tetsprinczpen har denna omstrukturering kunnat upprätthållastrots
kraftigt utökad användning olika former video-genom en av av

konferenser för bevisupptagning, vittnesförhör och vidävenex.
domstolsförhandlingar.

Myndighetsgränserna har allt suddats i takt medutmer att nya
arbetsformer har införts, med bl.a. deltagande från flera myndigheter
samtidigt. Den historiskt betingade myndighetsindelningen har emel-
iertid inte längre några direkta samband med den indelning ut-av
giftsområden Riksdagen beslutade redan år 1994 ochsom om vars
utveckling har fortgätt. Utgiftsområden motsvaras numera av en
Indelning i verksamhetsprocesser, i flertal fall löper utöverettsom
den formella myndighetsindelningen. Detta återspeglas tydligt i 2005
árs budgetproposition. Detta påsynsätt organisation och verk-nya
:amhetsförnyelse fick sitt genomslag i slutet 1990-talet då BPRav -
Business Process Reengenering utvecklats till europeisk standard.-
De på 199-talet införda myndighetsvisa bl.a. RAR,systemen
BRADIS, MAHS, KLAS har vidareutvecklats och integrerats så att
de idag stödjer den verksamhetsstruktur införts.nya som

Rättsväsendets verksamhet har vidare renodlats, bl.a. attgenom
betydande delar tjänsteproduktionen i synnerhet serviceuppgijterav -

utförs leverantörer.externanumera av-

Medborgarnas insynsmojligheter har under de 10 åren för-senaste
bättrats högst tillgångenavsevärt till information och tjänstergenom
tia elektroniska media. Varje myndighet skyldigär dygnetatt runt
källa publik informationsdatabas elektroniskt tillgänglig via Inter-en

Elektroniska anslagstavlor BBS används förnet. service och in-
formation olika slag. spridningFör omfattande informationav av mer
används multimedia ochäven CD-skivor. BBS används därtill i allt

utsträckning förstörre medborgarnas uppgiftslämning till myndig-
heterna. Till detta skall läggas utvecklingen de lokala med-att av
borgarkontoren har lett till servicen har ökat och direkt-att att
kontakten mellan myndigheterna och medborgarna har förbättrats

Medborgarkontorenavsevärt. erbjuder vissa tjänsternumera som
tidigare utfördes rättsväsendets myndigheter, passansökan,av ex.
tzllstándsärenden, vissa inskrivningsärenden m. .
De på 1990-talet inledda försöken med elektronisk övervakning har

päföljdsform och har utvecklatspermanentats vidare. Olikasom
elektroniska kontrollsystem har, tillsammans med behandlings-nya

medfört användningen fängelsestrajf har kunnatattprogram av
minska väsentligt. För genomförande vissa behandlingsprogramav
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friståendeanlitas i allt högre utsträckning organisationer. Dessa
utförs på uppdrag Kriminalvårdsstyrelsen alltiavprogram som

grad har koncentrerat den verksamheten till dehögre attegna avse
långtidsdömda.

på myndigheterna i hög grad projektorienterat vilket bl.a.Arbetet är
distansarbete vanligt förekommande.följd Genomärär attaven

med företrädaredetta kan projekt bemannas från olika myndigheter
Ävendelar landet. de utlandsstationeradeoch olika sambands-av

projekten, liksom förekommandedeltar i i fall enhetermännen ur
Europol. Projektens sammansättning varierar således allt efter behov

Styrning och uppföljning arbetetoch ärendenas sker med stödart. av
projektdatabaser varigenom de verksamhetsansvariga deochav

alltid vilka uppgifter skall utföras ochanställda vilka tid-vet som
gäller. Aktuellt projektläge,planer inklusive kostnadsinforma-som

kan helst fram. Genom det arbetssättettion, harnär tassom nya
effektiviteten kunnat höjas på anmärkningsvärt inte minstsättett -

förundersökningdet gäller utredningsarbete och kompliceradeinär
mål och mål med internationellt förgrenad brottslighet.i

Ärenden handläggs med stöd ärendehanterings- och beslutsstöds-av
varvid och bild nyttjas från det ärendet aktualise-röstsystem text, att

dettill dess avregistreras och arkiveras elektroniskt. Databaserrats
och dokument har blivit virtuella vamed traditionellaattmenas
databaser har dataförråd vilka på sökfrågorersatts av ur svar
sammanställs direkt i anslutning till frågan ställs. En handling äratt
potentiell den de dokumenteti mening i ingående informations-att
mängderna finnsvanligtvis lagrade på helt skilda ställen, nationellt
och internationellt.

medarbetareVarje har tillgång till universalverktyg s.k. FIX.ett en-
FIX-en, utveckling 1990-talets Allterminal, i övrigtärsom en av men

denna,mycket olik medger användarna kommunicerar via enklaatt
och bl.a. talstyrda kommandon för posthantering, övrigaanrop av
medarbetare, sökning bland aktuella ärenden föroch beslutsstöd.
FlXsen medger handskriftinmatning och omfattar moduler föräven
telefon, telefax och televideo. Telefaxen har utvecklats till ett gene-
rellt och världsomfattande standardformat för elektroniska dokument.
Varje medarbetare har med personligt FIX-kort medutrustats ett
bl.a. personliga för telefon, fax, EDI och Internete-post,nummer

naturligtvis personliga behörigheter till aktuella nationella ochsamt
internationella databaser. För närvarande pågår diskussioner attom
integrera FIX-kortens funktioner med de anställdas medborgarkort
s.k. SWE-CARD.
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virtuelltvidare anslutna till data-Alla myndigheter är ett gemensamt
ÖvrigX.500-kataloger. kommunikation sker viatillhörandemednät

för Protocol ochInternet NewMIMEX. 400 är gemensamtsom
inkommande brev och förs vidareEventuellt inISOX. 400. scannas

ärendetför work-flow, vilket innebärreguljäratill det systemet att
stunden tillgänglig tjänsteman. E-postanvänd-och förslussas till rätt

telefonsamtal kan föras med samtidigdramatiskt ochhar ökatningen
förundersök-och texthantering. Det innebärbild- attex.gemensam

mål åklagaren i Umeå diskuterar bevismaterial iningsledaren i ett
svenska polisens sambandsman i Bangkokärende med denaktuelltett

Linköping samtidigt bevis-laboratoriechefen vid SKL ioch som
på medverkandes FIX i bild,finns tillgängligt varjematerialet text

pågår parallellt sökningfönster på FIX-skärmarna iljud.och I ett
fingeravtrycksystemet E URODAC och i det internatio-europeiskadet

införts.nyligennella DNA-arkivet som

grad med lokalahar i hög integreratsKontorsväxlarna nät-servers
anslutna nätverk såsom Internet. Inkommande samtaloch därigenom

med Röstbrevlådornaröstbrevlåda eller sänds vidareilagras e-post.
hjälp loggar påberörd med sitt FIX-kort intjänstemanvittjas när av

eller mobil.godtycklig FIX stationär

rättsmyndigheter harkonstateras samtligaSlutligen kan att numera
ISO-9000.certifiering för offentlig tjänsteproduktion enligtgenomgått

beskrivna scenariet kan naturligvis ifråga-Rimligheten i det ovan
nack-Värderingen visionens för- respektivepå olika sätt.sättas av

vissvariera. hindrar inte det meddelar lär Detsätt attsamma
fortsatta IT-utvecklingen kommerkan hävdas densäkerhet attatt

nuvarande verksam-genomgripande förändringarmedföra allt avmer
IT-använd-arbetsformer. Redan i dagsläget harhetsstruktur och
medförti allt högre utsträckninginom den privata sektornningen att

processorienterade ochlinjeorganisationertraditionella ersatts av
nätverksorganisationer olika slag. I sina huvuddrag kom-flexibla av

sig till denna utveckling.offentliga sektorndenäven att anpassamer
underlåta erinrai detta sammanhang inteUtredaren kan att attom

publiceradei Jusek 1984för tiotal år sedan bl.a.redanhan ett
elektroniskexempelvis distansrättegångar ochvisioner över-om

dömdavakning personer.av
ovanståendebakgrundkan drasslutsatsDen mot resone-avsom

allrasamordningsverksarnheten, sinadenär att avsom ennyamang
fortsatta utvecklingen och aktivtuppgifter, följa denharviktigaste att

effektivisering och förnyelsemöjligheter tilltillvara deta somnya
erbjuda.informationstekniken kommer att
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Verksamhetsförnyelse i förgrunden
Mål: kostnadseffektiv, säker och öppenen
lT-struktur
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:Standardiseringi
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samordningsverksamhetenMål förl

samordningsverksamhetenövergripande målet för den ärDet attnya
och informa-framtida kostnadseffektiv, säkerförverka öppenen

innebärrättsväsendet i sin helhet. Dettionsförsörjning inom ytterst
informationstekniken erbjuder detmöjlighetertillvarata de näratt

besparings-klara framtidaeffektivisera verksamheten,gäller att
organisa-verksamhetsstruktur,förnya rättsväsendetsåtganden och att

via effektiv infor-ocksåarbetsformer. Avsiktention och är att en-
till statistikförbättrad tillgång ochmationsförsörjning med klarten

förunderlag framkvaliteten deanalysdata ökaövriga tassom-
och i sambandresultat och kostnaderverksamhetensbedömning av
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vidareutveckla mål- och resultatstyrningen inomdärmed rättsväsen-
det.

övergripande målsättningar uppnås bl.a. effektivDessa genom en
sektorövergripande IT-åtgärder. församordning Som delmålav

samordningsverksamheten gäller därvid tillse och verka föratt att

övergripande utarbetasför rättsväsendet IT-strategi0 en

IT-struktur utvecklas i takt med nuvarande RI-rutineratt0 en ny
avvecklas

utvecklas och tillämpas områdeterkända standarder inom0

utvecklas och till den skyddsnivåsäkerhetslösningar0 anpassas som
fastkomma läggaskan att

på följer detde krav anpassningar internationella0 som av sam-
medlemskap i U också genomförsarbetet och Sveriges E

för planering, styrning och uppföljningunderlagen rätts-0 av
-verksamhet förbättras.väsendets IT

de mål och delmål ställs förbör åter igenDet poängteras att som upp
samordningsverksamheten knyter till de övergripandeytterst an

intentionerna, nämligen minskakriminalpolitiska brottslighetenatt
människornas trygghet.och öka

samordningsorganisationens5.2 Den nya
uppgifter

Samordningsverksamheten har sin huvuduppgift hanteraattsom
inforrnationsförsörjningsfrågor principiellt och övergripandeav

rättsväsendet i sin helhet. Med uppgifter samordnings-intresse för av
uppgifter myndigheterna inte för sigkaraktär kansomavses var

också fårgenomföra detta återverkningar inom angränsandeutan att
sig således frågorverksamhetsområden. Det sträcker sigrör om som

nuvarande myndighetsgränser och verksamhetsindelning ochutöver
utveckling och effektivisering informations-fasta på dettar avsom

sig rättskedjan och förstasträcker i hand kanutbyte genom somsom
brottmålsförfarandet i sin helhet.till Med samordnings-relateras

frågor regeringensuppgifter de styrning ochäven röravses som
samlade IT-användningen inomuppföljning den rättsväsendet ochav

förutses fasta påutsträckning dei allt större ta processer somsom
rättsväsendets verksamhet denutgör änsammantaget snarare

indelning gäller i dagsläget.organisatoriska som
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hänföras till de enskildafrågor kangäller deOmvänt att som
samtidigt för sigverksamhet åtgärderna medmyndigheternas attutan

omfattas före-för övriga verksamheter inte denkonsekvenser av
samordningsorganisationens verksamhetsområde. Detslagna an-

sarnordningsorganisationen desåledes inte på överkommer att ta
för myndigheternas för denligger inomuppgifter ramen ansvarsom

uppgifter kanIT-användningen. Genom deinterna att ange som
också för desamordningskaraktär kanbedömas ramarnavara av

för informationsförsörjningen klar-enskilda myndigheternas ansvar
göras.

enligthuvuduppgifter kan beskrivasSamordningverksamhetens
följande.

uppföljningstyrning ochPlanering,EI

har på kommitsnabba tekniska utvecklingen ITmed denI takt synen
hjälp-tidigare ha betraktas teknisktFrånförändras. ettattatt som

förbörjat uppfattas aktivt instrumentalltmedel har IT ettsommer
verksamhetsstrukturer och arbetsformer. Denförnyelsebredare aven

för IT-samordningen inomlegat till grundhittills harinriktning som
överspelad, bl.a. till följdväsentliga delarrättsväsendet iär attav
åren så drastiskt har förändrats.under deförutsättningarna senaste

behov inombakgrund föreliggerdennaMot att,ett stort av ramen
IT-strategi, fast den långsiktiga inriktningenläggaför samlad nären

framtida IT-användningen inom rättsväsendet. Avdendet gäller
informationsteknikens roll i det totalaframgå bl.a.strategin bör

effektivisering informa-med vilka åtgärderreformarbetet samt en av
framåstadkommas. Arbetet medtionsförsörjningen kan att ta en

samordnings-bli viktig uppgift för denstrategi börsådan nyaen
verksamheten.

såvälhandlingsprogram grund kansådant långsiktigtMed ett som
för-fortsatta utvecklingsarbetetstyrning uppföljning detavsom

bättras.

förvaltningUtveckling, drift ochD av en
IT-strukturgemensam

förinriktning kan läggas fastden långsiktigabakgrundMot somav
bör viktig uppgift för denframtida IT-användningenrättsväsendets en

avveckla nuvarande centralasamordningsverksamhetens bli attnya
ändarnåls-därmed verka för ochi sambandochRI-system att en ny

genomförs inom hela informations-utvecklas ochIT-strukturenlig
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utgångspunkt således nuvarandeförsörjningsområdet. En är att
RI-rutiner avvecklas, dessa på lämpligt ochcentrala ersätts sätt attatt

pågående utvecklingsarbete fullföljs och läggs tillmyndigheternas
för strukturutvecklingen. Det ligger samordningsverk-grund

inom för långsiktigt handlingsprogram isamheten ettatt angeramen
aktuella åtgärderna vidtasvilken takt och ordning de bör samt att

också till genomförande.erforderliga insatser kommer Itillse ettatt
införsligger också verka för den strukturuppgiften attatt nya som

rättsenlighet och kostnadseffektivitet och därtillkravenuppfyller
verksamhet bedrivs inombredare förnyelse denfrämjar somen av

rättsväsendet.
uppgifter också församordningsverksamhetens hörTill att ansvara

i ochde rutiner bruk kanförvaltningen ärgemensamma som somav
så dels uppfyller kraven på stöd tillutvecklaskomma att att systemen

till förändringar i verksamheten.användarna, dels Upp-anpassas
självfallet till gälla informa-gifterna i dessa hänseenden avgränsas att

första handoch informationsutbytet mellan i rättsväsendetstionsflödet
via åtalsprövningalltifrån polisens brottsutredningar,myndigheter,

till verkställande påföljd.och domstolsavgörande av

Standardisering

förutsättning för informationsutbyteStandardisering är öppetetten
förvägbegränsningarna i princip endast bör idär utgöras av upp-

integritet, offentlighetställda krav på bl.a. säkerhet, och sekretess.
för dedärmed viktig förutsättning betydandeDet är att sats-en

IT-området fullt skall nyttiggöras verksam-ningarna inom kunnaut
inom rättsväsendet i sin helhet.såväl inom myndigheternaheten som

teknikStandardisering flertal områden begrepp, data ochrör ett --
inom och mellan myndigheternaoch samtidigt olika nivåeravser

ochframtidamellan sektorsystem, system externasamt gemensamma
hänsyn till detStandardisering måste också ske med tagensystem.

myndigheter och olika europeiskaökade samarbetet mellan svenska
och andra internationella organ.

omfattastandardiseringsarbetet måste organiseras ochfortsattaDet
begreppsmässiga standarder SARIbetydligt fler aspekter deän som

informationssystem hittillsför rättsväsendetsSamarbetsorganet
standardiseringsfrågornas strategiskaBetoningen be-behandlat. av

informationsförsörjning medför de börtydelse för rättsväsendets att
samordningsverksamheten.väsentlig uppgift för denutgöra nyaen
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SäkerhetEI

för lT-struktur föruppgifter hanteras inomDe ramen en nysom
myndigheter och mellanmåste kunna föras mellanrättsväsendet
behandlas i huvudsakinformationssystem. De dataingående rörsom

särskild hänsyn måste till frågornabrottslig verksamhet, varför tas
båda områden vikt allmänt betonasoch säkerhetintegritet varsom -

internationella debatten.i den
vilka skydds-förbättra underlaget för övervägandensyftel att om

vidtas har Statskontoret SARlzs uppdrag belystböråtgärder som
säkerheten i rättsväsendets framtida informa-frågor rörandevissa

redovisades i 1992:tionsförsörjning. Resultatet arbetet rapportenav
i vilken Statskontoret redo-ADB-säkerhet inom rättsväsendet,ll

kombinationer hotskydds-för beskriva olikavisar modell att aven
skyddsnivåer.åtgärderverksamhet i form alternativa Itekniska ettav

skyddsnivåerna den verksamhetde alternativaprövasnästa motsteg
isamband med prövningen diskuterasskall skyddas. I rapportensom

till delsaktuella uppgifterna kan tänkas haskyddsvárde dedet sett
skyddet den verksamhetenskildes integritet, delsden ärsystemenav

avsedda för.
efter remissbehandlingkunnat dras avslutadBland de slutsatser som

uppgifternas skyddsvärde bedömdesdelsbör nämnas att som synner-
för misstanke- och belastningsupp-dels skyddsvärdetligen högt, att

alltjämtlikvärdigt. Dessa bedömningar tordegifter betraktades som
gälla.

säkerhetsfrågorna har sedan tidpunkten förArbetet med rapporten
upphandlingar och installationer s.k. allter-fortgått. Bl.a. har av

syfte ökakan viktigt iminaler inletts. Detta attett ett stegses som
insatser måste vidtas så fullgodYtterligare docksäkerheten. att en

informationsför-säkerhetsnivå på sikt kan uppnås inom hela
bör bli aktuella måstesörjningsområdet. Vilka skyddsåtgärder som

skyddsnivå kan kommamed utgångspunkt i denpreciseras attsom
fast för området i sin helhet.läggas

rättsväsendets informationsförsörjningSäkerhetsfrågorna inom
ytterligaresamtliga rättsmyndigheter och bör därmedberör utgöra en

samordningsverksamheten.väsentlig uppgift för den nya

Tillgång till analysdataEl m.m.

beslut iunderlaget för överväganden ochBehovet förbättraattav
bakgrund denkriminalpolitiska frågor i synnerhetär stort mot av-

uppgifterresultatstyrning införts. För detta krävs att omsom numera
tillgängliga ochresursutnyttjande kanverksamhet och göras samman-
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förutsätter frånefter vilket i sin informationställas allt behov, tur att
kopplas och de objektled i kanolika rättsprocessen attsamman

påföljder vill följamisstänkta och dömda etc.brott, personer, man
denna bakgrund viktigtdefinieras på entydigt Detkan sätt. ärett mot

specificeras innan olika lösningsalternativkraven på analysdataatt
specifikation omfattasådan börkan Enövervägas. en noggrann

skall tillgodoses, vilka datagenomgång vilka behov ärsomsomav
tillgäng-sammanhanget hur dessa data kanintresse i görassamtav

liga.
tillgänglighetenför öka kvaliteten och detHuvudansvaret näratt

ligger på Brottsförebyggande rådet igäller analysdata egen-numera
i olika kriminalpolitiska frågorregeringens ochskap expertorganav

för officiella rättsstatistiken.ansvarig myndighet dendärtill som
förkommer också läggas fast, bl.a. inomYtterligare krav att ramen

resultatredovis-inledda kommittéarbetet med samladdet nyligen en
råttsväsendeU. blirkriminalpolitiska området inom Detning för det

samordningsverksamheten tillse dessa och andrauppgift för att atten
tillgångenofficiella rättsstatistikenvid sidan denkrav röravsom --

på sikt kan tillgodoses inomtill statistik och andra analysdata ramen
och befintliga centrala analys-informationsstrukturför atten ny

rutinerz avvecklas.

