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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Regeringen bemyndigade den 30 maj 1996 chefen för Finansdepartemen-
statsrådet Eriktet, Asbrink, tillkallaatt särskild utredare meden upp-

drag hurövervägaatt vissa centrala databasers tillgänglighet, service
och kvalitet kan förbättras.

Med stöd bemyndigandet förordnades från ochav med den juli1 1996
generaldirektören Peder Törnvall särskild utredare.som

Som sakkunniga förordnades från och med den 1 augusti 1996 överdirek-
Claestören Gränström, kammarrättsassessorn Birgitta Pettersson, av-

delningsdirektören Roger Pyddoke och chefsjuristen Per Samuelsson.
Roger Pyddoke från och medersattes den 1 augusti 1997 chefsjuristenav
Hans Sundström.

Som i utredningsarbetetexperter förordnades från och med den oktober1
1996 advokaten Tom Ekelund, direktören Nils Rydén, departements-
sekreteraren Herbert Silbermann, departementssekreteraren Roland
Svahn, skattedirektören Ingrid Svedberg, enhetschefen Hans-Erik
Wiberg, från och med den oktober7 1996 avdelningschefen Kurt
Johansson, från och med den december1 1996 revisionsdirektören
Ingalill Borild, kanslirådet Monica Helander, civilingenjören Gösta
Pellbäck och från och med den 17 januari 1997 programchefen Roger
Pettersson.

Den juli1 förordnades1996 kammarrättsassessorn Rickard Sahlsten och
den oktober1 1996 departementssekreteraren Anders Forsberg sek-som

åt utredningen.reterare Anders Forsberg från ochersattes med den juli1
1997 byrådirektören Per-Erik Wejshammar,av numera från och medsom
den 22 januari biträtt1997 sekretariatet Ävenmed särskilda uppgifter.
Hans Sundström har under sitt förordnande biträtt sekretariatet.

Utredningen har antagit Grunddatabasutredningennamnet Fi 1996:6.

Utredningen har anlitat jur. kand. MariAnne Olsson konsult beträf-som
fande kartläggning dataflöden, rättsligaen förutsättningarav påm.m.
miljödataområdet.
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Utredningen överlämnar härmed betänkandet Grunddata i samhällets-tjänst.

Särskilda yttranden har lämnats Tom Ekelundexperternaav och Gösta
Pellbäck Kurtsamt Johanssongemensamt och Hans-Erikav Wiberg.

Utredningsuppdraget härmedär slutfört.

Stockholm den oktober27 1997

Peder Törnvall

/ Rickard Sahlsten

Per-Erik Wejshammar
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Sammanfattning

Grunddatabasutredningens uppdrag har varit överväga huratt samhäl-
lets försörjning grunddata inom områdena befolkning,av företag och fas-
tigheter kan utvecklas och lämna förslagatt till hur vissa centrala data-
basers tillgänglighet, service och kvalitet kan förbättras. En förutsätt-
ning är samtidigt uppgiftslämnandetatt effektiviseras, samhällets kost-
nader minskar och integritets- och säkerhetsaspekter beaktas. Bakgrun-
den dels kravetär på effektiv, rationell, säker ochen öppen informations-
försörjning grunddata förvaltningeniav och för samhället i övrigt, dels
betydelsen grunddata i informationssamhälletav för demokratin, syssel-
sättningen och välfärden Sverige.i

Motiv för det offentliga átagandet

Utredningen har funnit det allmännaatt motivet för det offentliga åta-
gandet i fråga grunddata långsiktigtär attom säkerställa samhälletsatt
basinformation tillgängliggörs för breda användare förvalt-igrupper av
ningen och samhället i övrigt till rimliga kostnader.

Grunddata, grunddatamyndigheter och reglering

Grunddata enligtär utredningens definition uppgifter som
identifierar fysik eller juridisko eller egendom ellerperson utgör geogra-fisk lägeskomponent,

beständighetäger i tiden ocho
har bred användning och därföro en efterfrågas allmänt.

För tillgodose kravenatt på ökad tillgänglighet föreslår utredningen att
några myndigheter produktions-ett och kvalitetsansvarges för grund-
data nämligen

Riksskatteverket för0 befolkningsuppgifter,som ansvarar
Patent- och registreringsverket0 för företags- ochsom ansvarar närings-
uppgifter och
Lantmäteriverket för0 landskaps- och fastighetsinforma-som ansvarar
tion.