EU-anpassningE m.m.

tidigare redogjorts för några de åtgärderavsnitt 4.3 harI somav
brottsbekämpningen såvältill fördjupa samarbetet kringsyftar att

väsentligt inslag dennainternationell nivå. Ett ieuropeisk som
olika förbättra informationsutbytet ländernasamverkan påär sättatt

ipå samordningsverksamheten samarbeteemellan. Det ankommer att
pågårmyndigheterna dels följa det arbete ochmed de berörda som

kanoch tillse de anpassningsåtgärder kommadels initiera attatt som
informationsförsörjningsområdet också genomförs.inomkrävas

1 med samlade resultatredovisningenKommittédirektiv 1994: Syftet denl 17.
vilkatill grund för övergripande analyserden skall kunna liggaär att av

blivit till vilka kostnaderutförts, vilka effekternaprestationer samtsom
uppdraget avslutas föreEnligt gällande planer skallinsatserna medfört.

utgången 1995.av
2 RI-79.nuvarande RI benämnsförsta hand de rutiner inomAvser i som

användning och inte de kravhaft begränsadRutinerna har mot somsvarar
uppfölj-gäller planering, styrning ochbör ställas detredan i dagsläget när

ning.



Mål och uppgifter 331995:32SOU

InköpssamordningE1

i sammanhang samverkaninköpssamordning dettaMed enavses
i frågor upphandlingarmyndigheterberörda rörmellan avsom

tjänster. kan sigoch Detutrustning, rörat.ex. attomprogramvaror
rättsväsendet avtal varjeför helagenerella avtalutarbeta som-

IT-upphandling, samverka iutnyttja i sinmyndighet kan attegen
tidsmässigtupphandlingsunderlag ellerframmedarbetet attatt ta

erhålla så villkorupphandlingar i syftesamordna att somgynnsamma
öka möjligheternatill samordning kanskälmöjligt. Ett attannat vara

rättsväsendet också fårstandarder inomfastlagdaför ettatt genom-
eller tjänster leverantörernade produkterdet gällerslag när som

erbjuder.
inköpssamordning det kan bli frågadenunderstrykasbörDet att

och samladedeltagande myndigheternas behovutgår från deheltom
samordning därmed fråga lämplighetönskemål. Frågan är en omom

inte fråntaenskilt fall. Avsikten såledesi varje ärbör prövas attsom
upphandlingsfrågor eller byggaiderasmyndigheterna att uppansvar

informations-upphandlingsfunktion för helacentraltvingandeen
försörjningsområdet.

regeringskansliettillStödE1

samordningsorganisationens huvuduppgift, dvs.Vid sidan attav
intresse inom rättsväsendetssektorövergripandefrågorsamordna av

förutses organisationeninformationsförsörjning kan ävenatt ges
stabsuppgifter kanregeringskansliet.från Dessadirekta uppdrag avse

i frågor,regeringens bedömningar olikaunderlag förutarbetande av
sektorövergripande lT-satsningar stöd tilluppföljning samt rege-av

aktualiseras inomberedning de frågorringskansliet vid somav
området.

Övriga uppgifterE1

samordnings-åligganämnda uppgifter bör detsidan redanVid av
utvecklas och tilläm-för de lösningarverkaverksamheten attatt som

uppgifterna hör vidareTillpå rättsenlighet.kraven attmotsvararpas
nödvändigförkan komma krävasmetoderutveckla de attattsom

till stånd och förskall kommaoch samverkansamordning att ut-
effektiva former. Till dettabedrivas iskall kunnavecklingsarbetet

initiera informations-uppgiften vid behovslutligen läggasskall att
återkommandeinom området, bl.a.och utbildningsinsatser genom en

konferensverksamhet.seminarie- och
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6 Närmare om

hetensamordningsverksam

införSamordningsverksamheten ansvarar
ekonomiverksamhet ochför sinregeringen

styrelse med;Verksamheten leds av en
fullständigt ansvar

föreskriftsräittbLa.medNormgivning
upprättasleverantörsförhållandebeställar-Ett

Aochsamordningsverksamhøtenmelian
iimyndigheterna

.Avgiftsfirjtansiering införs i g
vFörváglâfçning,.ütvecklingpvérksamhetsgrenar:Tre-

Stabsuppgifter i
v administrativaSamlokalisering-zochsarñfirtikggav i AA

tsatser ,
eftaliiägferrgyårVarksamhétønäiorüprövas

Samordningsverksamhetens1

ställningorganisatoriska

i förstalösning utarbetasutredningens direktiv skallEnligt somen
organiserassamordningsverksamhetenhand innebär att som en

företrädesvismyndigheter,inom rättsväsendetsfristående enhet en av
vilkabakgrund hardenna övervägtsRikspolisstyrelsen. Motinom

i vilkenmedföra ochlösning kannackdelar sådanochför- en
kravdekanalternativ bättrehelt andrautsträckning motsvara upp

samordningsorganisationen.denbör riktas mot nyasom
bedömningförtill grundkriterier läggasföljandekanBl.a. aven

utformning:ochställningorganisationensden nya
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möjligheter tillRegeringens styrning rättsväsendets IT-verksam-0 av
förstärkas.het bör

Den samordningsverksamheten skall ha full självständighet med0 nya
och befogenheter visavi de deltagande myndig-eget ansvar egna

heterna.

Samtliga deltagande myndigheter skall ha likvärdigtett0 ansvar,
befogenheter inflytande samordningsverksamheten.och i

Samordningsverksamheten skall vid sidan samordnings-0 om rena
stöd frågoruppgifter regeringskansliet iäven rör rättsväsen-ge som

informationsförsörjning.dets

Finansieringen samordningsorganisationen skall inte ytterligare0 av
belasta statsbudgeten.

Utformningen verksamheten skall de kravmot0 av svara upp som
följer mäl- och resultatstyrning.av

Med utgångspunkt i kriterierdessa talar mycket för lösningen som
innebär samordningsorganisationen organiseras i allaatt ettsom

självständigtavseenden under regeringen och formellautanorgan
kopplingar till någon rättsväsendets myndigheter. Därtill börav
verksamheten disponera lokaler. För detta talar även attegna sam-
ordningsverksamheten bör renodlas och skiljas från myndigheternas
ordinarie IT-verksamhet för därigenom undvika del deatt en av
olägenheter varit förknippade med hitillsvarande ordning. Där-som
med bör också kunna komma tillrätta med den stagnationman som
delvis kännetecknat samverkansfunktionerna inom rättsväsendet.

sådan lösningEn skulle dock den principiella skältrots att av-
skulle föredra riskera medföra utgiftsökningar medatt attvara som-

lösning delvis kan undvikas. För hålla administra-attannanen nere
tionskostnaderna och omkostnaderna i övrigt bör därför lösningen

innebär samordningsorganisationen i administrativtövervägas attsom
hänseende samutnyttjar vissa administrativa ochresurser ensom
förlängning därav fysiskt samlokaliseras med någon de be-även av
rörda myndigheterna. En sådan administrativ samverkan bör kunna
ordnas den organisationens självständighet riskerar gåutan att attnya
förlorad och Samordningsverksamheten knyts till någonutan att upp
redan existerande myndighets styrningsformer, ledningskultur eller
interna styrmetodik. För motverka detta det vikt denäratt stor attav

organisationen ställning självständig myndighet undernya ges en som
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verksamheten. Hurinstruktioner förmedregeringen ett sam-egna
bl.a.ordnaskanadministrativadeutnyttjande genomresursernaav -

redan befint-någon desamlokaliseras tillmyndighetendenatt avnya
idiskuterasmyndigheternaberörda närmareochliga närmast -

6.6.avsnittbetänkandets
ytterligareutredningen har övervägtbörSlutligen ettnämnas att

inomframtida samordningendengäller formernadetalternativ när
modellAlternativet innebärinformationsförsörjning.rättsväsendets en

ochJustitiedepartementetnämligenansvarsnivåer,tvåmed endast
förfullamodell skulle detsådanmyndigheterna. I ansvaret sam-en

för sig ochmyndigheternaläggasordningsfrågorna varsom
riktlinjermålsättningar ochdehar motatt somgemensamt svara upp

ställer mycketområdet. Modellenfast inomregeringen lägger stora
frånmålstyrningförhållandevis detaljeradtydlig ochpåkrav en

initiativmyndigheternadärtillochJustitiedepartementet egetatt
bedömssamverkansformerutvecklar deverkligen mestvarasom
aktualiseras.kommafrågor kanändamålsenliga för de attsom

1993131i Statskontoretsmodell har prövatsDenna rapportsenast
kunde drasslutsatsinformationsförsörjning. DenRättsväsendets som

samordningsfrågornaremissbehandling innebaravslutadefter bl.a. att
därförde bl.a.omfattning och betydelsesådanbedömdes ha atten

detta ställ-Ytterligare skäl försärskilt forum.behandlas ibör ettett
regeringskansliet kunde kommarisken förningstagande attattvar

detaljerad nivå.frågor på alltförantalmedbelastas ett stort en
samord-innebärförordas lösningSammanfattningsvis atten som

ställning ochsjälvständigi alla avseendenningsverksamheten ges en
ochtill samverkanså möjligheternaorganiserasverksamheten attatt

tillvara.administrativa kanbefintligasambruk tasresurserav

ledningSamordningsverksamhetens6.2

ledningsformerAlternativa6.2.1

samordnings-denutformningenviktig fråga det gällerEn när nyaav
verk-tillämpas förbörvilken ledningsformorganisationen är som

stårledningsformeralternativaVid prövning desamheten. somen av
för be-grundläggasföljande kriterier kunnabuds börtill ensom

dömning.

verksamheten.uppföljningpå ochkrav styrningRegeringens av0

alikamellanbefogenhezsfördelningochklarpåKravet0 en ansvars-
och aktörer.beslutsniváer
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Verksamhetens dvs.art,0

samförstånd det gällerdet behovet och beslutnärstora av samsyn-
samordning -områdetsektorövergripande inom ITom

deltagande myndigheternas inflytande,på de ochkravet ansvar-
någon form kollegialt beslutsfattande inombefogenheter via av sam-

ordningsområdet

samordningsverksamhetens normgivande funktion med bl.a.den nya-
frågor direkt berör myndigheternas interna IT-föreskriftsrätt i som

kan gälla frågor standardisering, säkerhet,verksamhet. Det ex om
förvaltning m.m.

karaktär dels regeringens, dels desamordningsorganisationens som-
myndigheternas forum för IT -samordning.berörda

och i viss mån motstridiga intressen utgångspunkt,Med dessa som
hand följande huvudalternativ modell medbör i första övervägas; en

enrâdig myndighetschef med eller insynsråd, styrelse medutan enen
styrelseform hittillsför verksamheten, enligtfullt samt enansvar

modell med delat mellan styrelse och myndighets-varande ansvar
alternativ modell medchef. Ytterligare utgörsett partssamman-av en

styrelse.satt
alternativ står i överenstämmelse vadSamtliga nämnda med som

års budgetproposition bilagabl.a. framgår i 1995 ll vads.
ledningsformer för statliga myndigheter. dennagäller framtida Mot

januaribakgrund har Statsrådsberedningen den 10 1995 i cirkulärett
till samtliga departement preciserat riktlinjerna för departementens

ledningsformer.prövning bl.a. myndigheternas framtidaav
det gäller enrådighetsmodellen form i alltNär kan dennasägas att
utsträckning har styrelseformen.kommit denstörre ersätta gängseatt

Modellen förkännetecknas myndighetschefenatt ansvararav ensam
verksamheten inför Enrådighetsmodellen ocksåregeringen. kan
tillämpas i modifierad form regeringen tillsätter särskildaattgenom

för i vissa avgränsade frågor. Enligt de riktlinjerbeslutsorgan beslut
särskiltredovisats bör enrådighetsmodellen i deövervägassom nu

direkt myndigheten.fall regeringen har behov att styramerav
försärskilt komma ifråga myndigheter medModellen bör därutöver

rutinuppgifter eller uppgifter servicekaraktär. Tillhög grad aven av
insynsrâd uppgift ienrådighetsmodellen kan kopplas medäven ett att

första hand demokratisk insyn och kontroll.utöva
allmänt talar för enrådighetsmodell bör iDe settargument som en

utsträckning kunna läggas till grund för samordningsverk-ävenstor
Modellens fördelar mäste dock ställas de speciellasarnheten. mot
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samordningsverksamheten.den föreslagnagällerförutsättningar som
enrådighetsmodellenpekarprövningsådan mot attResultatet enav -

rådgivandeellerbesluts-kompletterandeellermed organutan -
enskildamellan desärskiltkonfliktsituationer,tillledariskerar att

samordningsorganisa-ochmyndigheternaoch mellanmyndigheterna
gälleruppfattningar det avväg-skilda närgällabl.a.kanDettionen.

behovetprioriteringar ochinternamyndigheternasmellanningen av
motsättningar kanrisk församordning. Enövergripande attannan

och formelltrenodlingkravengrundar siguppstå att ansvarav
bekostnadtyngdalltförbeslutsfattande kan komma storatt ges en

gäller IT-sam-detoch enighet närbehovetstarkadet samsynavav
sådanträttsmyndigheter. Attsjälvständigamellan ettordningen sam-

förbli avgörandeförmodastill stånd kanverkligen kommerförstånd
tillsammans medförmågasamordningsorganisationens att,den nya

Myndigheternasuppgifter.sinalösaeffektivtmyndigheter,berörda
bak-dennaunderskattas. Motintesåledesdelaktighet fårfaktiska

kommaenrådighetsmodellen inte börbedömningengrund görs att
samordningsverksamheten.för denifråga nya

ledningsformalternativet bör ärövervägasandraDet somensom
styrelse.verksamheten utövasledningeninnebär ytterst av enatt av

tillgodoses ochkaninsynskraventalarledningsform attdennaFör att
förutsättningverksamheten. Enpåverkatillåtaskanintressenolika

samordningsverk-påtillämpasskall kunnastyrelsemodellenför att
för samordnings-får det fullastyrelsendocksamheten ansvaretär att
uppgift blir där-Myndighetschefensregeringen.införverksamheten

direktiv ochenligt deverksamhetenlöpandedenförmed att svara
omedelbartbedömningutfärdar. Denstyrelsenriktlinjer somsom

kaninriktning intemed dennastyrelseformeninnebärkan göras att
samordningsverksamheten.föruteslutas

modell inte kommanuvarandestyrelseform enligtbörDäremot en
myndighets-mellandeladedetpå grundfrämstifråga, ansvaretav

uppgiftstyrelsensdärtillbörGenerelltstyrelsen.ochchefen sett
föreskriftergälla besluttillmodell begränsasenligt denna att somom

anslagsfram-myndighetensbeslutallmänhetentillriktar sig samt om
anledningmedåtgärderårsredovisningochställning samt av genom-

mångfaldbredd ochdärModellen kanrevision. övervägasförd t.ex.
Därtillbetydelse.stöd harråd ochinsyn,därönskvärd eller storär

hand böri förstastyrelseformendenhävdas gängsekan reserverasatt
regeringensochomfattningsådanverksamheter attför är artavsom

begrän-verksamhetenoch följa äreffektivtmöjligheter att styra upp
verksamhet ärför denfalletintekansade. Detta nusomvaraanses

aktuell.
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Återstår slutligen alternativet med styrelse.partssammansatten
Modellen innebär regeringen ledamöter från arbets-att utser
marknadens med helt eller delvist inför regeringen.parter ansvar
Modellen bör, enligt riktlinjerna, i första hand för myndig-prövas
heter inom arbetsmarknadsomrädet. förfallerDet naturligt att utan
vidare överväganden avfärda detta mindre ändamålsenligtettsom
alternativ för samordningsverksamheten.