Kriterierna för grunddata och hur de klassificeras bör fastställas i lag.
Detsamma gäller grundläggande och skyldigheter föransvar grunddata-
myndigheterna i fråga tillgänglighet, informationom åtkomst, till-om
handahållande, uppgiftslämnande och informationens kvalitet.
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Ett och samordningsorganstyr-

Bristen på styrning och samordning inom grunddataområdet är ett
grundläggande problem. Utredningen föreslår därför särskildatt styr-en
och samordningsverksamhet i myndighetsform skapas Nämndengenom
for utveckling samhällets grunddata. Det övergripandeav målet för
nämndens verksamhet skall utveckla effektivatt och säkervara in-en
formationsförsörjning grunddata förvaltningeni och for samhälletav i
övrigt. Nämnden blir huvudman för det statliga personadressregistret
SPAR och SPAR-nämndensövertar uppgifter.

Kraven på samhällelig insyn och inflytande kan inte betonas. Dessanog
intressen finns både på det nationella och kommunala planet. I den före-
slagna nämnden föreslås därför ingå företrädare från riksdagen, kommu-

och näringslivet. De deltagande myndigheternanerna inflytande ochges
via medverkan i kvalitetsrådett ochansvar i teknikråd. Nämndensett

verksamhet föreslås finansieras via ökade intäkter från verksamheten
med det statliga och adressregistret SPAR.person-

En beredningsprocess i Regeringskanslietny

I framtiden kommer det krävas kontinuerligatt beredning raden av en
frågor gällandestora samhällets försörjning digital basinformation.av

Dessa sektors- och departementsövergripande frågor har ofta stor strate-
gisk betydelse för förvaltningens och informationssamhällets utveckling.
Det krävs därför målmedvetet och formaliseratett samarbete depar-över

Regeringskansliet.tementsgränserna i Utredningen föreslår därför att en
interdepartemental beredningsprocess för digital basinformation skapas
inom Regeringskansliet. Finansdepartementet föreslås bli sammanhål-
lande for den beredningsprocessen.nya

SPAR och BASUN

Utredningen verksamheten med SPARatt bör begränsasanser och in-
riktas på fullgöra särskiltatt motiverat offentligtett åtagande till-att
handahålla uppgifter åt kundregister hos företagen och tillgodose direkt-
reklambranschens behov adresskälla för urvalsdragningar.av en

Lagen aviseringsregister föreslås kompletteras medom möjlighet fören
regeringen begränsadi utsträckningatt och efter särskilda överväganden
tillgängliggöra registerinnehållet utanför offentlig förvaltning.

Den omständigheten PRV föreslås bli grunddataansvarigatt för företags-
och näringsinformation medför inte utredningen vill föreslåatt verk-att
samheten med BASUN skall upphöra. Ett definitivt ställningstagande
till BASUN måste föregås utredning behovet arbetsställe-av en om av
information så betydandeär tillgängliggörandetatt dessa uppgifterav
motiverar offentligt åtagande ochett så falli bäst skickadärvem som att
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utföra detta. Utredningen lämnar därför inga förslag till ändring avregelverket kring BASUN.

Uppgiftsldmnandet

Alla förenklingar för företagen lämnaatt uppgifter till myndigheterna är
värdefulla för samhället helhet. Utredningensom målet börattanser

företagenatt endast skallvara behöva lämna och uppgiften samma engång. Vidare bör former och rutiner för elektroniska giftslämnandenup
utvecklas. Nämnden för utveckling samhällets grunddataav uppdra-gesverka förget att enhetligtatt ett gränssnitt utarbetas för mottagandet avdata till den offentliga förvaltningen. Nämnden föreslås också kontinuer-
ligt följa utvecklingen och lämna förslag till andra nödvändiga förenk-
lingar uppgiftslämnandet.av

Prissättningsfrágor

Utredningen föreslår generellatt prissättningsprincipen införs kansomtillämpas på alla avgiftsbelagdatyper informationsuttagav frångörssom
statlig myndighet. Principenen innebär avgiften föratt skalluttag be-

räknas så endast kostnadernaatt för framställaatt och distribuera utta-
täcks. Utredningen hargen också funnit uttagskostnadenatt för elektro-

niska enskildauttag i normalfalletav understiger myndighetens kostna-
der för fakturering. Detta kan i framtidenen leda till standarduttagatt i

utsträckningstor blir avgiftsfria.

F inansieringsfrágor

Ett nytt beträffandeangreppssätt finansieringen fortsatta satsningarav
på den elektroniska informationsförsörjningen bör utvecklas. En grund-
förutsättning skall därvid såvälatt kostnadervara nytta analyserassom

och kostnadernoggrant att alltid mäts Medmot kostnadernytta. avsessamtliga kostnader deäven kommunala för uppbyggnad och—- ajour--hållning databaser. Medav såvälnytta inom dennyttaavses offentliga
statliga och kommunala förvaltningen förnytta samhället isom övrigt.

Samspelet mellan och kommunernastaten

En samlad på IT-användningen i densyn offentliga sektorn innebär att
harstaten övergripandeett och kommunernaattansvar inom sin sektor

har delansvar förett vissa grundläggande data betydelsefullai informa-
tionssystem.

Vad finansieringsdelenavser utredningenanser måsteatt skiljaman
mellan områden där digitaliseringen färdigställdär eller långt gången
respektive framtida digitaliseringsprojekt. Inför utbyggnad infra-en avstrukturen på informationsområdet bör investeringsplanerna på det-sätt redan utvecklatssom genomgå särskild prövning detnär gäller-
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kostnader förhållandei till Rent praktisktnytta. innebär detta i denna
del kommunerna åtaratt sig viss del uppgiftsinsamling och ajourhåll-av
ning och kostnaderna för detta,att till den del de överstiger kommuner-

gottskrivs kommunernanytta,nas i någonegen form.
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Författningsförslag

Förslag till

Lag grunddataom

Inledande bestämmelser

§ Denna1 lag syftar till tillgodoseatt samhällets behov grunddata iav
register och databaser inom offentlig förvaltning.

§2 Med grunddata uppgifteravses som
identifierar fysisk eller juridisk fast eller lös egendomperson, eller som

geografiskt läge,anger
beständigaär i tiden och

har utbredd användning elleren allmänär nytta.av

Grunddata

§3 Regeringen bestämmer vilka uppgifter skall utgöra grunddatasom
och vilka myndigheter för grunddatasom enligtansvarar 4

§ Ansvar4 for grunddata innebär myndighetenatt särskilt skall
skapa god tillgänglighet till grunddata,-
informera de grunddata finns tillgängliga,om- som
upplysa formerna för åtkomst tillom grunddata,-
utveckla och redovisa grunddatas kvalitet,-
underlätta uppgiftslämnandet och-
årligen redovisa sin verksamhet enligt denna lag.-

§5 För styrning och samordning uppgifter enligt denna lag skallav
finnas särskild nämnd. Denna skallen verka för försörjningen grund-avdata förvaltningeni och för samhället i övrigt. Regeringen bestämmer
närmare verksamheten.om

§6 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela de ytterligare föreskrifter behövs for uppnåatt de syftensom

i 4som anges

Denna lag träder krafti den januari1 1999.
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Förslag till

2. Lag det statliga personadressregistretom

§ För de1 ändamål i denna paragraf finnssom anges statligtett
personadressregister SPAR. Registret förs i elektronisk form.

Uppgifterna SPARi får användas för
aktualisering, komplettering och kontroll uppgifter i personregister,av
uttag personuppgifter urvalsdragning.av genom

SPAR får användas myndigheter och enskilda.av

§ SPAR2 innehåller uppgifter folkbokfördaärom personer i landet.som
Uppgifter folkbokföring hämtas frånom aviseringsregistret enligt lagen
1995:743 Övrigaaviseringsregister.om uppgifter hämtas från statliga
personregister används for inkomsttaxeringsom fastighetstaxering.och
Till dessa uppgifter får fogas anteckning någon inteen att önskarom
adresserad direktreklam.

§ Den3 begär få uppgifterattsom myndighets personregisterur fören
sådant ändamål §i andra1 stycket ochsom 1avses och2 kansom
tillgodoses aviseringsregistret eller SPARgenom skall hänvisas till dessa
register.

Uppgifter i SPAR får registreras isom annat personregister med stöd
lag eller förordning, får lämnasav till registeransvarigut i elektronisken

form inte regeringen föreskrivitom annat.
I fråga personregister omfattarom även andrasom än anställda,

medlemmar eller kunder hos den registeransvarige, eller medpersoner
därmed jämförlig anknytningannan till denne, gäller dessutom att

uppgifter SPAR får lämnas endastur ut särskilda skäl föreligger.om
Föreskrifterna i denna paragraf inskränker inte myndigheternas

skyldigheter enligt reglerna allmänna handlingars offentlighetom i
tryckfrihetsförordningen.

§ Regeringen4 får meddela de ytterligare föreskrifter behövs försom att
uppnå ändamålen med SPAR.

Denna lag träder krafti den oktober24 1998, då bestämmelserna i 26 -28 datalagen 1973:289 skall upphöra gälla.att
Andra bestämmelser i datalagen 1973:289 får dock tillämpas till och

med den 30 september 2001.
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Förslag till

Lag3. ändring lageni 1995:743om om

aviseringsregister

Härigenom föreskrivs § lagen2 1995:743att aviseringsregister skallom
ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Aviseringsregistret får användas myndighet förav en
aktualisering, komplettering och kontroll uppgifter i personregisterav

myndigheten registeransvarig för,ärsom
komplettering och kontroll personuppgifter i övrigt,av

urvaluttag personuppgifter.av av
Regeringen får föreskriva Regeringen får föreskrivaatt att

fårregistret användas för ändamål registret får användas för ändamål
förstai stycket 3 förstaäven i stycketsom avses ävenav som avses av

myndighet.än myndighet.änannan annan

Denna lag träder krafti den januari1 1999.
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Förslag till