6.2.2 Förordat alternativ

slutsatsDen kan dras efter ha de huvudalternativprövatattsom som
redovisats formen medär styrelse med fullt förattovan en ansvar

verksamheten bäst de kriterier lagts till grundmotsvarar upp som
för bedömning samordningsverksamhetens ledningsform. Denen av
förordade modellen innebär sammantaget att

regeringens möjligheter till mâlstyrning IT-verksamheten förbätt-0 av
ras

kravet på myndigheternas faktiska inflytande kan förenas med0
kravet på tydlig ansvarsbild för den myndighetenen nya

såväl myndigheternas behov den övergripande verksamhetens0 som
behov -samordningIT kan tillgodosesav

samordningsverksamheten tillförs nödvändiga kunskaper och0
erfarenheter från myndigheterna

antalet överklaganden och myndigheternas begäran regeringens0 om
överprävning beslut fattats inom samordningsorganisationenav som
kan hållas nere.

Vidare bör den föreslagna modellen väl den verksam-motsvara nya
hetens uppgifter stabsbiträde till regeringskansliet i frågorsom som

IT-användningen inom rättsväsendet.rör
syftel klart understryka samordningsorganisationens ochatt särart

inriktning vilket tydligast framgår den övergripande uppgiftenav-
främja formaliserad och effektiv samverkan mellan självstän-att en

diga myndigheter kan det finnas skäl istället för myndighetatt-
använda begreppet nänmd, beredning För detta talar ävenm.m.
samordningsverksamhetens förhållandevis begränsade omfattning.
Utredningen avstår dock från gå in på namnfrågannärmareatt utan
utgår i betänkandet från bl.a. verksförordningens begrepp myndighet,
styrelse, myndighetschef för beskriva den organisationensetc. att nya
uppbyggnad. I den fortsatta framställningen används benämningsom
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samordningsorganisationen Myndigheten förpå den rättsväsen-nya
informationsförsörjningdets RIN.

enligt förordadeden föreslagna styrelsen den lednings-I somw
för införmodellen fullt verksamheten regeringen förut-ut ansvarar -

föringå företrädare samtliga berörda myndigheter. Styrelsen börses
dock ledas ordförande. Enligt de riktlinjer styrelsenexternav en
lägger fast bakgrund regeringens mål för verksamhetenmot avw -

samordningsverksamhetenleds den löpande myndighetschef.av en
figur översiktligtnedanstående illustreras RIN:s ställning i för-I

hållande till Justitiedepartementet, rättsmyndigheterna och övriga
organisationer.

myndighetens organisatoriska ställningFig.1 Den nya

mil

niami.:

uppdrag

uppdrlø
dragupp

uppdrag
uøpdnø
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befogenhetsfördelningochAnsvars-6.3

utformningen den samordningsorganisa-utgångspunkt vidEn av nya
fungerande och effektiv informa-för vältionen är att ansvaret en

utsträckning möjligt läggs myndig-tionsförsörjning i så stor som
frågor rättsväsendetsutgångspunktEn rörheterna. är att somannan

samordnas så effekternainformationsförsörjning i sin helhet att av
i form effektivitetshöjningar,åtgärder kan tillvaravidtagna tas av

myndigheter.verksamhetsförnyelse hos samverkandeochbesparingar
motstridiga intressen krävsdessa delvistillgodoseFör att en nog-
befogenheter mellan statsmakterna,ochavvägning av ansvargrann

myndigheterna.de berördaochRIN
och befogenhetsfördelning talartydligbehovetFör ansvars-av en

mellan ochförändrade rollfördelningen departementdels denvidare
införandet mål- och resultatstyrning,följermyndigheter avsom av

omfattning och komplexitet bådeIT-utvecklingens betydandedels -
internationellt.nationellt och

föreslås för det fortsatta arbetet inom ITansvarsmodellDen som
och desammanfattningsvis statsmakterna. RINomfattarområdet

första rättsmyndigheterna.myndigheterna i handberörda A

rollStatsmakternas6.3.1

med utgångspunkt isamordningsverksamhetenStatsmakterna styr
Styrningen främst inommål och resultatkrav.fastställda utövas

står till Statsmakternas för-styrmedel normaltför de somramen
riktade direktiv i anslutning tillårliga regleringsbrev,dvs.fogande,

ändamåleller för särskildabudgetprocessen ytterstsamt genom
formuleras demcdclstilldelning och lagstiftning I uppdragenm.m.

förändringsarbetetintentionerna med verksamheten ochövergripande
för arbetet.restriktioner skall gällaförutsättningar ochdesamt som

löpande uppfölj-sker med utgångspunkt istyrningRegeringens en
prestationer och de resultatåtgärder, utfördavidtagnaning somav

respektive myndigheterna.frånredovisas RIN
identifiera de frågor kan bedömastydligtGenom att som vara av

övergripande styrningbehovetsektorövergripande intresse kan av
informationsförsörj-till omfatta desamordning begränsasoch att

i första handrättsväsendet i sin helhet ochningsfrågor rörsom
Övriga frågor bör, tidigaregränssnitten.till de s.k.koncetreras som

möjligt lämnas till myndigheternautsträckningi sånämnts, stor som
verksamhetsmål. interna IT-plane-derasbakgrundavgöra motatt av

tillgång tillring och resurser.
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och dialogförstärktföreslås förutsättermodell öppenDen ensom
myndigheternasidan och RIN ochåJustitiedepartementetmellan ena

JustitiedepartementetsvidareModellen förutsätterandra.å den att
förstärks, liksomfrågor blir aktuellabereda dekapacitet näratt som

medIT-utvecklingen övrigabedöma och samordnagällerdet att
reforminsatser.planeradepågående eller

för RättsväsendetsMyndigheten6.3.2

informationsförsörjning RIN

frågor inom rättsväsendetshuvuduppgift samordnablirRIN:s att
mål och riktlinjer statsmak-informationsförsörjning enligt de som

förut-gäller främst skapaför verksamheten. Detfastlägger attterna
ändamålsenligeffektiv ochframtidasättningar för gemensamen

Till uppgif-rättsväsendet i sin helhet.informationsförsörjning inom
långsiktiga,frågor rörande denutreda och beredahör attterna

rättsväsendets IT-verksamhetinriktningenstrategiska samt att taav
IT-utvecklingen tillmöjligheteroch de rätts-till geranpassavara

uppgifterklara dessa RIN,samlade behov. Förväsendets att ges
myndigheterna.föreskriftsrätt visavi Detansvarsområde,inom sitt

främst uppdragbeslutade åtgärder skerutförandetfaktiska genomav
andra leverantörerIT-organisationer och IT-rättsväsendetstill av

regi. Pâ detta kan RINockså itjänster, sätt :s egna perso-egenmen
avsnittvidare 6.4.nalstyrka hållas senere

sammanfattningsvishuvuduppgifter blirSamordningsverksamhetens
att

övergripande och uppfölj-planering, styrningunderlag förutarbeta0
IT-verksamheträttsväsendetsning gemensammaav

sektorövergripande utrednings- ochoch förinitiera ut-0 ansvara
vecklingsinsatser

det internatio-följerför de anpassningsåtgärderverka att0 avsom
genomförsmedlemskap i E Usamarbetet och Sverigesnella

för den sektoröver-föreskrifter rekommendationerutfärda och0
IT-verksamhetengripande

samband med upphandlingarfrågor isamordnavid behov av0
omfattningsektorövergripande

inomoch utbildningsinsatsergenomföra informations-ochinitiera0
områdenangivnaovan

metodutvecklingsarbete.bedriva°
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ovanstående har RIN det för förvaltningenUtöver yttersta ansvaret
IT-lösningar. tillDetta kommer uttryckgemensamma ansvarav

myndigheten för nuvarande RI-utövar systemägaransvarattgenom
med kringrutinerdvs. PBR och de ersättnings-system gemensamma

framtiden. Tillkan komma utvecklas i uppgifternasystem attsom
därvid tillse fungerar effektivt och säkert i dehör att att systemen

verksamheter de avsedda stödja bl.a.är att attgenom

bereda såväl regeringens användarmyndigheternas krav pä0 som
systemförändringar eller andra åtgärder därefter beställasamt att
genomföra och följa beslutade förändringsåtgärderupp

mål för förvaltning och drift deutarbeta och planer0 av gemen-
systemensamma

standards för förvaltningsarbetetutforma metoder och0

samordna upphandling tjänster anslutning till drift och för-t0 av
valtning -lösningarITav gemensamma

utföra de uppgifter följer registeransvaret enligt datalagen.0 avsom

Systemförändringar omfattning eller åtgärder kräverstörreav som
innanomfattande skall de genomförs och be-prövasresursermer

styrelse. det löpande arbetet med i första handslutas RIN:s Förav
förvaltning och drift anlitas i normalfallet Rikspolisstyrelsenteknisk

IT-tjänster.eller lämplig leverantör avannan
Till huvuduppgifter hör slutligen biträda regeringskanslietRIN att:s

på uppdrag utarbeta underlag för regeringens ställ-bl.a. attgenom
ningstaganden i frågor rättsväsendets informationsför-rörsom
sörjning.

bakgrund de uppgifter på kanMot läggs RINsammantagetav som
indelas i följande verksamhetsgrenar ochverksamheten kompetens-

områden.
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för InformationsförsörjningMyndigheten Rättsväsendets RINFig.2
och kompetensområdenverksamhetsgrenar-

gäller interna uppbyggnad bör det påpekas myndig-När det RIN:s att
heterna generellt inför regeringen för målensett attnumera ansvarar
för verksamheten uppnås och de därvid också bestämmer huratt
tilldelade används. Mot bl.a. denna bakgrund ligger det iresurser
normalfallet myndigheterna själva bestämmaävenattnumera
utformningen sin inre organisation 199394:188prop. Förvalt-av
ningsmyndigheternas Uppgiften slutligenledning. lägga fast denatt

myndighetens interna organisation bör följd dettanya som en av
ledning. följerläggas på RIN:s tillträdande Av detta bestämmelseratt

instruktionen förorganisation inte med i denRIN:s tasom nya
myndigheten bilaga 2.
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rollMyndigheternas6.3.3

utvecklingsarbetet inom detförMyndigheterna att egnaansvarar
i uppställda mål ochbedrivs med utgångspunktverksamhetsområdet

fast för området. innebäri övrigt lagts Detförutsättningarde attsom
för utvecklingen i de delarfulltmyndighet rörvarje ut somsvarar

initiinnebär också myndigheternaverksamheten. Detden attegna
principiell betydelsefrågor bedömssamverkan i vara avsomerar

frågor ianmäla sådana RIN:sövergripande karaktäroch attgenom
påmyndigheterna samordningsinsatserDärtill genomförstyrelse.

RIN.uppdrag av
särskilt uppmärksammaanledningi detta sammanhangfinnsDet att

polisens i dagslägetSkälet till dettaIT-organisation.polisens är
informationsförsörjning.uppgifter inom rättsväsendetsomfattande

uppgifter och dessutomvissa dessaRINGenom övertaratt an-av
i kommer samtliga insatsersamordningsverksamhetenför stortsvarar

de övergripande frågorna inomsida såvitt gällerpolisensfrån -
informationsförsörjning i framtiden utföras pårättsväsendets att-

etableras tydligt beställar-pro-Genom dettauppdrag RIN. ettav
Däri-polisens IT-organisation.mellan RIN ochducentförhållande
fleraför polisens framtida rollockså grundenläggs som en avgenom

informationsförsörj-rättsväsendetsIT-tjänster inomleverantörer av
polisen i likhet med övrigauppdrag erhållergenomfördaning. För -

föreslagna inriktningenekonomisk ersättning. DenIT-leverantörer -
till konkurrensutsättningökade möjligheterinför framtidenskapar av

förvaltninggäller drift och tekniskdetverksamheter, närvissa t.ex.
informationssystem.av

påuppgifter tills vidare läggspåpekas debör dockDet att som
vad redan i dagslägeti hög grad kommerpolisen att motsvara som

ADB-tek-för drift ochfrämst uppgiftengällergäller. Det att svara
Bland nytillkommandebefintliga RI-system.förvaltningnisk av
avveckla nuvarande RI-arbetet medsärskiltuppgifter bör nämnas att

med Ersätt-nuvarande rutinersamband medstruktur i ersättsatt nya.
nyutveckling ellerantingenskeningen kan komma att genomgenom

andrauppnås inom förfunktionalitet kanmotsvarandeatt ramen
kombinationtillämpningar ellerbefintliga eller planerade genom en

väljs utgå fråninriktning slutligen böråtgärder. Vilkendessa somav
i strategiresultat dokumenterat samladanalys är ennoggrann varsen

utvecklingsarbetet.det fortsattaför
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Styrning finansiering6.4 och

Uppdragsstyrning6.4. l

mål och riktlinjer statsmakterna ställerenligt deRIN arbetar som upp
dessa grund förför verksamheten. Med RIN attsom ansvarar

följsåtgärder initieras, genomförs och upp.
för organisation och verksamhetRIN:sInom ramen ansvarar

för statsmakterna angivna intentionerna preciserasstyrelsen deatt av
för verksamheten. Styrelsenform tydliga måli motansvararav

åtgärderbakgrund för resultaten vidtagna redovisasdenna även att av
till regeringen.

iåtgärder genomförs antingen RIN regi ellerAktuella egenav
uppdrag lämnas till lämplig leverantör IT-tjänster. Föratt avgenom

uppdrag avtal mellan RIN och aktuell leve-varje sådant upprättas ett
form väljas i enskilda falletIT-tjänster. Vilken bör detrantör somav

bedömningutgå från samlad de olika alternativens ekono-bör aven
och lämplighet i övrigt.miska villkor

dock i regi och delförutsätts RIN sinaDet att egen som en av
myndighetsuppgifter för den övergripande planeringen,svarar upp-

beredningen de frågor behandlas, liksomföljningen och deav som
förutsätts därförstabsuppgifter blir aktuella. De anställda besittasom

de områden myndighetenskompetens inomhög motsom svarar
huvuduppgifter. Vid sidan vad krävs för utförasamtliga attav som

avsikten säkerställa god beställar-myndighetsuppgifterna är att en
inom området.kompetens

Finansieringsformer6.4.2

Finansieringsfrågorna samordningsverksamhetendelsavser som
sådan, dels de investeringar kan bli aktuella det gällernärsom
teknisk utrustning, programvaror m.m.

för den samordningsverk-ñnansieringsmodell väljsDen som nya
spegla verksamhetens uppbyggnad ochskall såväl arbets-samheten

ställda effektiv styrning ochformer de högt kravensom en upp-
följning verksarnheten. tydlig uppdragsstyrningGenomav en av
verksamheten läggs också grunden för utveckla alternativ tillatt

anslagsfmansiering.nuvarande alternativ ligger tillDet närmastsom
avgiftsfinansiering i någon form.hands är

Avgifter kännetecknas varje betalningatt motsvaras mot-av av en
frivilligt efterfråga-prestation. motprestationer kanDessa utgöras av

myndigheten tillhandahåller, kande eller tjänstervaror som men
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myndighetsutövning kostnader i vissa fallresultatetäven varsavvara
fråga tvingande, offent-avgifter. kan dåDettäckasfår vara omav

avgiftsbe-Generellt kan konstaterasavgifter.ligrättsliga, attsett
allt bredare tillämpning inom denår har fåttundergreppet ensenare

verksamheten.offfentliga
avgifter särskiltuppnå böreffekter önskarBland de genomman

nämnas:

statsbudgeten.belastningMinskad av0

Förbättrad styrning.0

ökat kostnadsmedvetande.kostnadskontroll ochFörbättrad0

Ökad effektivitet.0

Förbättrad service.0

Ökad för personalen.stimulans0

avgiftsfinansiering främstanförasofta brukar ärArgument motsom
administrativt krångel. detstyreffekter och Iför negativarisken

styreffektnegativ kunnaskulle exempelaktuella fallet ett varaen
i form kriminalregister-systemanvändning t.ex.minskad aven

med det obligatorium läggsskulle stå i stridvilketutdrag, som
kriminalregisterlcungörelsen 1973:enligt bl.a.rättsmyndigheterna,

alltadministrativt krångelrisken fördet gäller58. När t.ex.avses
och rutiner för offert- och anbuds-debiteringsystemdetaljeradeför

förfarande m.m.
avgiftsfinansiering avlastaönskemåletBeträffande att genomom

kan uppnås för såvittinvändas detta syfte intekanstatsbudgeten att
Effekten tordeanslagsfinansierade myndigheter.avnämarna utgörs av

utgifter minskadomfördelning budgeteradebli än enavsnarare en
självfallet intehindrarbelastning statsbudgeten. Dettatotal att en
effekter.medföra andra positivaomfördelning kansådan

eller inte finnsavgifter bör införasprövningVid sidan omenav
eventuella avgifter bör Dehurskäldet övervägaäven tas ut.att

värderas medstår till buds bör ochavgiftskonstruktioner var ensom
uppgifterverksamhetens styrning,aktuellautgångspunkt i bl.a. den

tids-beräknas med hjälpAvgiften kanarbetsformer.och t.ex. enav
s.k. saktaxa eller medfastställt prisutifrån i förvägetttaxa, en --

verksamhetsomslutning Kom-anställda,utgångspunkt i antalet m.m.
också möjliga.dessabinationer ärav
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avgiftskonstruktion:införriktlinjer valNågra av

myndighetens lång-så långt mojligtAvgiften bor motsvara0 som
självkostnad.siktiga

och lättäverskådligenkel, enhetlig ochKonstruktionen här0 vara
administrera.därmed lätt att

utformad så den i vårt fallbor IT-Konstruktionen att styr0 vara -
tillgängligaoptimalt utnyttjandeanvändningen mot ett av resurser.-

någraslås fast det inte finns generelltSammanfattningsvis bör det att
förkriterier till grund bedöm-entydiga läggaochanvändbara att en
finansierings-föredra framför andraavgifterning när är attom
i varjebli frågan bedömning enskiltmåste iställetformer. Det om en

också framhållasnackdelarna. börfördelarna ställs Detdärfall mot
helt invänd-avgiftskonstruktionersvårt finna ärdet är attatt som

beaktar samtliga aspekter och berördamening deningsfria i den att
administrera.de enklasamtidigtintressen är attsom

följandeovanstående kan bedömningbakgrundMot resonemangav
framtida finansieringen RlN:s verksam-dendet gällernärgöras av

het.
rimligt de myndigheter brukar demåsteDet att somanses som

tillhandhåller också bör medverka tillRINsamordningstjänster som
avgiftsuttagoch detta bör skefinansiering iverksamhetens att genom

innebärbedömning kan samord-former.lämpliga Den göras attsom
sådan finansie-sig tämligen väl förlämparningsverksamheten en

avgiftsfinansiering medföra vissa positivabörringsmodell och att
resursanvändningen övrigagällerstyreffekter detnär t.ex. som

erbjuder.finansieringsalternativ inte
sådanastyreffekter torde i denrisken för negativadet gällerNär -

relateras till allt för höguppstår första handalls i kunnamån de en-
Skulle allt negativaavgiften sådan.avgiftsnivå än trotssomsnarare

fårinledande skede underuppstå i synnerhet ieffekter ett man en--
kostnadstäckning.på fulleventuellt kravetövergångstid ompröva

krångel dettaadministrativt kanrisken förVad gäller attmenar
för högt det gällerambitionsnivån inte ställsundvikas närattgenom

rutiner för offertförfarandedebiteringsrutiner,avgiftskonstruktion,
etc.

avgifter kunnaönskemålet viaslutligen gällerdetNär att av-om
krav inteomedelbart konstateras dettastatsbudgeten kan detlasta att

handi förstaSkälet användarna, dvs.tillgodoses. rättsmyn-kan är att
Indirekt bör dock avgifts-skattefinansierade.fulltdigheterna, årut
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bl.a. kostnadsmedvetandemodellen ökat leda till ökadettgenom- -
effektivitet i IT-användningen och därmed återhållandeverka påäven
utgifternas besparingsmöjligheterstorlek. De effektiv IT-som en
användning kan står främst finna i de ökade möjlig-attgenerera

utveckling förnyelseheterna till och rättsväsendets verksam-av
organisation arbetsformer.hetsstruktur, och

den del verksamhet stöd till regerings-För RIN:sav som avser
kansliet föreslås i första hand sedvanlig finansiering via anslag.en

främst biträde till regeringen detstöd gällerDetta när att taavser
fram beslutsunderlag, utvärdera verksamhet eller i övrigt delta i

IT-området.beredningsarbete vad gäller De uppgifter det här ärsom
få förhållandevisfråga kan dock förutses begränsad omfatt-enom

ning inom för RIN:s totala verksamhet. Det huvudsakligaramen
uppgifter från avgifterskälet till undanta dessa betalningäratt att

motprestation direktinte kan kommersägas motsvaras av en som
myndigheterna till godo. detta kan alternativTrots övervägasett som

stabsverksamhet avgiftsfinansieras.innebär RIN:s För dettaävenatt
finansieringsformtalar behovet tillämpa för RIN:sgemensamav en

totala verksamhet.
avgiftskonstruktion i första hand bör innebärDen övervägassom

myndigheternas avgifter baseras på schablonberäkningar,att att
avgifterna inbetalas årsvis till statsverkets checkräkning redovisasoch

inkomsttitel för sin verksamhet tilldelas ramanslagRINmot samt att
sina kostnader.för täckaatt

avgiftsmodell redovisats bör del denDen som ovan ses som en av
förrarnstyrning bör tillämpas statsmakternas styrning densom av nya

restriktionerna förverksamheten. Det innebär bl.a. hur medlenatt
möjligtfår användas skall så få så RIN inomattvara som ramen-

ställs till förfogande självför de kan sin verk-styraresurser som -
samhet de mål ställs Ett ramanslag har vidare denmot som upp.
fördelen tidsmässiga förskjutningar i verksamheten kansmärreatt

anslagssparande och anslagskredit. Genomklaras med att stor-ange
förpå ramanslaget statsmakterna aktivt finansi-leken ettges ansvar

dess omfattning och ambitions-eringen verksamheten och därmedav
nivå. ytterligare avgifternas storlek,Detta markeras attansvar genom
i enlighet med avgiftsförordningen 1992:191, beslutas rege-av
ringen.

Slutligen skall, enligt förordning, den avgiftsfinansieradesamma
verksamheten inom särredovisas resultatområde i årsredovis-RIN per

i syfte underlätta uppföljning verksamheten.ningen RIN:satt en av
i resultatområden för sig börverksamhet bör därför delas in som var

uppfylla det ekonomiska målet full kostnadstäckning. Begreppetom
måste uti-resultatområde kan inte definieras generellt avgörasutan
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verksamheternas karak-avgiftsbelagdaolikabedömning defrån aven
verksamhetsfunktio-myndighetenskanutgångspunktEn atttär. vara

resultatområden.dess6.3.2avsnitt utgörävensener

Bemanning, kompetens6.5 m.m.

aldrigden mågenomtänkthurorganisation änEn är varany --
fungera väl. Förkommerverksamhetenförgarantinågon attattatt

tillförskompetensdendärutöverframgångsrik krävsbli att som
uppgifter ochverksamhetensanpassad tillorganisationen attär

ändamålsenligtutformas sätt.arbetssättarbetsformer och ett
verksam-fall, gälleri dettadet,särskiltblir närKraven stora ensom

själv-samverkan mellanförutsättersin näratillhet natur ensom
skallkompetenskravställdaDe högtmyndigheter.ständiga som

inom IT-specialistkompetensblandningomfattartillgodoses aven
juridisk kompetensekonomisk ochadministrativ,området, bred samt

verksamhets-ochrättsväsendets verksamhetkännedomgod om
utveckling.

verkscheferna för deledamöterordinarie utgörsStyrelsens av
frånvaro företrädsverkschefsVidmyndigheterna.deltagande myn-

ordförande.ledsverkschefen Styrelsendendigheten utser. enavav
samladeoch sinabredda sin kompetensbehovkan vidStyrelsen

ledamöter.ytterligareadjungeraerfarenheter attgenom
två alter-styrelsen harordförandeskapet ifrågangällerNär det om

alternerande ord-årsbasisdirektivenenligtnativ övervägts; ett
respektivemyndigheternadeltagandemellan deförandeskap en

ordförande.rekryteradexterntpermanent
fördelenordförandeskap har främst den rätts-alternerandeEtt att

sådan lösningtydligt markeras. Motinflytandemyndigheternas en
allt förfåallt kan bedömaspartsintressentalar stortetttrotsatt

kontinuiteten vad gällerbeslutstyrelsensinflytande över attsamt
ifrågasättas.ledningsfunktionen kan

konti-ordförande talarmed omväntmodellFör attpermanentenen
företrädeinga särintressenverksamheteninuiteten att gesgynnas,

nack-Till modellensstärkas.beslutskapacitet kanstyrelsenssamt att
verksamhetsakförhållandena i denbegränsad kännedomhördelar om

styrelsensdock kunna kompenserasbörberörs. Detta genomsom

i linjeliggerpå det ävenverksamheten sättIndelningen angettssomav
årsredovisningar ochmyndigheternas1993:134förordningenmed om

i verksam-skall delas inverksamhetenenligt vilkenanslagsframställningar,
hetsgrenar.
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i krav riktas desammansättning högaövrigt att motsamt genom
ställningstaganden.underlag läggs styrelsenstill förgrundsom

lösning innebärbakgrund förordasMot det sagdaav en somovan
i och tillsättsordföranden RIN:s rekryterasstyrelse externtatt av

regeringen på viss tid.
myndighets-löpande leds under styrelsenRIN:s verksamhet av en

därtill föredragan-chef. Myndighetschefen ledamot i styrelsen ochär
regeringen efter anmälani denna. Myndighetschefen tillsättsde av av

direktör.ordförande föreslås få tjänstetitelnstyrelsens och
särskilt ansvarig. Den löpandevarje VerksamhetsgrenFör utses en

bedrivs fasta arbetsgrupper, dels i projektformverksamheten dels i
ändamålsenligt.i det enskilda fallet bedömsefter vad mestvarasom

bemanning projekt vid behov de och den kom-Vid kanav resurser
myndigheternafinns inom de berörda eller hos externapetens som

utnyttjas.konsulter
Dimensionering och bemanning RIN bör utgå från organisa-av

och kompetensområden därtill deverksamhetsgrenartionens samt
funktioner organisationen omfattar. Det behöveradministrativa som

varje kompetensområde enligt fig.2innebärainte motsvarasatt av
tillgodose högt ställda krav på flexibilitet detanställd. För näratten

bemanning kompetens bör huvuddelen personal-gäller såväl som av
projektanställning, medan mindre delstyrkan rekryteras för utgörsen

personal. detta följerAv andelen fria medel, bl.a.fast anställd attav
fristående konsulter, bör ligga på nivå i för-högför anlitande enav

ställs förfogande.tillhållande till de fasta Sammantagetresurser som
organisation bestående i storleks-dettapekar permanentmot en av

årsarbetskrafter. Det bör dock påpekasordningen 10 12 att upp--
myndigheten bör skeden successivt och därvidbyggnaden nyaav

med.takt mål, uppgifteri och verksamhetsvolymtilldelas attresurser
preciseras verksamhet.kan inlett sinRINnärmare detefter att

Slutligen bör bisysslor för deregleringennämnas något avom
anställda vid bestämmelserna enligtRIN. llUtgångspunkten är att

anställningsförordningen bör tillämpligaoch 12 §§ 1994:373 vara
komplette-på RIN. Eventuellt bestämmelser behövadessakan dock
i frågabesked RINbisyssla lämnas ävenattgenom omras avom

enhetscheferna. En den bedömssådan komplettering skall, somom
lämplig, in i instruktionerna lösningar harför LiknandeRIN.tas
införts i gällande instruktioner Rikspolisstyrelsen, Riks-för t.ex.

ochåklagaren Domstolsverket.
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Samlokalisering6.6

Lokaliseringsalternativ6.6.1

samordningsverksamhetens organi-avsnitt haravsnitt ltidigareI
därmed har konstateratssambandställning diskuterats. Isatoriska att

gällerfull självständighet detför RIN närskäl talarstarka att ges
hur tillgängligabedrivande fråganverksamhetenssåväl omsom

disponerasin för RIN börtalar idisponeras. Detfår attturresurser
adminstrativauppbygganden detförfulltlokaler och ut avsvaraegna

också innebäraverksamheten. Detta kanförerfordrasstöd attsom
administrativaför deKammarkollegiet i uppdrag att svarat.ex. ges

rådighetRIN:skan dettauppgifterna. Sammantaget sätt egna
myndighetsjälvständigdess rollsamtidigtsäkerställas som ensom

markeras.tydligt
nödvändigt tillvaratadockläge detstatsfinansiellarådande ärI att

för hålla de samladestår till budsmöjligheteralla de att neresom
därför, tidigareböri dennaledutgifterna. Som strävanett som

i förstasamutnyttjandesambruk ochtillmöjligheternanämnts, av
ske RINkanDettaadministrativahand prövas. attgenomresurser

i olikamyndigheternade berördamed någonsamverkansöker av
telefoni-IT-användning, ochinternsåsomfrågor,administrativa t.ex.

fullfåkontorsservice. Förövrigliksomreceptionstjänster utatt
i fysiskmöjligheternasamordning börsådan äveneffekt attav en

myndigheternanågon de berördatillsamlokalisera RINmening av
i sambandinitiala kostnadernakan också dedettaGenomprövas.

hållasbyggsverksamhetenmed att nere.upp
samlokaliseringifråga fördå kommamyndigheter börVilka

uppgifter och roll inommyndighetenspå den rätts-Med tanke nya
bör loka-mycket för RINinformationsförsörjning talarväsendets att

Domstolsverket ochsigdetta följerStockholm. Avliseras till att vare
samlokaliseringsmyn-ifrågakommaKriminalvårdsstyrelsen bör som

rättsmyndig-vid sidanRI-myndigheterövrigadigheter. Bland av-
bliSCB bör aktu-varken ellerRSVbedömningenheterna görs att-

för uddablir allt isamordningsverksamhetenfrämstella, attp.g.a.
tullen,hävdas gällakan ävenDetsammasammanhanget. sammantaget

i vissa frågor. Kvarmellan tull och polissambandendet näratrots
och Brottsförebyggan-RiksåklagarenRikspolisstyrelsen,står därmed

Även alternativ det gällerkanStatskontoret närrådet. utgörade ett
samlokalisering.frågan om

till Rikspolis-samlokaliserasRINinnebärlösningFör attsomen
till administra-tillgångjämförelsevis godastyrelsenstalarstyrelsen

centralanuvarande RI-gäller dedetkompetens närtiva resurser,
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polisen framgentden framträdande roll måste ha isamtsystemen
nuvarande RI-rutiner.med avveckla ocharbetet ersättaatt

såväl historiska psykologiskasådan lösning kan dockEn av som
de sektorövergripandeuppfattas så polisens inflytandeskäl överatt

övriga myndigheternaskvarstår och detta begränsar defrågorna att
risk förstärksinflytande inom RI-området. Denna dessutomreella

polisen den otvetydigt användaren nuvarandestörstaärattgenom av
därtill för nuvarande RI-systemens driftoch de ochPBR ansvarar

samlokalisering till Rikspolisstyrelsen kan vidareförvaltning. Mot en
polisens IT-verksamhet skild frånbehovet renodlaanföras attav -

i övrigt inte minst bakgrund de uppgifterrättsväsendet mot storaav-
framgent kommer liggaåtaganden inom IT-områdetoch attsom
polisens IT-verksamhet deklar åtskillnad mellan ochFörpolisen. en

IT-frägorna talar slutligen ocksårättsväsendet detför gemensamma
frågorbehovet samordning i destarkareallt rör rättsväsen-somav
klara dessa uppgifter krävsövergripande IT-användning. Fördets att
till de sektorövergripandesärskilda kan koncentrerasatt resurser

rättsväsendets framtida IT-användning.aspekterna av
RÅ BRÅsamlokalisering till antingen eller talar bådaFör atten

står inför kraftfull IT-uppbyggnadmyndigheterna desamt atten
samordningsfrågornadeltagande myndigheternas inflytande deöver

båda myndigheterna dessutom lokali-kan likställas. I fallenfacto är
talar för samlokaliseringserade till Stockholm. De argument som en

RÅ BRÅ möjligheteneller kan gälla samlokaliseratill även attanses
till Statskontoret.RIN

RÅsamlokalisering tillVad särskilt talar för denär rentsom en
mellan sakverksarnheten ochverksamhetsmässiga kopplingen samord-

BRÅsamlokalisering till talar särskilt rådetsningsfrågorna. För en
uppgifter inom området,roll och det kriminalpolitiska bl.a. somnya

för möj-ansvarig myndighet rättsstatistiken. När det slutligen gäller
samlokalisera särskilt påtalasRIN till Statskontoret börligheten att

IT-området uppgifterStatskontorets generella uppgifter inom som-
till de förslagen bör läggasansluter uppgifter enligtdirekt som

RIN.
samlokalisering till någonVad kan tala deemot av nysssom en

fallnämnda myndigheterna samtliga tämligen begränsadeden iär
till administrativa viss förstärkning dessaEntillgången avresurser.

RÅ, BRÅtorde samlokalisering tillbli nödvändig vidresurser en
BRÅStatskontoret. och Statskontoret böreller När det gäller även

möjligheter i tillräckligdessa myndigheters begränsadenämnas att
utsträckning beakta IT-verksamheten, dvs. den IT-den operativa

rättsmyndigheternas sakverk-verksamhet direkt knuten tillärsom
samhet.
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bedömningUtredningens6.6.2

olika alternativensdeefter hakanbedömning vägtgörasDen attsom
redovisade alternativendeingetinnebärnackdelarochför- att av

dockandra. Det bör under-deöverlägsetframstårentydigt som
samordningsuppgifterövergripandefrånavlastasRPS börstrykas att

insatserna tillkoncentrera deiställetRINpå uppdragför att av --
ADB-teknisk förvalt-ochdriftRI-områdetinomuppgifter rörsom

avvecklinginledaoch därtillnuvarandening attsystem en avav
ytterligare uppgiftertillförasinte börför RPStalardessa. Detta att

samordningsområdet.inom
i syfte hållaRIN,bedömningenSammanfattningsvis görs attatt

demed någon övrigasamlokaliserasböromkostnaderna, avnere
tidigaresamordning bör,myndigheterna. Dennanämndatidigare som

inom EAPA-rutineradministrativatillbegränsas attnämnts, avse
liksomreceptionstjänster,telefoni- ochIT-stöd,interntområdet,

samlokalisering ochBeslutkontorsservice i övrigt.generell sam-om
värderingutgå frånadministrativa börbruk noggrannenresurserav

övrigt kan betraktasvad ivillkoren ochekonomiskade somsomav
praktiskaverksamhetsmässigautifrån såväländamålsenligt ut-som

gângspunkter.

verksamhetenOmprövning6.7 av

vi föreslår kan enbartdet slagsamordningsorganisationEn av
finna sin roll mellanmed kraft kanverksamhetenmotiveras om

för verksamhetsutveck-densjälvklaramyndigheternas egnaansvar
sektorövergripande styrning,behovetochsidanlingen å avena

tanke på den snabbauppföljning å den andra. Medsamordning och
övrigti kanförändringarIT-området och deinomutvecklingen som
inledning-iskäl redanrättsväsendet finns detinomförväntas ettatt

RIN:sgenomlysningförin kontrollstationskede lägga avenen
bakgrund dendennaresultat. Viochverksamhet attmot nyaanser

femcirka årsefter verk-samordningsorganisationen bör omprövas
samhet.
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rättsliga frågorVissa7

stöd föriT-verksamhet tiliEffektivare
vbesparináár; verksamhets-effektivisering och

i myekse v
Réñodlingiiav lät-verksamheten

uppföljningFörbättrad styrning ochv-
Förbäffrgavtinflytande frånberörjda myndigheter
bänååxvtgesursuinygtjande.