Förordning4. grunddataom

Inledande bestämmelser

§ Denna1 förordning innehåller bestämmelser grunddata enligtom
lagen 1998:000 grunddata.om

Grunddata

§ Grunddata2 och myndigheter för grunddata enligt §som 3ansvarar
lagen 1998:000 grunddata inomär respektive uppgiftsslagom

Befolkningsuppgifter
namn,—

ochpersonnummer—
folkbokföringsadress.——

För dessa grunddata Riksskatteverket.ansvarar

Företags- och näringsuppgifter
firma,-
organisationsnummer,-
företrädare och-
säte.-

För dessa grunddata Patent- och registreringsverket.ansvarar

Landskaps- och fastighetsinformation
fastighetsbeteckning,-
fastighetskoordinater,-
byggnadsbeteckning och-
byggnadskoordinat.-

För dessa grunddata Lantmäteriverket.ansvarar

Denna förordning träder krafti den januari1 1999.
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Förslag till

Förordning det statliga personadressregistretom

§ Nämnden1 för utveckling samhällets grunddata skallav vara
registeransvarig för det statliga personadressregistret SPAR.

Driften SPAR får förlagd tillav servicebyrå.vara en

§ SPAR2 innehåller följande uppgifter varje registreradom person:
UppgifterJ från auiseringsregistret.

namn-
personnummer-
adress-
folkbokföringsort-
makes personnummer-
vårdnadshavares personnummer-
avregistrering från folkbokföringen på grund dödsfall, med- av
angivande tidpunkt, eller anledningav av annan

Uppgifter över år från18 register förom inkomsttaxeringpersoner
taxerad förvärvsinkomstsumman och inkomstav kapital, dock- av

lägst noll kr
beskattningsbar förmögenhet-

Uppgifter över från18 år register förom fastighetstaxeringpersoner
tillägare småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på—

tomtmark uppgift kommunsamt belägenhetom
taxeringsvärde för småhusenhet-

Övriga uppgifter
uppgift den registreradeatt inte önskar direktreklamom-
tekniska och administrativa uppgifter behövs för SPAR.- som

§ Innehåller3 SPAR uppgift någon inte önskaratt direktreklam,om får
uppgift denne inte lämnas till denom ut användaattsom avser
uppgiften för sådan reklam.

Första stycket inskränker inte de skyldigheter enligtsom
tryckfrihetsförordningen åvilar nämnden.

§ Riksskatteverket4 och skattemyndigheterna skall lämna de uppgifter
behövs för SPAR till nämndensom avgift och i elektroniskutan form.

§ Uppgifter5 från register för inkomsttaxering och fastighetstaxering får
lämnas endast till polismyndigheterut och tullmyndigheter.
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§ Vid urvalsdragning6 enligt § lagen1 1998:000 det statligaom
personadressregistret får sökbegrepp användas uppgift isom

ålder, kön, adress och folkbokföringsort uppgiftpersonnummer samt om
inkomst, förmögenhet och fastighet.

För urvalsdragning gäller dessutom endast uppgifteratt ochom namn
föradress år får16 i urvaletöver lämnas till registeransvarig iperson en

elektronisk form.

§ Uppgift7 makes eller vårdnadshavares ellerom personnummer om
under år får elektronisk16 i form lämnas endast tillperson ut

myndighet, bank och försäkringsbolag eller därmed jämförligannan
verksamhet.

§ Om den8 i tjänsten har tagit befattning med uppgifter harsom som
lämnats från SPAR misstänker uppgifterna oriktiga, skallär dettaatt

anmälas till skattemyndighet, Riksskatteverketgenast eller nämnden.

§ Om9 personuppgift längreinte behövs för tillgodose ändamålenatten
med SPAR skall uppgiften utgå registret.ur

Nämnden lämnar årligen Riksarkivettill kopia SPAR visaren av som
innehållet i veckaregistret 37.

§ Utnyttjandet10 SPAR avgiftsbelagt enligt föreskrifterärav som
regeringen meddelar särskilti beslut.

Denna förordning träder krafti den oktober24 då förordningen1998,
det1981:4 statliga och adressregistret upphör gälla.attom person-

Äldre bestämmelser förordningeni 1981:4 det statliga ochom person-
adressregistret enligt gällande lydelse den oktober23 får dock1998
tillämpas till och med den september30 vid2001 utnyttjande SPARav
för ärende hos myndighet.
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Förslag till

6. Förordning med instruktion för Nämnden för
utveckling samhällets grunddataav

Uppgifter

§ Nämnden1 för utveckling samhällets grunddata skallav enligt lagen
1998:000 grunddata verka för effektivom och säker försörjningen avgrunddata i förvaltningen och för samhället i övrigt. Det innebär att
nämnden har till uppgift att

samordna frågor Standardisering,om-
fastställa gränssnitt för myndigheternas insamlande- och utlämnande

grunddata,av
utveckla kvalitetssäkring grunddata,- av
föra nationell databaskatalog,en-
följa utvecklingen servicenivån,av-
bereda anknytande frågor säkerhet och integritet,- om
följa och föreslå förändringar avseende samhällets försörjning- med
grunddata.