ufçgjvftäökningariâänsad totala

författningsregleringBehovet7.1 m.m.av

verksamhetsformSamordningsmyndighetens7. l l
.

självständiga myndighetersamverkan mellanBehovet ärnäraav en
utformningen denutgångspunkten vidhuvudsakligaden av nya

förstasamverkansbehov isamordningsorganisationen. Detta som-
informationsförsörj-frågor inomövergripandehand avser

samordningsorganisa-främstningsområdet tillgodoses attgenom-
verka i kollegial form medföreslåsledning styrelsentionens - -

löpandemyndigheter. Den samord-samtliga berördadeltagande från
bedrivas enligtdetta dekommerningsverksamheten attgenom

fast.styrelsen läggerriktlinjer som
samordningsmyndighetensunderstrykassamtidigtDet bör att upp-

enskilda myndigheternautvecklingen vid degift inte ledaär utanatt
kanlösningar utvecklas samverkaför deendast arbeta attatt som

informationsförsörj-ändamålsenligeffektiv ochförinom enramen
i sin helhet.ning rättsväsendetinom
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Instruktion för samordningsverksamheten7.1.2

utgår från vad iregleringen verksrättsliga RINDen som angesav
med den tillämpning regeringenförordningen 1987:1100 som

Verksförordningenför myndigheten.särskilt föreskriver den ärnya
för inom Finansdepartementetnärvarande föremålför översyn som

generellt och bl.a. lednings-i medled arbetet omprövaöverattett se
förändringarmyndigheter. Vissaför statligaformerna är väntaatt

Bakgrunden riksdagen under 1994 harunder året. är attsenare
beträffande förvaltningsmyndigheternariktlinjerbeslutat nyaom

förvaltningsmyndigheter skallInriktningen centralaledning. är att
såvitt det inte finns vägande skälenrådighetsverks.k.styras somsom

något 199394:myndigheten leds prop.motiverar sättannatatt
1993942381.199394:KU42, rskrbet.185,

verksförordningens gällande lydelse skisse-utgångspunkt iMed nu
myndigheten bilaga 2.presumtiv instruktion för den senyaras en

för beträffandeframgår vad särskilt bör gälla RINförslagetAv som
ledning, uppgifter och ärendenas handläggning.myndighetensbl.a.

förutformningen arbetsordning den myndig-Frågan nyaav enom
tillträdande ledningen för verksamheten.ankommer denheten

myndighetens speciella ställning ochdenMed tanke särartnya
utform-skäl ytterligare illustrera tänkbardet dock finnaskan att en

tillmyndigheten och dess arbetssätt. Därför fogasdenning nyaav
hur arbetsordning för den myndig-betänkandet exempelett en nya

kan utformas se bilaga 3.heten

Överklagande myndighetens beslut7.1.3 av

begripligt för allmänheten hardet rättsliga språketFör göraatt mer
medårs förvaltningslag begreppet besväri 1986 över-ersattman

terminologinförsta i den förändringklagande. Detta steget avvar
besvärfortfarande pågår. Följaktligen används begreppetsom

fortfarandefortfarande i rad specialförfattningar m.fl. och är enen
förvaltningsrättvanlig benämning på överklagande. svenskInom

två huvudtyper överklagande, förvaltnings-skiljer mellanman av
bl.a. besvärkommunalbesvär. förra omfattarbesvär och Den typen

formstatliga förvaltningsorgans och denbeslut är över-över av
beträffande beslutskulle kunna RIN.klagande aktualiseras avsom

i huvudsak besvärsrättför förvaltningsbesvärUtmärkande är att
besvärsmyndighetenbeslutet angår ochtillkommer den ägerattsom

ocksåbeslutets laglighet dessinte bara det överklagadepröva utan
överklagandet kan besvärsmyndigheten intelämplighet. Vid bifall till



rättsliga frågor 59Vissa1995:32SOU

innehåll, dvs.också ändra dess sättabeslutetupphäva ettbara utan
i stället.beslutannat

summariska ioftabesvärsbestämmelserSpecialförfattningarnas är
i förvaltnings-från reglernaavvikelserinnehållerintemån deden

särskilda bestäm-det saknasförvaltningsprocesslagen. Omochlagen
statliga förvaltnings-frågafår iöverklagandemelser ommanom

finns i verks-besvärsreglerdebeslut tillämpamyndigheters som
verksförordningen inteeller,1987:1100 30 §förordningens om

instruktion.i dennasmyndigheten,förgäller
centralasåväl regionalaöverklagandeHuvudregeln är att somav

allmän för-antingen hosskall skebeslutförvaltningsmyndigheters
regeringen.eller hos Näreller kammarrättvaltningsdomstol länsrätt

förvaltningsdomstol ochmellankompetensfördelningengällerdet
besvärsbestämmelse ihuvudregeln varjegällerregeringen att en

instans besvärhos vilkenbeskedskall klartspecialförfattning omge
sådanaprincipenKompetensfördelningen byggerföras.skall att

hand-rättsfrågor skallhuvudsakligen innefattaröverklaganden som
vilka ända-överklaganden iochförvaltningsdomstolläggas attav

dominerar skalllämplighetsfrågor avgörasochmålsenlighets- av
mellanskiljelinjesvårt dra klaroftadockregeringen. Det är att en

frågor såoch ofta dessalämplighetsfrågorrättsfrågor och är samman-
instans.måstemål de prövasi ochflätade att sammaett avsamma

måstei frågaböra besvärsålundaRegeringen har prövaansetts som
statsnyttosynpunkter.tillhänsynstagande främstunderavgöras

normbeslut, dvs.mellanskiljasammanhangi dettamåsteMan
särskildaoch beslut iregeringsformeni 8 kap.föreskrifter avsessom

statliga myndigheterflertalet normbeslutrörandeBesvärsmålfall. av
medbesvärsförbud kan motiverasregeringens. Ettsålundatillfaller

sakkunnig bedömning högreförutsätterbeslutet myn-att som enen
resultat.med bättremedkandighet knappast göraväntas

gått honomangår det harbeslutetBesvärsberättigad denär omsom
intagit partsställning. Inommåste alltså haVederbörandeemot.

harmyndighet intehuvudregelstatsförvaltningen gäller att ensom
fåttMyndighetbeslut.myndighetsöverklagarätt att somen annan

fåintesålunda över-myndighet harhögreåläggande ansettsenav
tillvaratai regel harmyndighethärförMotivetdetta.klaga är attatt

statlig myndig-motivliknande harMedintresse.allmännasamma
avgörande vari-talanfullföljasaknaheter rätt ettmotattansetts

ändrats.beslutderasgenom
iknappastdess beslutmåste först konstaterasdelRIN:sFör att

mening,i vanligmyndighetsutövningförutsättasfall kannågot avse
in-väsentligtNågot enskiltenskildberördvs. beslut person.som

normaltdärföromprövade kanbeslutmyndighetensfåatttresse av
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inte finnas. Däremot det inte uteslutet tänka sig det från deär att att
myndigheternas sida och till kan finnasberörda intresse attav av

främstbeslut RIN Detta kan komma gällaöverprövat.ett attav
normgivningsrätt, till dessRIN:s exempel behörighet utfärdaatt

föreskrifter fallet.i det enskilda
Förvaltningsmyndigheters normbeslut kunna överklagas underanses

i huvudsak förutsättningar beslut i särskilda fall jfrsamma som
Besvärssakkunnigas betänkande, SOU 1964:27, 493 ochs.
Ragnemalm, förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1971, 409. Ens.
förutsättning alltså den klagande uppfyller kravet på s.k. sak-är att
legitimation enligt den allmänna regeln i förvaltningslagen22 § om

får överklaga beslut jfr dock vad beträf-sagtssom som ovanvem
myndigheter.fande Detta krav har lett till tvekan i tillämpningen när

normbeslut överklagas till regeringen. Principen normbeslut kanatt
överklagas kommer till uttryck bl.a. i 23 tredje§ stycket förvalt-
ningslagen. Principen kommer också till uttryck i olika specialförfatt-
ningar. Dessa bestämmelser slag:är treav

bestämmelser instansordningen vid överklagande0 om av norm-
beslut,

bestämmelser förbjuder normbeslut överklagas,att0 som

bestämmelser får överklaga normbeslut.ett0 vemom som

Instansordningsbestämmelserna går i allmänhet på normbeslutut att
tillfår överklagas regeringen. Klagoförbud vid normbeslut finns i

författningar.flera I frågan har överklagarätt att ettom vem som
normbeslut utgångspunkten endast den får överklagaär att som upp-
fyller kraven saklegitimation i § förvaltningslagen.22

Det bör dock observeras regeringen enligt allmänna principeratt
normgivningsmakten alltid har underlydanderätt överprövaattom

föreskrifter,myndigheters dessa kan överklagas elleroavsett om
Samtidigt det mycket svårt uttala sig i vilken utsträckningär att om

myndighet kan komma tillerkännas besvärsrätt vidatt etten annan
överklagande i ordning. Därmed får kravet saklegitimationgängse
för myndigheters del inte någon avgörande betydelse för möjligheten

specifikt beslut underställt regeringens prövning. Mot denettatt
bakgrunden och med hänsyn till RIN:s beslut i mycket litenatt ut-
sträckning enskild,kan komma beröra bör någon anförarättatt att
besvär myndighetens beslut inte finnas, bortsett från anställ-över
ningsärenden och liknande.
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Myndigheten i övrigt7.1.4

myndighetens verksamhetsindelning,övrigt gäller dendet iNär nya
och finansieringsfrågor omfattas förslagenredovisnings-vissaliksom

avgiftsförordningenföreskrivs i 1992:191 detvadbl.a. närsomav
myndigheters avgifts-bestämmelser statligagenerellagäller om

bokföringsförordningen bl.a.verksamhet, 1979:1212belagda om
förordningenavgiftsinkomster slutligen 1993:redovisning ochav

årsredovisning och anslagsframställningmyndigheters134 närom
resultatstyrning verksarnhetsindelning. Till dettaochdet gäller t.ex.

kapitalförsörjningsförordningen 1992:406 i denskall läggas ut-
förutsättningarbli aktuellt för RIN under vissasträckning det kan att

den avgiftsbelagda verksamheten.överskottetdisponera av
uppgifter föreslåsmed det och deTillskapandet RIN somav ansvar

vissa ändringar i förordningen 1970:517föranleder vidare om
informationssystem. förändringar föreslåsrättsväsendets De som

betingade själva tillkomsten RIN. När detbilaga enbart4 är av av
myndighetens normgivningsrätt kangäller den övervägas omnya

in i förordning. Tills vidaredetta börbestämmelser tas sammaom
för lösning innebär sådanadockutredningenhar attstannat en som

instruktionen förin i RIN.bestämmelser tas
förändringar i förordningen 1980:628gäller behovetdetNär av

främst från faktum frågornahärrör dessa deträttsdatasystem attom
förts från SARI för hanteras inomi dagsläget harredan att numera
Några förslag till förändringar i rättsdata-Justitiedepartementet.

redovisas därför inte i detta betänkande.förordningen

personligaSekretess och skydd för den7.2

integriteten m.m.

7.2.1 Allmänt

radutformning enligt förslaget kommerMed den RIN ges en upp-
uppgifter förs imisstänkta och dömda dvs.gifter personer, somom
tillgängliga hosoch belastningsregister, RINdagens att varaperson-

enligtinkomna till myndigheten 2 kap.och därmedkan anses vara
tryckfrihetsförordningen. aktualiserar frågor bl.a.Detta3 § om an-

utlämnandeprövning enligt sekretesskydd enligtför TF,svaret
arkivansvar enligtregisteransvar enligt datalagen ochsekretesslagen,

för enskildes personligafrågor rörande skyddet dendvs.arkivlagen,
integritet.
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Sekretessbestämmelser7.2.2

gäller enligt kap 17 § sekretesslagen 1980:100 i verk-Sekretess 7
förande eller allmänt kriminalregistersamhet uttagavser av ursom

polisregisterregister förs enligt lagen 1965:94eller om m.m.som
tillförts registret.för uppgift harsom

register formellt benämns polisregisterMed detta bådeavses som
den angivnaregister förs i enlighet med lagen.och andra ovansom

på register det slaget register förs hosExempel är somav senare
ändamål polisregister, liksom det registertullen för översamma som

förs vid Statens kriminaltekniska labora-sakkunnigutlåtanden som
både den registerförande myndighetenSekretessen gäller hostorium.

och andra myndigheterRikspolisstyrelsen hos kanvanligen som--
polismyndigheterregistren, lokala med terminalergöra uttag t.ex.ur

register. Om registeruppgift lämnas tillanslutna till RPS uten en
myndighet, följer sekretessen uppgiften dit bara i den månannan

överföringföljer bestämmelserna sekretess i bl.a. 13detta om avav
för registeruppgifterkap. 2 § följer sekretessen intekap. Av 12 att

domstolarna i deras rättskipande eller rättsvårdande verk-gäller hos
samhet.

beträffande föremålet för sekretessen, intebestämmelsenI görs,
uppgifter enskilds personligauttrycklig begränsning tillnågon om

förParagrafens placering i kap. talar emellertidförhållanden. 7 en
RÅ82också ibegränsning. Regeringsrätten har avgörande,sådan ett

tillämpligaförklarat bestämmelserna i kap. § inte2:68 7 17att var
utlämnande polisregister inte inne-vid frågan utdragom av ur som

uppgifter rörande någons personliga förhållanden. Det sagdahöll
sekretessen enligt paragrafen gäller dels i frågainnebär att om upp-
finns i belastningsregister, dels beträffande sådanagifter upp-som

spaningsregister enskildagifter i rör personer.som
givits skyddas uppgifterden avfattning bestämmelsenMed även

absolut, någotavförts från register. Sekretessen dvs.har ärettsom
uppställs inte. Någon begränsning sekretesstidenskadevillkor ärav

heller föreskriven.inte

7.2.3 Datalagen

skydd för den personliga integriteten vidOckså datalagen ställer upp
personuppgifter stöd syftar tillbehandling med ADB. Lagen attavav

registrerades integritet.otillbörligt intrång i de personligaförebygga
utsträckning kompletterasunder år i medDatalagen har storsenare

personregister känsligregisterlagar för medsärskilda person-
information.
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tillämpningen lagens reglerfråga vidcentral är ärEn vem somav
den regis-personregister. Enligt datalagenregisteransvarig för ärett

också förfogarräkning registret förs, hanförteransvarig omvars
enligt datalagen fleraMed registeransvaret följerregistret.över

hanteringen registretansvarige skall tillseskyldigheter. Den att av
Därvid särskiltintegritetsintrång. skalltill otillbörligtlederinte

ändamål, inte andraregistret förs för bestämtiakttas attettatt upp-
överensstämmelse med regi-sådana står iregistrerasgifter än som

eller användssamlas in, lämnasändamål, uppgifter inte utattstrets
registrets ändamål eller vadöverensstämmelse mediänannat som

i enlighet med denförfattning ellerellerenligt laggäller annan
uppgifterna i registret skyddasmedgivanderegistrerades motsamt att

liksom otillåten ändring ellerotillåten förstörelseoavsiktlig eller mot
vidare finnasregisteransvarige skall detdenspridning 7 §. Hos en

ansvarig för §.personregister han 7deförteckning äröver asom
personuppgift oriktignormaltansvarige skall rätta ärDen en som

uppgift ofullständigkompletteramissvisande 8 §,eller ärsomen
beskedden registrerade delämna9 på begäran§, snarast om upp-

registret 10 § och förstöra definns honom igifter upp-omsom
tillnödvändiga med hänsynregistret inte längregifter i ärsom

den registrerade tillfogas skadaändamål §. Omregistrets 12 genom
uppgiftmissvisandeinnehåller oriktig ellerpersonregisteratt om

registeransvarige skadan 23 §. I datalagendenhonom skall ersätta
straff i andra fall.och skadeståndsansvarföreskrifterfinns även om

begreppeträttslig karaktär. IRegisteransvaret är ett ansvar av
således inte det direkta förregisteransvarig innefattas ansvaret upp-

verksamhetNär det gäller RIN:soch drift datasystemet.byggnad av
allt beträffande ochframför betydelseregisteransvarethar person-

personregister i datalagensPBR,belastningsregistret är ettsom
för regis-Rikspolisstyrelsen närvarandeoch för vilketbemärkelse är

tidigare redo-enligt de förslagförsteransvarig. Detta somansvar
tillvisats från RPS RIN.

tidavsnitt 4.3 sedan långEU pågår tidigareInom nämnts ettsom
inte-för den personligafram skyddetarbete med direktivatt ta om

EG-kommis-dataområdet, dataskyddsdirektiven.griteten på de s.k.
skydd förförslag till direktivi september 1990sionen ettantog om

personuppgifter fria flödetbehandling och detenskilda vid avomav
bl.a.kritiserades starkt Europa-uppgifter. Förslagetsådana av

kommissionen revi-överlämnadeoch i oktober 1992parlamentet ett
Ministerrådet.ñnal-SYN287 till För-COM92422förslagderat

arbets-förhandlingar inomdärefter varit föremål förharslaget en
februarimitten enMinisterrådet iunder rådet. antog avgrupp

direktivetdataskyddsdirektivet. Förståndpunkt attomgemensam
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slutgiltigt måste också Europaparlamentet godkännaskall kunna antas
till förslaget därför tidigastslutligt ställningstagandedet. Ett väntas

Direktivet skall enligt förslaget införlivas i den1995.till sommaren
lagstiftningen i medlemsländerna inom år. Syftet mednationella tre

bland medlemsländerna söka skapa högförslaget är att en gemensam
frittintegritetsområdet för därigenom möjliggöranivå ett ut-att

medlemsländerna. Direktivet tillämp-information mellanbyte ärav
personuppgifterdatabehandling och sådanautomatiskligt av

personuppgifter innebär uppgifternabehandlingmanuell ärattav som
så sökning personuppgifterordnade i registereller blir ett att av

undantag för sådan behandlingunderlättas. direktivetI görs av
faller utanför gemenskapsrätten säker-personuppgifter t.ex.som

straffrättens område förverksamhet ochhetstjänster och statens
behandling.privatrent

medförai dessa och andra frågor kanavvaktan klarhetI som
vissa förändringar vid-från svenska myndigheter haranpassningar

i datalagen 1993942116, bet 199394:tagits i grundlag och prop.
Ändringarna innebär detrskr. 199394:359.KU36, öppnatsatt en

normgivningskompetens tillför regeringen delegeramöjlighet att
för personliga integriteten vidDatainspektionen avseende skydd den

personuppgifter med stöd ADB. Inspektionen harbehandling avav
datalagen givits möjlighet utfärdaändringar i 19 § att gene-genom

innebärföreskrifter för vissa personregister, vilkenrella atttyper av
tillståndspliktiga register omfattas dessa inteav normersomannars

tillstånd enligt § datalagen.kräver 2längre
kommakring de rättsliga krav kan riktasOsäkerheten motattsom

bakgrund Svrigesrättsväsendets informationsförsörjning, bl.a. mot av
något hindermedlemskap i får naturligtvis inteEU, utgöra mot att

ställningstaganden.vidta i på slutliga Tvärtomåtgärder avvaktan
följa utvecklingensamordningsorganisationenligger det att noga

genomförainitiera och deinom för gällandeoch redan rättramen --
skyddet enskildes integritetför bl.a. denåtgärder krävs att avsom

upprätthålls också förstärks.men

lagstiftningsarbetepågående7.3 ochIT

vissa frågor inom IT-områdetinledningsvis berörtsRedan har som
lagstiftningsarbete. förändringarföremål för Deför närvarande är

vissaanledning RIN inrättas bl.a.i övrigt bör ske med rörattavsom
in-nämnda förordning rättsväsendetsförändringar i tidigare om

bestämmelser i förordningengäller andraformationssystem. När det
uppgiftslärnnande lämnas ingafrämst rörande myndigheternas --
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får i taktfrågorkompletteringsförslag. Dessa prövasändrings- eller
området. Införandeinförs inomutvecklas ochlösningarmed att nya

vissa förändringarmedföra behovockså,RIN kan närrmts, avsomav
rättsdataförordningen.i

frågorvissa andraskäl uppmärksammadärutöverfinnsDet att som
informationsför-rättsväsendetsregleringenrättsligadenrör av

199495:lOO,budgetpropositionaviseras i åretsBl.a.sörjning.
registerlagstift-nuvarandef. reformering bl.a.106bilaga avens.

iregeringenutgångspunkt för detta arbetening. Som att enavseren
vissa förslag till rikt-redovisariksdagen inom kortproposition till

informa-inom rättsväsendetsuppbyggnadenden fortsattalinjer för
riktlinjer utgångs-med dessaAvsiktentionsförsörjning. är att som

reglering inomlångsiktig rättsligförberedapunkt bl.a. kunna en mer
omfattar inte defrån Justitiedepartementetuppgiftområdet. Enligt

tekniska utformningen ellerfrågor denriktlinjernaaviserade rörsom
nytillkommandeeventuelltkonstruktionen system.av

frågan utformningenriktlinjer börpå bl.a. dessaavvaktanl avom
betraktasinom rättsväsendetIT-struktur öppenframtida som enen

såbakgrund RINdennafråga. Det är snartmot som nyasom -
utarbeta heltäckandei uppdragredovisats börriktlinjer ettattges-

fortsatta utveck-handlingsprogram för detsamlatochunderlag ett
underlag kan redovisas börpå sådantavvaktanlingsarbetet. I att ett

den nuvarande IT-riskerarvidtasinga åtgärder att permanentasom
tillsockså lagstiftningarbetet i dessa delarinnebärstrukturen. Det att

anstå.vidare bör
vidtas inom lagstiftnings-andra insatser kanintehindrarDetta att

kan gälla åt-olyckliga läsningar. Detrisk förområdet t.ex.utan
registerför-tills vidare nuvarandetillsyftargärder att anpassasom

dagsläget råder ochfaktiska förhållanden ifattningar till de attsom
åtgärder måste bedömasintegritetsskyddet. Sådanastärka ytterstsom

angelägna.
finns tämligenkonstateras detslutligenDet kan att ennumera

författningsmässigaföreligger mångadetutbredd uppfattning attom
skallinformationstekniken fullthinder förlegalaoch andra utatt

därmedförvaltningens ochför förnyelseutnyttjas ävenkunna av -
arbetsfonner.organisation och Detverksamhet, ärrättsväsendets -

inletts inomarbete harbakgrund omfattandedenna ettmot som
för-Justitiedepartementetsrättsinformatikens område, bl.a. genom

i avvägningenpå noggrannhetställs kravarbeteI detta storasorg.
effektivisering verk-ochkraven på förnyelseå sidanmellan avena

intressen,vägande rättsligasidan,och, å andrasamheterna tungt
Frågorrättssäkerhet.ställda kravhand högtsåsom i första av

bedrivs inomdet arbeteinom förbehandlasdetta slag somramen
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förstudieToppledarforum. Bl.a. har rörande offentligaden för-en
valtningens krav på legalt förändringarbete nyligen redovisats.

förInom arbetet med nuvarande rättsliga regle-omprövaattramen
ring bör det uppgift för verka förRIN de rättsligaatt attvara en

föreligga utifrånhinder bedöms verksamhetsmässigarent ut-som
identifieras,gångspunkter konsekvensbedöms och redovisas. Därtill

sinabör läggas RIN huvuduppgifter har förverkaatt attsom en av
de lösningar utvecklas, och tillämpas inom rätts-att som anpassas

informationsförsörjningväsendets också lever till kraven påupp
rättsenlighet.

1 Rapporten LEXIT Förstudie. IT 2005 har utarbetats Datainspek-av- - -
tionen uppdrag Toppledarforumav
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förslagenKonsekvenser8 av

lT-vérksambettiliEffektivareJ stödtffâör
effektiviseiirigliesparinçjar, iZiocht

i iverksámhétsförnyeise
RE-veáksamh,i av

Verksamhetenl

nyordningen grundar sig främst påföreslagnaEffekterna denav
föra vissa uppgifter irenodla ochmöjligheterna överatt som

samordningsorganisationen.till denutförs RPSdagsläget nyaav
IT-frågornaför övergripandesärskilja de rättsväsendetGenom att

möjligheternaIT-verksamhet förbättrasfrån polisens interna att
hängertillrätta med flertal de problemkomma ett sammanav som

planering, styrningsåsom bristandemed nuvarande ordning, bl.a.
denDärtill bör läggasoch uppföljning inom området. att ansvars-

förbättrat inflytandeföreslås väsentligtfördelning medger ettsom
gäller de övergripan-berörda myndigheterna i övrigt detfrån de när

förbättringar kan vidarerättsväsendet.de IT-frägorna inom Dessa
dedriftmiljö underåstadkommas hinder den närmastutan av som

och deåren för polisens centralakommande är systemgemensam
m.fl..RI-systemen PBRgemensamma

samordningsorganisationens verk-undviker denHur attman nya
deltagande myndig-desamheten på icke önskvärt inskränkersättett

främstaför den interna IT-verksamheten Denheternas garan-ansvar
samordningmodell förblir fallettin för så inte denär attatt som

formell samverkanmindreföreslås känntecknas ellermerav en
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Samtidigt bör de deltagandemyndigheter.självständigamellan myn-
garantiinflytande verksamhetenkollegiala utgöradigheternas över en

inte myndigheternas själv-samordningsverksamheten överför taratt
deras verksamhet.i frågor endastbestämmande rör egnasom

inte modellen känne-ävenVad motsägs attsagts avovansom
utgående från regeringensbefogenheterRINtecknas att somgesav -
informationsförsörjningrättsväsendetsfrågori destyrning rörsom -

förhållandena inom de myndigheterpåverkarindirektdirekt eller som
de önskvärda effek-samordningsförfarandet. Föromfattas att utav

myndigheternassamordningsorganisationen samtidigtterna somav
får trädas förnär, det viktigtsjälvständighet inteochintegritet är att

sådanolika intressen. Enmellan dessaavvägning kan göras av-en
åstadkommas regleradviss utsträckningkan ivägning genom en

och reellt inflytande från debefogenhetsfördelningoch ettansvars-
förutsätter därutövermyndigheternadeltagande ett gott sam-men

för de deltagande myndigheternaslyhördhet och respektarbetsklimat,
specifika behov.

anledning ställa dedet kan finnasfrågaEn äratt omsomannan
tillräcklig omfatt-enligt förslagen läggs RINuppgifter är avsom

myndighet deninrättandet medmotiveraförning ut-att av en ny
tidigare redovisats. avgörandedimensionering Avformning och som

utsträck-sammanhang naturligtvis dels i vilkeni dettabetydelse är
organisationen för samverkan,utnyttjar denning myndigheterna nya

för verksamheten slutligenmål regeringen lägger fastdels vilka samt
i första hand Justitiedepartementetvilken utsträckningi attavser

för stabsbiträde.utnyttja RIN
uppgifter bli för RINpåpekas de bör aktuellaDärtill bör att som

enskilda myndigheterna.hanteras inom deockså uppgifterär som
efter ärendeslag,sig således inteUppgifterna låter sorteras typ av

för viss fråga bör föras till samord-Avgörandeuppdrag etc. om en
fråganför handläggning den aktuella be-ningsorganisationen är att

betydelse den påverkarsådan omfattning ochhadöms rätts-atten
sin helhet.informationsförsöjning iväsendets

utveck-den stagnation delvis har präglatbakgrundMot av som
RI-området, vilket i hög grad kan förklarasinomlingsarbetet av

styrning, samordning ochbrister det gällerhittillsvarande när upp-
bedömning omfattan-bör enligt utredningensföljning åtgärderna,av

uppgifter läggas den myndigheten. Deviktiga kunnade och nya
förslagen RIN omfattar i sighuvuduppgifter enligt läggs ensom

måste uppgifterna be-aktiviteter. flertal fallmängd I ävenettstor
långsiktig karaktär.dömas vara av
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finansieringsformeroch8.2 Nya styr-

föreslås läggeransvarsordningochlösningorganisatoriskaDen som
denstyrformer. Genomutvecklingenförgrundväsentlig nyaaven

rättsväsendetsstyrningregeringensföreslås kanledningsform avsom
myndig-berördadesamtidigtförstärkasIT-verksamhetsamlade som

i dettabörverksamheten. Detinflytande överheterna stortettges
samordnings-effektiv styrningunderstrykassammanhang att aven

måltydliga ochfastläggerregeringenförutsätterverksamheten att
ochrättsväsendetinomIT-användningenframtidaför denriktlinjer

såvälgenomslag inomfårocksåintentionerövergripandedessa ettatt
myndigheterna.deltagandedehosRIN som

åtskillnadtydligrenodling ochvidareinnebärFörslagen avenen
be-vilket bl.a.tjänster,produktionochbeställningföransvaret av

frågorvid de ärkan läggasviktmedföradöms större avatt som
myndighetsför varjesamtidigtintresseövergripande ramarnasom
regeringensbakgrundMotkan klargöras.utvecklingsinsatser av

beställarfunktionenverksamhetenförmål utövas ytterstövergripande
övriga rikt-Verksamhetsmål ochstyrelseRIN:s att angegenomav

Myndigheternassamordningsverksamheten.löpandeför denlinjer
olika slaglösningarochställningstagandenbehov avgemensammaav

RIN.kanaliseras via
stårIT-tjänsterde leverantörerProducentrollen utövas somavav

varjelämplig ibedömsdentilldelasbuds ochtill mest en-varasom
liksompolisenssjälvfalletbörBland aktörerna nämnasfrâga.skild

andra leveran-ocksåIT-organisationerrättsmyndighetersövriga men
verksamhet.privatoffentligsåväl inomIT-tjänster,törer somav

konkurensutsättning,tillmöjligheterockså t.ex.Detta öppnar genom
entreprenad.läggaskanverksamhetervissa utatt

respektivebeställningföråtskillnaden mellantydligaDen ansvaret
tydligareförgrundeni sinIT-tjänster läggerproduktion tur enav

kost-prestationer ochutfördaverksamhetens krav,mellankoppling
formaliseratmindreellerkan skedesamma. Dettanader för mer

formerandraeller överens-offertförfarande, avtal avt.ex.genom
avgifter.viafinansieringkommelser samt genom en

bidra tillförordas böravgiftsfmansieringmodell för attDen som
övergripandeochi frågorsamordningeneffektivisera gemensamtav

samtidigtmyndigheternakostnadsmedvetandet hosökaintresse, att
Avgifts-kan hållasstyreffektersnedvridandeförrisken nere.som
redovis-planering,förbättraockså tillmedverkarfinansieringen att

styrinfor-Bl.a. kanverksamheten.denuppföljningochning nyaav
företrädesvis ienhetligt, monetärauttryckasresultatoch termer.mation
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utredningen förordas,I förstahandsalternativ, kombina-ettsom en
tion avgifts- och anslagsfinansiering. Det huvudsakliga skälet förav

anslagsfinansiera den del RlN:s verksamhet stabs-röratt av som
biträde till regeringskansliet dessa insatser inte kanär att ses som
inotprestationer direkt kommer myndigheterna tillgodo. Kost-som
naderna för dessa insatser bör därför, såsom tidigare anförts, inte
belasta myndigheterna.

sådant kan dock anförasMot endast finansi-ett attresonemang en
eringsform bör tillämpas för den myndighetens totala verksam-nya

främsthet. För detta talar krav enkelhet och enhetlighet i bl.a.
budgetarbetet. Om dessa krav vid slutlig bedömning vägaen anses

föreslås, andrahandsalternativ, RIN:s samlade verk-tungt ett attsom
samhet avgiftsfinansieras.

8.3 Kostnader

Finansieringen samordningsverksamheten utgår i huvudsak frånav en
omfördelning från myndigheterna till den samord-av resurser nya
ningsverksamheten. Förslagen i allt väsentligt inriktade påär att
utveckla effektiv beslutsstrukturoch och därmed i sigären ansvars-
inte kostnadsdrivande. meningI denna medför förslagen således inga
betydande förändringar vad gäller det totala medelsbehovet. In-
riktningen bör de tillförs den samordnings-att resurservara som nya
organisationen bör följas motsvarande neddragning deav en av
deltagande myndigheternas anslag. De resursförstärkningar trotssom
detta kan bli aktuella därför inte betingade denär organisa-av nya
tionen sådan följd de i dagsläget eftersattaärutan attsom en av
funktionerna för planering, styrningbl.a. och uppföljning bör för-
stärkas. Vidare viss kompetenskommer sannolikt behöva tillförasatt
verksamheten nyrekrytering och utnyttjande kon-externagenom av
sulter för ändamål.särskilda

Det totala årliga resursbehovet för RIN verksamhet kan i fulltett:s
utbyggt skede till iuppskattas storleksordningen 10-12 miljonergrovt
kronor inklusive löner, konsultkostnader, lokaler Kostnadernam.m.
får specificeras i samband med anslagsframställningnärmare att en
utarbetas för iRIN led genomförande förslagen.ett ettsom av

bedömaAtt de förtotala kostnaderna IT-utvecklingen sådansom
ligger utanför vårt uppdrag. uppgift iställetDenna bör läggas den

samordningsverksamheten och utföras i samband med attnya en
samlad strategi för rättsväsendets informationsförsörjning utarbetas.
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Sammanfattning8.4

IT-utvecklingenstillbidranyordningen börföreslagna attDen
effektiviseringleda tilltillvara ochverkligen kanmöjligheter tas en

informationsteknikenanvändningframtidautvecklingsåväl avsomav
internatio-nationella ocholikatillanpassningenunderlättadärtilloch

förnyelsetillmöjligheterökadeocksåskapasPå dettakrav. sättnella
samtidigtverksamhetsformerochverksamheträttsväsendets somav

förbättras. Dennabesparingarframtidamöjligheterna mötaatt
Riksrevi-framgårvadlinje medväl iliggerbedömning avsom

30-94-2566. I1994 Dnrårligasionsverkets rapportenrapport
torde kunnaeffektivitetsvinsterochbesparingaranförs bl.a. att stora

IT-utvecklingensamordningochstyrningbättregöras avengenom
bedömningeniVidarerättsväsendet. görs attinom rapporten

effektiva-bör kunnamyndigheterna görasmellaninformationsutbytet
informationsförsörjning.samordnadbättreengenomre
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Riktlinjer för genomförande9 ett

förslagenav

anledning förslagbör vidtas med deåtgärderDe av somsom
falli detta betänkande olika karaktär. I vissa torderedovisas är av

inriktningen kunna ligga till grund för ställnings-den beskrivna
tämligen omgående, i andra falltaganden och åtgärder bör

lösningsförslagen detaljeras, rutiner utvecklas Den sannoliktm.m.
uppgiften i samband inrättastidskrävande med RIN utgörsattmest

anställningsförfarandet. förberedelsernasjälva En del börstor avav
formelltinledas innan den verksamheten kan påbörjadock kunna nya

den januari 1996.sin verksamhet lsenast
åtgärder förUppgiften genomföra de krävs uppbyggnadenatt som

särskildläggas på arbetsgrupp. Detta kan skeRIN bör en genomav
organisationskommitté tillkallas.särskild Kommitténs uppgifteratt en

planera, samordna och följa de insatserblir i första hand att upp som
i samband med genomförande.blir aktuella ett

ledas RIN:s ordförande och i övrigt omfattaKommittén bör av
myndigheterna.företrädare för de berörda kommittén bör ingåI även

myndighetschefen. kostnader uppstår iden tillträdande De som sam-
genomförande i huvudsak finansieras deband med bör berördaett av

myndigheterna.