Nämnden vidareär huvudman och registeransvarig för det statliga
personadressregistret SPAR.

§ Nämnden2 skall, utöver vad framgår § första1som stycket,av svarafor samordning i fråga Standardisering ochom gränssnitt för annat
uppgiftslämnande till statliga myndigheter.

§ Nämnden3 får meddela de ytterligare föreskrifter behövs försom att
uppnå de mål i § lagen4 1998:000som anges grunddata.om

§ Vid4 tillämpningen ochl 2 skall nämndenav samråda med
Datainspektionen i den utsträckning behövs med hänsyn tillsom
inspektionens uppgifter enligt datalagen 1973:289 medsamt
Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn till Riksarkivets
uppgifter enligt arkivlagen 1990:782.

Sammansättning

§ Nämnden5 består åtta En ledamöternaav personer. ordförande.ärav
Vid behov kan nämnden tillfälligt adjungera eller flera meden personer
särskild sakkunskap.

Organisation

§ Vid6 nämnden finns kansliett leds chef.som av en



24 Författningsförslag SOU 1997:146

Verksförordningens tillämpning

§ Följande7 bestämmelser i verksforordningen 1995:1322 skall
tillämpas på nämnden:

§ behörighet2 företräda vid domstol,att statenom
§ medverkan16 EU-arbetet,iom
§18 myndighetens organisationom m.m.,
§26 ärendenas handläggning,om
och27 28 myndigheternas föreskrifter,om
§29 inhämtande uppgifter och utövande tillsyn,om av av
§30 ärendeförteckning,om
§31 myndighetens beslut ochom
§35 överklagande.om

§ Nämnden8 har det för verksamheten och de uppgifteransvar som
i 6 och13 verksförordningen15 1995:1322.anges -

Ärendenas handläggning

§ Nämnden9 beslutsförär ordförandennär och minst hälften deav
andra ledamöterna är närvarande. När ärenden viktstörre handläggsav
slutligt, skall möjligt samtliga ledamöter närvarande.om vara

Om ärende så brådskandeett är nämnden inte hinneratt
sammanträda for behandla det, fåratt ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

§ Nämnden10 får i arbetsordning eller särskilda beslut lämna tillöver
ordföranden eller chefen för kansliet ärendenavgöraatt inte behöversom

i nämnd.prövas

Ärendena§11 efter föredragning.avgörs I arbetsordning eller särskilda
beslut får dock medges ärenden enligt §att avgörs 8 inte behöversom
föredras.

Anställningar m.m.

§ Ordförande12 och övriga ledamöter regeringen forutses bestämdav
tid. Nämnden får inom sig ordförande.viceutse

§ Chefen13 for kansliet anställs beslut regeringen.genom av
Andra anställningar beslutas nämnden.av

Bisysslor

§ Besked14 bisyssla enligt §12 anställningsförordningenom 1994:373
lämnas nämnden frågaiäven chefen för kansliet.av om
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Denna förordning träder krafti den januari1 då1999, förordningen
1988:547 med instruktion för Statens och adressregisternámndperson-
skall upphöra gälla.att
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Förslag till

Förordning ändring i avgiftsförordningenom

1992:191

Härigenom föreskrivs och15,att 16 avgiftsförordningen
1992:191 skall ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse.

4§

En myndighet får, det förenligtär med myndighetensom uppgift enligt
lag, instruktion eller förordning, avgift tillhandahålla:annan mot

tidskrifter och andra publikationer,.
informations- och kursmaterial,.
konferenser och kurser,.
rådgivning och liknande service,annan.
lokaler,

.
utrustning,

.
offentlig inköps- och resurssamordning,.
tjänsteexport,

.
automatisk uppgifteruttag i elektroniskav.
databehandlingsinformation i form,

form utskrift,änannan
10. upplysningar telefon, den service myndighetenper därmedom
tillhandahåller går myndighetensutöver serviceskyldighet enligt
sekretesslagen 1980:100 och förvaltningslagen 1986:223.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om
verksamheten tillfälligär eller mindrenatur omfattning.av av

Beträffande tjänsteexport finns ytterligare bestämmelser i
tjänsteexportförordningen 1992: 192.