Genomförandearbetet omfattar bl.a. följande huvudaktiviteter:

instruktion för den samlade samordningsverksamhetenEn ut-0 ny
arbetas.

ordförandeStyrelsens och övriga ledamöter regeringen.utses0 av

Chefen under styrelsen aktivför RIN rekryteras. Denne roll0 ges en
genomförai arbetet med planera, organisera och insatserna.att

Rekryteringsunderlag form specificerade tjönstebeskrivningari0 av
och kompetensprofiler utarbetas för personalkategori.varje

Rekrytering personal.0 av

Beslut samverkansparti administrativa frågor.0 om
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och inventarier.lokalerAnskajfning0 av

och fast för verksam-utarbetas läggs varjeFunktionsbeskrivningar0
hetsgren.

mellan berörda aktörer.Beställarproducentrelationer upprättas0

och införs redanutarbetas inomför avgiftsfinansieringRutiner0
systemanvändning. Avgiftsnivânochbefintlig systemmiljöförramen

regeringen.beslutas av

personaladministration,bl.a. ekonomi- ochförErforderliga rutiner0
utvecklas.och uppföljningplanering

ären utarbetasför de kommandeanslagsframställning närmastEn0
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Särskilt yttrande

Kerstin Hammarexpertenav

utredningenbrister i samordningen inom rättsväsendet pekarDe som
i berörda myndigheter inte till SARI kanaliseratpå har sin grund att

till åtgärder bygger kunskap den dagliga verksam-förslag som om
heten.

statsfinansiella förvånandeMed hänsyn till det läget det före-är att
myndighet,slå inrättandet tilldelas övergripandeettsomav en ny

existerandeför redan verksamheter.samordningsansvar En samord-
kostnad och minst lika effektivtning troligen till lägre kan utövassom

myndighet inom rättsväsendet.etableradav en
RPSRPS:s organisationsöversyn 1993:3 harI styrelsenrapport

förförklarat sig beredd samordningen informations-att ta ansvaret av
rättsväsendet. RPS redovisarförsörjningen inom där i vilken organisa-

verksamheten skall bedrivas och vilka funktionertorisk form som
ingår i denna.

styrelsens bygger långFörslagen i erfarenhet RI-rapport av
systemförvaltning inkl.kunskapoch ochsystemägaransvarsystem om

fullödigt har lyckatsregisteransvar. Jag defi-sättatt ettanser man
beställarrollernaoch ochniera leverantörs- gränsdragningen mellan

myndigheten. I lämnasdessa inom förslag säker-ävenrapporten som
för ivrigainflytande myndigheterställer reellt inom rättsväsendet.ett

Enligt mitt förmenande därigenom kunskapnärhet till ochär om
systemförvaltningverksamheten förutsättning fungerandefören en

m.m.
fungerar har inte skettRl-systemen och har fungerat Dettalänge.

med automatik har funnits ochtack den kompetensutan vare som
finns på och stärkaRPS. Det naturligt utnyttja denävenattvore
kompetens redan finns där myndigheten de för-attsom genom ge
fattningsmässiga förutsättningar ytterligare krävsoch de resurser som
för den skall kunna vidareutvecka övergripande verksamhetendenatt

samordningsansvar.och åläggas ett
gränssnitten mellan denOm myndighet inrättas måste över-en ny

den verksamheten och myndig-gripande verksamheten, samordnande
tydligarehuvudsakliga verksamhet vadheternas klargöras änegna
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betänkandet.igörssom
samordning exklusiv förklart definieras vilkenmåsteDet ärsom

IT-försörjning i isamordning vid meningrättsväsendet. Den av som
statsförvaltningen. gäller ocksåkrävas bör hela Dettaövrigt kan avse

övergripande styrningen.den
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Kommittédirektiv
ww

W

Samordning informationsförsörjningen Dir.av
1994160inom rättsväsendet

Dir. 1994:60

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 1994

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare skall utreda formen for samordning av
informationsförsörjningen rättsväsendet.inom

Tidigarel utredningsarbete

1.1 Allmänt

Ett omfattande utrednings- utvecklingsarbeteoch har under de
bedrivits i frågaåren rättsväsendets informations-senaste om

Rl informationsförsörjning.och fråga därvidEnsystem som
behandlats behovet rationell samordning verksam-är av en av
heten. Delar detta utredningsarbete redovisas i detav m.m.
följande.

1.2 SAR]

Samarbetsorganet för informationssystemrättsväsendets
SARI tillsattes i december 1966. SARI:s uppgift fun-är att

samarbetsorgan mellan Justitiedepartementet ochettgera som
vissa myndigheter. främst inom SÄRLSrättsväsendet. l arbete
deltar företrädare för Justitiedepartementet, Domstolsverket,
Riksáklagaren. Rikspolisstyrelsen, Kriminalvárdsstyrelsen,
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centralbyrånStatistiskaGeneraltullstyrelsen, Riksskatteverket,
StatskontoretSCB, m.ñ.

Särskildakommittéformen.SARI:s användsFör arbete
förordningenEnligtför inte beslutats.direktiv SARI dockhar

in-rättsväsendets1993:13431970:517; ändrad senast om
l980:628; ändradförordningenformationssystem och senast

bl.a.frågorrättsdatasystem skall vissa1993:961 omom
SARI.informationssystem beredasrättsväsendets av

Översynsrapport från Rikspolisstyrelsen1.3

uppdrag regeringen gjort över-Rikspolisstyrelsen har enav
centrala polisorganisationen.densyn av

1993-03-31 redovisas förslagbl.a.l rapporten en nyom
vid Riks-for register- och dataverksamhetenorganisation

för den föreslagnaRPS. En utgångspunktpolisstyrelsen
enligtRPSför ADB-verksamheten inomorganisationen är,
andraADB-stöd ochanvändarnas behovrapporten, att av

Genomorganisationsuppbyggnaden.skalltjänster attstyra
enligtproducentrelationer inrättas börochbeställar-tydliga

läggas för rationell utvecklinggrunden kunnaRPS nyaen av
ñnansieringssystem.ochstyr-

Organisationsforslaget innebär RPS beställarerollatt som
enhet, medan produktionen samlas iiorganiseras annanen en

enhet med RättsData. bör,fristående Därutövernamnetmer
råd vissa samordningsuppgifter bildasmedförslaget,enligt ett

representation från beställarsidan produktions-såvälmed som
sidan.

huvud-haleverantör tvåförslagetRättsData bör enligt som
för drift ochRättsDatauppgifter. För skallförstadet svara

polisväsendetsADB-teknisk utveckling sys-gemensammaav
skallfor RI-systemenKostnadernaoch RI-systemen.tem

fördelas dekostnader ochåtskilda övrigahållas från myn-
detFöranvänderinom rättsväsendetdigheter systemen.som

utveckla ADB-strukturenförvalta ochandra skall RättsData
meduppdragstagarearbetainom rättsväsendet att somgenom

iskall ingåKirunaenhetcnavgiftsñnansiering grund. somsom
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RättsData bör enligt förslaget huvudsaklig inriktningha påen
drift förvaltningoch RättsData bör vidareRl-rutinerna.av
organisatoriskt ungefär inom RPSställningsamma som
bl.a. Polishögskolan har.

1.4 Statskontorets Rättsväsendets informationssystemrapport

Statskontoret har uppdragpå regeringen lämnat redo-av en
görelse för den informationsteknologiska utvecklingen inom
rättsväsendet.

I 1993:3l Statskontoretskriver förbasenrapporten att
informationsförsörjningen inom rättsväsendet bör utgöras av
sektorssystemen. Vidare föreslås fortsattadet utvecklings-att
arbetet bör omfatta nivåer,tvâ nämligen Justitiedepartementet
och myndigheterna, SARI avvecklas. I myndigheter-samt att

skall enligt Statskontoret ligga tillockså att attnas ansvar se
samverkan och samordning myndighetsgränsernaöver
kommer till stånd, liksom formerna för det. I denna samver-
kan det viktigt ansvarsfrågornaär klargörs. Det kan inne-att
bära myndighet för i samarbete medatt ansvaret atten ges
övriga bedriva visst utvecklingsarbete eller i fallvissam.m.

myndighet sammankallande iär ochattgenom en gruppen
därvid samordnar arbetet.

1.5 Remissyttrandena Statskontoretsöver rapport

Statskontorets har remissbehandlats. Samtliga remiss-rapport
instanser understryker vikten det sker väl utveckladattav en
samordning. Bedömningen i vilka former samordningenav
bör bedrivas skiftar dock mellan remissinstanserna.

Domstolsverket skriver det framstår SARIklartatt attsom
i dess formnuvarande bör reformeras. Men det kan vara mera
tveksamt avskaffa SARI det med någonersättaatt utan att

form kontinuerlig samverkan mellan Justitiedeparte-annan av
myndigheterna. Riksáklagarenoch SARI börmentet attanser
Samordningsfrågornaavvecklas. bör behandlas i förett

myndighetersamtliga forum. RPS detgemensamt attanser av
regeringsuppdrag framgåklart måste ansvarig,ärett vem som
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myndighet itilldvs. uppdraget ställs attatt en
Vidarefor fråga.övrigasamverkansamråd med svara en

Kriminalvárdsstyvrelsenavvecklas.RPS SARI börattanser
förfinns forum samverkandetdet angelägetär att ettattanser

samordningen böri RI-frågorna. för övervägasFormen
BRÅ sigBrottsförebyggande rådet ställerytterligare.

samordning skallfor samverkan ochtveksamt till att ansvaret
förordarmyndigheterna ochlämnas till de enskildaöver att

Riks-Justitiedepartementet.samordningsansvaret läggs på
revisionsuerket det finns skälRRV skriver överväga attatt att

genomforandefassärskild under medinrätta styrgruppen en
utrednings- ochuppgift samordna berörda myndighetersatt

viktigtutvecklingsarbete. Generaltullstyrelsen det ärattanser
organisation kart-innan särskild byggsatt upp nogaman en

bäst börprojektlägger och bedömer vilka somgemensamma
frågororganisation och vilkahanteras i sådan är mestsomen

mellanlämpade i direktsamverkan berördahanterasatt myn-
avskaffasRiksskatteverlcet tveksamt till SARIdigheter. är att

inflytande för samtligainnan behovet information ochav
samtligaSCB forintressenter först lösts.har att ettanser

samordningsfrågor börforum formyndigheter gemensamt
förinrättas. skriver Statskontorets modell bl.a.JK att sam-

viktigt beaktaordning ändamålsenlig, det är attattmensynes
särskilda behov modellenmyndigheternasde små närm.m.

fastläggs i detalj.mer

2 Utredningsuppdraget

2.1 Allmänna utgångspunkter

första skallDen lösning utredaren i hand äröverväga attsom
rättsväsendetsamordningen informationsförsörjningen inomav

organiseras inomläggs myndighetsnivå och rätts-aven
befogen-väsendets myndigheter, med ocheget ansvar egna

heter.
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sådanviktigEn utgångspunkt i sammanhanget är att en
tillgodose tydlig fördelninglösning kan kravet av ansvaren

befogenheter mellan berörda myndigheter.och
samordningen koncen-En viktig utgångspunkt är attannan

övergripa-till sådana frågor ochärtreras gemensamsom av
samordningnde karaktär. den kräver sådanInom somram
förskall myndigheterna ha frihet själva sinstor att egensvara

informationsförsörjning. viktig uppgift för utredarenEn är att
samordningsansvaret fördra mellan ochgräns ansvareten

andra självständiga rutiner.mer
tredje viktig utgångspunkt samordnadeEn denär ävenatt

utvecklingen skall användarnas behov stöd ochstyras av av
tjänster inflytandeoch kravet deras tillgodoses.måsteatt

2.2 Samordningsuppgijier

för framtidenEn slutsats kan dras rättsväsendet iär attsom
allt förutsätter till aktuell tillförlitlighögre grad tillgång och in-
formation olika kräver i sinslag. Detta tur systemattav m.m.

inom forskall kunna samverka informa-gemensamramen en
tionsstruktur.

förEn vägledning utredningsarbetet myndigheternaär att
frihet möjligt inomskall fast-så attstor statenges som av

ställda och under utveckla effektiviseraocheget ansvarramar
informationsförsörjningen. Denna frihet bör dock vägas mot

samordning och samverkanbl.a. behoven myndighets-överav
gränserna.

föreslåMot denna bakgrund ochskall utredaren överväga
vilka samordnas och vilkabörsystemgemensamma m.m. som
uppgifter drift, för-bör omfattas samordningen, t.ex.som av
valtning, förnyelse befintligaoch modernisering systemav

utvecklingsamt system.av gemensammanya

2.3 Organisation för samordningen

Med vilka uppgifterutgångspunkt i bedömningutredarens av
skall dennaingå i samordningen bör hur skallövervägassom

organiseras.
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uppdraget ingårI i första hand förutsättningar-övervägaatt
lägga samordningsuppgiften rättsväsendetsattna en av

myndigheter, RPS, redan i dag har centrala uppgif-t.ex. som
i RI-systemen.ter
Den modell därvid skall bör fränövervägas utgå attsom

samordningsverksamheten organiseras självständig delsom en
RPS och särskild ledning tillsätts för verksamheten.attav en

Denna modell förutsätter i RPS instruktion införatt man
sådana bestämmelser RPS ledning inte för ledningatt svarar

samordningsverksamheten. Skulle utredarenm.m. av stanna
för lägga uppgiften myndighet får sådanatt en annan en
princip tillämpas dennapå myndighet.

En fråga skallnärmare utredas samord-ärsom
ningsorganisationens och befogenheter förhållandei tillansvar
de andra myndigheterna, i fråga ambitionsnivåer,t.ex. om
kostnadsansvar m.m.

4 Ledningsstruhur m.m.

viktigEn förutsättning för ledningsorganisationen be-är att
rörda myndigheter avgörande inflytande verksam-överettges
heten.

alternativEtt därvid kan övervägas nämndär attsom en
inrättas med totalt för verksamheten. Därigenomett ansvar
kan klart ansvarsförhållande bl.a. RPS skapas.ett gentemot
Nämnden bör högsta beslutande för samord-som organ svara
ningsverksamheten enligt de mål regeringen sattsom upp.
Nämndens uppgift bör främst för den över-att tavara ansvar
gripande och långsiktiga planeringen. Andra viktiga uppgifter
for nämnden uppföljning,är omprövning, utveckling och
effektivisering verksamheten. Verksamhetschefens uppgiftav
bör för den löpande verksamheten enligt deattvara ansvara
direktiv och riktlinjer nämnden utfärdar. Nämndenssom
uppgifter kan självfallet karaktären informationsutbytevara av
mellan de berörda myndigheterna. Utredaren bör överväga
vilken lösning föredraär med hänsyn till detattsom
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överordnade intresset skapa samordning pä områdetatt
samtidigt myndigheternas självständighet kan bevaras.som

Nämnden bör bestå från berörda myndig-representanterav
heter. Verksamhetschefen bör självskriven ledamotvara av
nämnden. Ordföranden bör dock normalt bland övrigautses
ledamöter och ordförandeskapet bör kunna alternera mellan
dessa.

Nämndens ledamöter bör regeringen. En frågautses av
utredaren skall överväga nämndenär bör verk-som utseom

samhetschefen.

2.5 Kompetens och bemanning

Mot bakgrund alltmer komplex informationsteknologiav en
ökar kraven på specialistkompetens. Behovet denna kom-av

kan inte fullt tillgodoses inompetens rättsväsendetsut myn-
digheter.

Utredaren skall således vilkenöverväga särskild kompetens
kan behöva byggas för bl.a. stöd och tjänster tillsom upp

berörda myndigheter inom för samordningsverksam-ramen
heten.

Vidare skall utredaren huröverväga verksamheten bör be-
och organiseras.mannas

2.6 Finansiering

Med utgångspunkt förslagi de till lösningar lämnas skallsom
utredaren finansieringenöverväga samordningsverksam-av
heten. Bland skall alternativ till den hittillsvarandeannat
direkta finansieringen över statsbudgeten övervägas. Det kan

gälla möjligheterna till olika formert.ex. avgiftsbelägg-av
ning, finansiering investeringar, sambrukgemensam av av

Olika alternativ för olika ändamål kan därvidresurser m.m.
övervägas, satsningar infrastrukturt.ex. att görsen ny

anslag och drift och förvaltning finansierasgenom att m.m.
avgifter för stimulera efterfrågestyrning.genom att en
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Förjärtningsfiágor7

forfattningsändringarvilka kanskallUtredaren överväga som
RPS och andra för-instruktionbehöva vad gällergöras, t.ex.

fattningar.

8 Genomförande

plan för förslagen börskall redovisa hurUtredaren genom-en
organisationenden föreslagnaföras med utgångspunkt i att om
1995.verka from. den l julimöjligt skall kunna

3 Utredningsarbetet

direktiv samtliga kom-utredaren regeringens tillFör gäller
offentliga åtagandenmittéer och särskilda utredare prövaatt
utredningsverksam-dir. 1994:23 EG-aspekter ioch angående

1988:43.heten dir.
Samråd berörda myndigheter inomskall ske med rätts-

Riksarkivet. Statskontoret skall biträdaväsendet och med
utredaren.

oförhindrad forslag tillUtredaren bör också lämnaattvara
beställaransvaretandra organisatoriska lösningar. Frågan om

för rättsstatistiken omfattas inte uppdraget.av
avslutat föreUtredningsarbetet skall utgången avvara

december månad 1994.