I datalagen 1973:289 finns
bestämmelser försäljningom av
uppgifter personregister.ur
Förordning 1.995:687.1

5§

Om inget ekonomisktannat mål för verksamheten beslutats, skall avgifter
beräknas så full kostnadstäckningatt uppnås.

l Grunddatabasutredningen förutsätter lagstiftningatt persondataskyddsområdetny har
införts före de föreslagna datumen för ikraftträdande.nu
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För avgifter enligt § fårtas 4 myndighetenut själv, inomsom for fullramen
kostnadstäckning, besluta grunderna for avgiftssättningen, inteom om
regeringen har beslutat något Förordning 1993:431.annat.

Avgifter för uppgifteruttag iav
elektronisk form skall beräknas sä

full kostnadstäckningatt for att
framställa och distribuera uttagen
uppnås uttagskostnad.

15§

En myndighet skall avgift enligt bestämmelsernata ut i 16 for22 att-
efterden särskild begäran lämnar ut

kopia eller avskrift allmän handling,av
utskrift upptagning för utskrift uppgifterav av ur en
automatisk databehandling, databas,
kopia video- eller uppgifter i elektronisk formav ur en
ljudbandsupptagning eller handling eller databas,en
utskrift ljudbandsupptagning,av
eller
sådana bevis4. och registerutdrag kopia4. video- ellerav

i 20 ljudbandsupptagningsom avses eller
utskrift ljudbandsupptagning,av
eller
sådana bevis och registerutdrag

i 20som avses
Myndigheten skall, avgiftnär Myndighetentas skall, avgiftnär tas

samtidigt ersättning förut, ta ut samtidigtut, ersättning förta ut
portokostnad försändelsen Väger portokostnad försändelsenom vägerom

20 förän eventuellsamtmer 20gram än for eventuellsamtmer gram
postförskottsavgift eller postförskottsavgift ellerannan annan
särskild kostnad för medatt särskildpost, kostnad för medatt post,
bud eller liknande förmedling sända bud eller liknande förmedling sända
den begärda handlingen eller kopian den begärda handlingen, kopian
till Förordningmottagaren. eller databäraren till mottagaren.
1994:356. Förordning 1994:356.

16§

Om beställning omfattar tio Avgiften för enligt 15§en ett uttag 1 3-
sidor eller skall avgift skall kostnadentas förutmer, motsvara att
för kopior allmänna handlingar framställa och distribueraav uttaget.
och för utskrifter upptagningar Myndigheten får frånavståav att ta
för automatisk databehandling avgift enligt förstaut stycket.
enligt § och15 1
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Avgiften för beställning tioen av
sidor kronor.är 50 För varje sida
därutöver är avgiften kronor.2

Myndigheten får besluta om
undantag från första och andra
styckena det finns särskildaom
skäl

Första tredje stycket gäller även-
handlingnär sänds tillen

beställaren via telefax. Förordning
1995:687.

Denna förordning träder krafti den januari1 1999.
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Inledning1

Direktiven1.1

Grunddatabasutredningens uppgift enligtär direktiven dir. 1996:43 att
huröverväga vissa centrala databasers tillgänglighet, service och kvalitet

kan förbättras samtidigt uppgiftslämnandet effektiviserassom och sam-
hällets kostnader minskar. I sammanhanget skall även integritets- och
säkerhetsaspekterna beaktas. Utredningsarbetet skall förstai hand in-
riktas på de centrala företags- och fastighetsdataregistren.person-,

Direktiven vidare det i förstaatt ett skallanger genomförassteg stu-en
die nämnda register och deras informationsinnehållav ovan och flöden
för få samladatt bild frågor definition,en rör organisation,av som an-

hantering, uppgiftslämnande till ochsvar, användning den offentligaav
förvaltningens grunddata. I denna del skall de principiella frågeställ-
ningarna lyftas fram och granskas bakgrundmot bl.a. offentlighets-av
principens krav.

Med detta grund skall arbetet i andrasom koncentrerasett steg på att
lämna förslag till lösningar på aktuella problem hos berörda register och
till eventuella författningsändringar. Utredarens överväganden bör även
kunna tjäna riktlinjer ställning skallnär tillsom andratas viktiga regis-

i samhälletter grundläggande karaktär.av

Direktiven finns i sin helhet bilaga.som

Arbetets1.2 uppläggning

Utredningen har gjort studie de centrala företags-en och fas-av person-,
tighetsregistren. Den redovisas kapiteli

Arbetet har, förutom vid vanliga sammanträden och bedrivitsmöten, i tre
med företrädareexpertgrupper för Finansdepartementet, Närings- och

handelsdepartementet, Inrikesdepartementet, Riksskatteverket RSV,
Statistiska centralbyrån SCB, Riksrevisionsverket RRV, Patent- och
registreringsverket PRV, Lantmäteriverket, Riksarkivet, Statskontoret,
Företagens uppgiftslämnardelegation FUD, Swedish Direct Marketing
Association SWEDMA och Svenska kommunförbundet.
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Statskontoret har bistått utredningen med kartläggning grunddataen av
grunddatabaseroch i rad andra länder. Resultaten denna kart-en av

läggning redovisas inte på de ställen där deseparat varit intresseutan av
för utredningens överväganden.

Utredningen har under gångarbetets haft kontakter med företrädare för
myndigheter, utredningar och organisationer engagerade frågorär isom

utredningensinom område. Det gäller bl.a. Datalagskommittén Ju
och den arbetsgrupp1995:08 Statskontoretinom utfört konsekv-som en

ensanalys Datalagskommitténs betänkande Arbetsgruppen församtav
samverkan kring geografiska data och geografiska informationssystem
REGGIT inom Inrikesdepartementet.

Utredningens direktiv många frågor grunddata och skulletar upp om
kunna för utreda rad detaljfrågor. Utredningenutrymme harattge en
emellertid inriktat arbetesitt och sina förslag till lösningar på mera
övergripande och frågorprincipiella tillgängligheten till grunddata.om
Gjord utifrånavgränsning utredningens direktiv ocksåinnebär att annan

sammanhangeti och för viktigi sig samhällsinformation framtidisom en
kommakan grunddatastatus, såsom rättsdata, miljödataatt och in-ges

formation från Riksdagen kommunalaoch den demokratin, lämnats
utanför.
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Informationsteknik2 och samhällets krav på
informationsförsörjningen idag och
imorgon

Allmänna2.1 utgångspunkter

En utgångspunkt för denna utredning är samhällets informationsför-att
sörjning och förvaltningens förmåga med hjälp informationsteknikatt av
IT basinformationgöra tillgänglig är avgörande faktor för tillväxten
och välfärdsutveckling.

Informationsspridningen offentliga databaser har underur årsenare
ökat snabbt. Informationstekniken data enkeltgör åtkomliga för stora

användare både inom och förvaltningen.grupper utom Informationenav
blir alltmer och angelägenhet med fleraen gemensam använd-resurs
ningsområden for företag, myndigheter och enskilda.

Tillgänglighet nyckelordär i utredningsuppdraget.ett För basinfor-att
mationen skall lätt tillgänglig krävs väl uppbyggd infrastrukturvara ien
form databaser, kommunikationslösningar, regler,av standarder och
organisation. Det finns emellertid antal hinderett begränsar till-som
gängligheten och därmed bred användning den offentliga förvalt-en av
ningens databaser. Dessa hinder teknisk,är rättslig och organisato-av
risk Bristandeart. samordning och Standardisering vid informations-
utbyte tydligareär exempel på hinder för effektiv informationsförsörj-en
ning.

Ännu utgångspunkt effektivär offentligatt informationsförsörjningen en
och uppbyggnad databaser kräver tydlig ansvarsfördelningav ochen
klara spelregler för alla berörda aktörer. Dels måste klargörasansvaret
för informationsinfrastrukturen det gällernär produktion och förvaltning

information, dels måste tydlig rollfördelningav mellan offentliga ochen
enskilda aktörer på informationsmarknaden upprättas.

2.2 IT-propositionen och grunddatabasernas roll i
informationsförsörjningen

I proposition 1995/96:125 åtgärder för bredda ochatt utvecklaom an-
vändningen informationsteknik den s.k. IT-propositionenav har rege-
ringen lämnat förslag till mål för övergripande nationell IT-strategi.en
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har därvid förespråkatRegeringen prioriterade statliga områdentre -
rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning -

handlingsprogram förredovisat bredda och utveckla IT-samt ett att

användningen.

harRiksdagen sedermera delar härdei intressanta beslutatär isom- -
medenlighet regeringens förslag bet. 1995/96:TU19, rskr. 1995/96282.

I skrivelse Utvecklingenregeringens informationssamhället1997/98:19 i
lämnas redovisning utvecklingen på IT-området.en av

Vad området informationsförsörjningsamhällets i propositio-avser gavs
målet utforma infrastruktur hög tillgänglighetäratt attnen en som ger

basinformationtill tillväxtbefrämjande.och IT-utvecklingen med-ärsom
för informationen informationssystemenoch alltmer blirattnu en

och angelägenhet för alla företag, myndigheter ochgemensam resurs
Regeringenenskilda. framhöll särskilt samhällets grunddatabaseratt

måste central del denna informationsinfrastruktur.iutgöra en

Regeringen vidare Sverige vid internationell jämförelsenoterar att en
långt framme utvecklingenligger det gäller grundläggande offent-när av

databaser, utvecklingen påliga detta område har starktvaritattmen
specifikaknuten till administrativa behov. Andra behov har ofta inte

tillgodoseskunnat oklara regler, rättsliga och organisatoriska hin-p.g.a.
Regeringen framhöll vikten offentligader de grunddataba-attm.m. av

till de behoven och det skapas förutsättningar förattserna anpassas nya
väl fungerande förvaltning Särskildadatabaser. insatser bordeen av ge-

nomföras för utveckla de offentliga databaser, grundläggande iäratt som
betydelsen de har användningsområde och kan förutnyttjasatt ett stort

ändamål, de s.k.flera grunddatabaserna.