Justitiedepartementet
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Förslag till

Förordning 1995:O0 med instruktion för

Myndigheten för rättsväsendets Informations-

försörjning

Inledande bestämmelser

1 § Myndigheten för rättsväsendets informationsförsörjning RIN är
central förvaltningsmyndighet för samordning rättsväsendetsen av

infonnationsförsörjning enligt de mål regeringen ställt medsom upp,
myndigheterdeltagande enligt vad framgår bilaga.som av

centrala ledningenDen inom myndigheten styrelse.utövas av en

Uppgifter

2 § inomMyndigheten skall rättsväsendets infonnationsförsörjning
särskilt

frågorsamordna de sektorövergripandeär intresse,som av.
biträda regeringen med utredningar och underlag,annat.

för övergripande och långsiktig planering,ansvara.
uppföljningför genomförda åtgärder,ansvara av.

för utveckling sektorövergripande IT-satsningar,ansvara av.
för system-förvaltning sektorövergripande IT-lös-ansvara av.

ningar,
utvecklingenfölja och analysera inom7. IT-området med avseende

dess tillämpbarhet inom rättsväsendet,
följa och analysera de anpassningskrav inom IT-området som

kan följa Sveriges medlemskap ochi andra internationellaEUav
organ,

9. för de personregister datalagensenligt mening äransvara som
avsedda för användning inom rättsväsendet,gemensam

fullgöra10. de uppgifter följer registeransvaret försom av person-
register med användning,gemensam

11. för övriga register samordningskaraktär.ansvara av

3 § När enhetlighet krävs får myndigheten inom rättsväsendets infor-
mationsförsörjning meddela föreskrifter om

Standardisering
2. säkerhet
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förvaltning
inköpssamordning4.

internationella krav ochtill följdanpassningsåtgärder av
i EUmedlemskapSveriges

rapporteringdokumentation och
rättsväsendets IT-an-rådallmännafår meddelaMyndigheten om

uppnå planmässig-förbehövsutsträckning dettavändning i den att
IT-verksamhet.rättsväsendetsrationalitet iochsamordninghet,

tillämpningVerksförordningens

§§,med undantag 3-4skall,1987:1100Verksförordningen§4 av
21i styrelsen ochhandläggningensåvitt§§, 20 §10-138 avser

informations-rättsväsendetsförMyndighetentillämpas22 §§,och
försörjning.

ledningMyndighetens

skallledamöternastyrelse. EnledsMyndigheten§5 varaavav en
styrelsen ledsordförande. Underviceoch skallordförande varaen

myndighetschef.verksamhetenlöpandeden av en

förverkschefernaordföranden,förutombestår,Styrelsen§6 avav
Myndig-chefen förbilagaisärskiltmyndigheter samtde angessom

inforrnationsförsörjning.rättsväsendetsförheten

fjärdedelarochordförandenbeslutsför när§ Styrelsen treär7 av
fattas.då beslutföreträddamyndigheterna är

Styrelsens ansvar

verksamhet ochmyndighetensförStyrelsen8 § ansvararansvarar
uppgifterfullgör demyndighetenregeringen förinfördärmed att som

beslutsärskildaochförordningenligt lag,denankommer av
regeringen.

Ärendenas handläggning

myndighetens ärenden.handläggningenförStyrelsen§9 avansvarar
arbetsordningenframgårenligt vadfår närmareStyrelsen avsom

myndighetschefen.tillbeslutsfattandedelegera

skallinteärenden avgörasskallMyndighetschefen avgöra§10 som
inte be-Arendenpersonalansvarsnämnden.ellerstyrelsen somav
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höver myndighetschefen fårprövas tjänsteman.avgörasav av annan
detta skallHur ske i arbetsordningen eller i särskilda beslut.anges

Myndighetschefen föredragande i styrelsen.är

Personalansvarsnänmden

11 § Myndighetens personalansvarsnämnd består myndighets-av
chefen ordförande de funktionsansvariga och densamtsom
administrative chefen. Nämnden beslutsför ordförandenär när och
minst två ledamöter närvarande.är

Anställningar m.m.

12 § Regeringen förordnar för bestämd tid ordförande och viceen
ordförande i styrelsen.

13 § Myndighetschefen anställs regeringen. Andra arbetstagareav
anställs styrelsen eller myndighetschefen enligt den ordningav som
styrelsen bestämmer.

Överklagande

14 § Bestämmelsen i 30 § verksförordningen gäller bara i admini-
strativa ärenden anställningar hos RIN. Beslut irör andra ären-som
den hos får överklagas endastRIN lag eller förordningom en annan
innehåller särskild föreskrift det.en om

förordning träder i kraft den januariDenna 1 1996.
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Bilaga

informationsförsörj-för rättsväsendetsMyndighetenförstyrelsenI
representerade:myndigheterföljandeskallning vara

Rikspolisstyrelsen
Riksåklagaren
Domstolsverket
Kriminalvårdsstyrelsen

rådetBrottsförebyggande
Generaltullstyrelsen
Riksskatteverket

centralbyrånStatistiska
Statskontoret

regeringen.efter beslutfår adjungerasmyndigheterAndra av
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Exempel på
Arbetsordning för Myndigheten för rättsväsendets

informationsförsörjning RIN

Uppgifter

§ 1 RIN:s uppgifter, övergripande mål och allmänna verksamhets-
inriktning framgår myndighetens instruktion och andraav
beslut regeringen rörande myndigheten.av

Preciseringar målen för verksamheten och verksamhetensav
inriktning framgår RIN:s årliga Verksamhetsmål och intern-av
budget. Myndigheten kan också lämna sådana anvisningar och
preciseringar i andra former.

§ 2 Alla anställda skall hålla sig informerade myndighetens målom
och de föreskrifter verksamheten.styrsom

Myndighetens ledning

§ 3 Myndigheten leds styrelse med fullständigt införav en ansvar
regeringen. Styrelsen leds ordförande.av en

§ 4 Under ledsstyrelsen den löpande verksamheten myndig-av en
hetschef. myndighetschefenNär har förhinder, myndig-utövas
hetens tjänst den tjänsteman myndighetschefen bestäm-av som

efter anmälan i styrelsen.mer

§ 5 Myndighetschefen och de funktionsansvariga myndighe-utgör
direktion. Direktionen forum för samordnatens är ochett att

utveckla verksamheten och bereda viktigare ärenden inför
beslut i styrelsen.

Organisation

§ 6 Inom myndigheten finns under myndighetschefen funktio-tre
nella enheter och administrativenhet. Dessa leds ochen var en

funktionssansvarig.av en



1995:32SOU3Bilaga92

funktionsansvarigföruppgifterochAnsvar

verksam-inom sittverksamhetenlederfunktionsansvariga§7 Den
effektivt enligtbedrivsdentillskallhetsområde och attse

riktlinjer.ochföreskriftergällande

inom sin enhet:skallfunktionsansvarige§8 Den

uppnås,för enhetenVerksamhetsmålgällandeför attansvara-
resultatet,och analyseraverksamhetenfölja upp-

förfastställtsinternbudgetför denresultatansvarha som-
enheten,

verksamheter inomangränsandemedverksamhetensamordna-
myndigheten,

verksamhetsområde.enhetensinomutvecklingenfölja-

verksamhetsområde isittskall inomfunktionsansvarige§9 Den
arbetsuppgifter ochpreciseraochbeslutsärskilda utse ansvar

ämnesomrâdesansvariga.ochprojekt-för

projektläggas.möjligtskall så långtArbetet§10 som

denfrågoriansvarige beslutaradministrativt§11 Den avsersom
myndigheten.inomverksamhetenadministrativa

ochsärskilda beslutskall iansvarigeadministrativt utse§12 Den
arbetsuppgifter för:bestämmelsermeddela om

15 kap llsekretesslagenansvarig enligt-
arkivvårdare,biträdandearkivvårdare och-

inventeringsförrättare,inventarieredogörare och-
säkerhetsansvarig.biträdandeochsäkerhetsansvarig-

gällerfölja riktlinjerdeskall i arbetetFunktionsansvarig§13 som
förEnhetschefenpersonalpolitik.myndighetensför ansvarar

och skallinom enhetenarbetsmiljöpersonalutveckling och se
kunskaper,personalensfördelas såarbetsuppgifternatill attatt

och utvecklas.tillerfarenheterochfärdigheter tas vara

till andrabeslutanderättsindelegeraFunktionsansvarig får§14
myndighetschefen.anmälan tillefterinom enheten,tjänstemän
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administrativa enheten,Delegeringsbesluten, tilllämnassom
befogenheterskall specificera respektive tjänstemans och be-

hörighetsområde.

beslutanderätt till§15 Myndighetschef får inte delegera sin den som
föredragande projekt. Föredragandei ärende eller i iär ett ett

myndighetschefen.ärende utses av

Innebörden vid disposition myndighetens medel§16 av ansvar av
framgår protokoll årligen fastställs administra-m.m. av som av

tiva enheten.

Funktionsansvarig för utvecklingsenhet skall löpande hålla
myndighetschefen informerad arbetet inom enheten ochom

verksamheten. Erforderligt underlag för resultat-resultatet av
uppföljning lämnas till administrativa enheten.även

Placering

olika enheterna tjänstgör det antal befattningshavare§18 Inom de
styrelsen bestämmer. Personalen anställs vid myndighetensom
placering enhet.med

Ärendenas handläggning

väsentligaalla ärenden inom myndigheten.§19 Styrelsen avgör

tillsätts§20 Underordnade tjänster myndighetschefen efterav an-
i styrelsen.mälan

§21 Vid slutlig handläggning berör enhetsärende som annanav
eller denneverksamhet har chefen för utsedddenna enhet av

övrigt skall vidVilka i denrätt närvara. närvaraattperson som
myndighetschefen.slutliga handläggningen bestämmer

Förhandling informationoch

§22 Förhandlingar lagen 1976:580och information enligt om
medbestämmande ske både enheti arbetslivet kanMBL
och centralt för myndigheten.

sådan förhandling sker centralt förVid eller information som
företräds myndighetschefen ellermyndig-heten myndigheten av
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administrativa enheten. Dessa kanchefen för utse attannan
företräda myndigheten.ställeeller i sittmed sig

anlita ellerPrimärförhandling före beslut entreprenöratt enom
respektivearbetskraft förs enhet.inhyra

expediering ärendenRegistrering och av

Ärendena Registreringen skall ske iregistreras centralt.skall§23
diarierna skall finnas diarie- sök-ärendediarium. Till samtett

för allmännahandlägger ärendeDenregister. ett attsvararsom
registreras.i ärendethandlingar

hand-ärende för vårdenhandlägger§24 Den ett avsvararsom
för vården diariet.ärendet. Registratorilingarna avsvarar

handlingarna myndig-för vården iArkivvårdaren ansvarar av
centralarkiv.hetens

för de förvarashandlingarnavårdenharDen attsvararomsom
frågori första hand skalldenoch prövasäkert är omsom

enskilda kap 6 § sekretess-handlingarna till 15utlämnande av
1980:100.lagen

ärendenProtokoll förs i§25 som:

besluten inte dokumenteras ipersonalärenden,omfattar om-
ordning,annan

delegeringsbeslut,omfattar-
enligtförhandlingar MBL,omfattar ärenden om-

särskilt behov föreligger.i övrigt,omfattar ärenden om-

skall framgå:§26 varje beslutAv

för beslutet,dagen-
beslutets innehåll,-

beslutet,har fattatsomvem-
handläggningenvarit med den slutligahar utanomvem som-

avgörandet,delta iatt
varit föredragande.harvem som-

bestämmelserAvslutande

förföreskrifter i övrigt behövsmeddela deStyrelsen får§27 som
myndigheten.arbetet inom
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tillFörslag
ändring i Förordning 1970:517Förordning om

informationssystemrättsväsendetsom

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

l §
insamla, lagra, be- insamla, lagra,För be-För att att

uppgifter och lämna uppgifteroch lämna arbetaarbeta som som
verksamheten har sambandsamband med med verksamhetenhar

åklagar- och dom- inom polis-, åklagar-inom polis-, och dom-
kriminal- stolsväsendet kriminalvår-stolsväsendet samt samt
informa- den skall finnas informationssys-vården skall finnas ett

grundat på pågrundade automatisktionssystem auto- tem
databehandling databehandling. ochmatisk rätts- Vart ett av

informationssystem. dessaväsendets delsystemutgörsystem
skall bestå inomInformationssystemet rättsväsendets informa-

tionsförsörjningdelsystem. RI.av
Frågoruppbyggnad eller uppbyggnadFrågor ellerom om

informa- väsentliga förändringarförändringväsentlig rätts-av av
standarder väsendets informationsförsörj-ochtionssystemet om

ningbereds samarbets- och säkerhet ochi stan-systemet av om
darder beslutasrättsväsendets in- Myndighetenförorganet av
for rättsväsendets informations-formationssystem SARI.

övriga frågorförsörjning. I
enligt vadbeslutar RIN som

framgår i förordningen 1995:
med instruktioner för00 Myn-

för rättsväsendets in-digheten
formationsförsörjning.

2 §
Oförändrad lydelse
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3§
för delsystemBestämmelser registeransvar i 2 § 2om som avses

förordningenfinns i 1992:1027 register för strafföre-och 3 om
föreläggande ordningsbot,läggande, m.m.av

Kriminalvårdsstyrelsen registeransvarig för fördelsystem regis-är
i 2 §ter som avses

Rikspolisstyrelsen register- Myndigheten för rättsväsendetsär
informationsförsörjningansvarig för övriga i 2 § angivna regist-är

fördelsystem. eransvarig övriga i 2 § an-
givna delsystem. På uppdrag av
RIN Rikspolisstyrelsen försvarar
drift och ADB-teknisk förvaltning

de informationssystemav som
§i 1avses

med därtill hörande handlingar skall hållasDelsystem under sådan
obehöriga inte får tillgång till dem.vård att

4 §
Myndighetskoder, författningsförteckningar och regler för angivan-

behövs för databehandlingenlagrum fastställesde somav av rege-
myndigheteller regeringen bestämmer.ringen som

eller myndig-Domstol Domstol eller myndig-annan annan
för myndighetskod het, förvilken vilken myndighetskodhet,

enligt första stycket, fastställtsfastställts enligt första stycket,
underrätta Rikspolisstyrel-skall skall underrätta RIN och Riks-

sådana organisatoriska polisstyrelsen sådana organi-omsen om
förändringaroch andra satoriska och andra förändringarsom

för myndigheten fast-påverkar påverkar för myndighetensom
eller eljest harställd kod fastställd kod eller eljest harsom som

för databehandlingen.betydelse betydelse för databehandlingen.

5 13-
Oförändrad lydelse

14 §
uppgiftFramkommer i i § felaktighet5 eller ofullstän-som avses

ringa betydelse, skalldighet Rikspolisstyrelsen under-ärsom av
domstol meddelat domen ellerden beslutet.rätta som

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter i 9 § 3-8som avses
uppgifter föreläggandei ordningsbot skall ieller denrättasom av

Rikspolisstyrelsenordning bestämmer efter samråd med veder-som
myndighet.börande centrala
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Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter strafföreläggan-om
skall i dende ordning Riksåklagaren bestämmerrättas eftersom

samråd med vederbörande centrala myndighet.
Uppgiftslämnare, Riks- Uppgiftslämnare, Riks-som av som av

polisstyrelsen underrättas polisstyrelsen underrättasatt attom om
felaktigt felaktigtangetts angettspersonnummer personnummer

ofullständigt,eller skall vidare- eller ofullständigt, skall vidare-
befordra underrättelsen till varje befordra underrättelsen till varje
myndighet uppgiftsläm- myndighet uppgiftsläm-som av som av

tidigare fått oriktigt besked tidigare fått oriktigt beskednaren naren
i detta hänseende. i detta hänseende. Rikspolis-

styrelsen skall underrätta RIN
samtliga fel och ofullständig-om

heter ringa betydel-ärsom av
se.

15 24-
Oförändrad lydelse

25 §
Felaktighet eller ofullständighet i uppgift i 11 § 1som avses a

i ordningden Kriminalvårdsstyrelsenrättas bestämmer efter samråd
Rikspolisstyrelsen.med

Framkommer i uppgift Framkommer i uppgiftannan annan
i § felaktighetll i 11 § felaktighetsom avses a som avses a

eller ofullständighet eller ofullständighetär ärsom av som av
ringa Kriminal-betydelse, skall ringa betydelse, skall Kriminal-
vårdsstyrelsen underrätta den vårdsstyrelsen underrätta RIN

uppgiften.lämnat och den lämnat uppgiften.som som
Har felaktigt ofullständigteller i uppgiftangettspersonnummer

i ll § skall 14 § tredje stycket ha motsvarande tillämp-som avses a
ning.

26 32-
Oförändrad lydelse

förordningDenna träder i kraft den januari 1996.1
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Förteckning vissa betydelseöver rapporter m.m. av
för RI-utvecklingen

SARI

Informationssystem för rättsväsendet0
BROTTSRI i framtiden 198821

Informationssystem för rättsväsendet0
iStandarder BROTTSRI 1989: 1

Informationssystem för rättsväsendet0
kriminalregister 1989:2Nytt m.m.

Informationssystem för rättsväsendet0
PLANRI Utveckling, nuläge och framtid 1993: 1-

Huvudstudie. juniEtapp 1 PM 19930

Departementsserien

brottsregisterLag Ds Ju 1985:80 om m.m.

kriminalregister 1992:32Nytt Ds Ju0 m.m.

Vissa rättsdatafrägor 1992:93Ds Ju0

Registrering författningar Ds Ju 1993:830 av

Övrigt

ADB-planering inom kriminalvårdsverket0
Del ADB-strategi1 Statskontoret 1986:17

ADB-planering inom kriminalvârdsverket0
Del 2 ADB-plan Statskontoret 1986:23

Polisens framtida ADB-organisation förstudie0 en-
Statskontoret 1992:5

ADB-säkerhet inom rättsväsendet0
modell för bedömningEn skyddsnivåer Statskontoret 1992:11av



SOU 1995:325Bilaga100

Sektorövergripande analyser0
bilaga1993:25,metod Statskontorettillförslag-

kriminalpolitiken

Översynsrapport RPS 1993:3Rikspolisstyrelsenfrån0

1993:92SOUpolisorganisationencentralaDen0

1993:36RRVbrottsutredningarEffektivare0

till åtgärder inomFörslaginformationsförsörjning.Rättsväsendets0
1993:31RI-området Statskontoret

ADB-planer,anslagsfrarnställningar,Rättsmyndigheternas0
huvudstudierförstudier,projektrapporterIT-handböcker samt

mfl.
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Pensionsrättigheter bodelning.och [8] Ett nâringsförbud.renodlat [l]
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Översyn skattebrottslagen.[10]av
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