Som exempel på sådana nämndes debaser centrala registren över

företag Grundläggandeoch fastigheter/byggnader. geografiskapersoner,
föreslagnadata och den vägdatabanken borde enligt regeringens mening

också räknas till grunddatabaserna.

följande utgångspunkter för fortsattaRegeringen det arbetet medangav
tillhandahållande utveckling basinformation,avgränsning, och nämli-av

attgen

Grunddatabaser bör begränsas till vad basdataär stortsom av gemen-o
offentligaoch innehålla data kanintresse endast utnyttjassamt som

rättsliga hinder. viktigtDet dessutom de förär attutan anpassas ge-
krav pånerellt utnyttjande, vilket Standardiseringställer och enkel

åtkomst.

undvikaGrunddatabaser bör för dubbelarbetei princip och sti-atto -
samverkan registerproducentermulera mellan olika och användare -
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byggas och ajourhållas registrering vid källan, d.v.s.upp där in-genom
formationen skapas. Registrering bör normalt endast ske gång ochen
data skall nyttiggöras så långt det möjligt iär övriga databaser. Detta
förutsätter bl.a. samverkan mellannära och kommun eftersomstaten
kommunerna producenterär primärdata.stora av

Ett samhällsekonomiskt riktigt utnyttjande den informationo av som
offentlig förvaltning förfogar inte får begränsasöver eller hindras av

kostnaderna för offentligaatt utnyttja de registrenatt blir för höga.
Investeringarna och driften grunddatabaserna bör finansierasav av
det offentliga registren huvudsaknär i motiveras deras administra-av
tiva användning.

Regeringen också prissättning på informationstjänsterattanser är en
central fråga det gäller ökanär tillgängligheten tillatt de centrala regist-

Det finns några ytterligare frågor hänsyn till, bl.a.att ta gränsdrag-ren.
mellanningen offentligt och enskilt och vilka kvalitets- och säkerhets-

krav skall ställas på register med bred användning.som en

Rättsordningens2.3 krav

Demokratiaspekter2.3.1

I och demokratisktöppet samhälleett säkerställandetär allmänhe-av
insyn i myndigheternastens verksamhet hörnsten.en

Medborgarna måste ha möjlighet delta demokratiskai dialogeratt och
beslutsprocesser, följa och bidra till utredningar och analyser i den poli-
tiska bli delaktiga produktionen samhällets serviceprocessen, samtav
granska det offentliga myndighetsuppdraget. Nyhetsmedia olika slagav
har i utsträckning kommit fåttstor rollen medborgarnasatt som om-
budsmän.

I demokratiperspektiv tillgänglighetenett till informationär den kritiska
punkten. En näraliggande fråga i sammanhanget i vilkenär omfattning
informationen skall gratis. Det är värt det betydandeiatt notera attvara
utsträckning myndighetenär själv de grundkravutöver följersom, som

olika författningar, bestämmer på vilket sätt sprider informationav man
blir tillgänglig kostnad för allmänheten. Förvissoutan myndig-ärsom

hetens verksamhet styrd författning och den fria viljan naturligt-genom
ocksåvis beroende ekonomiska faktorer.av



Informationsteknik36 och samhällets krav... SOL 1997:146

Offentlighet, ochsekretess god offentlighetsstruktur2.3.2

Offentlighetsprincipen förgaranti den offentliga maktutöv-utgör atten
sker demokratiskti formerningen och under allmänhetensöppna och

massmedias Offentligheten skallinsyn. förhindra maktmissbruk. initiera
reformer och rättssäkerhet och effektivitet förvaltningi ochgarantera
folkstyre. För detta ändamål finns bestämmelser bl.a. förhandlinge-om
offentlighet, yttrande- informationsfrihet,och meddelarfrihet hand-om
lingsoffentlighet kap. kan2 TF. Till detta läggas bestämmelseräven om

och olika informations-service och upplysningsskyldigheter i sekre-t.ex.
tesslagen och förvaltningslagen1980:100 1986:223.

allmänEn dockinsynsrätt kan gällainte obegränsadi omfattning.
Offentlighetsprincipen måste därför viktiga allmänna ochvägas mot en-
skilda Såledesintressen. finns regler sekretess och tystnadsplik-även om

Myndigheterna måste dessutom möjligastei mån tillförsäkraster. ar-
kap.betsro TF därför bestämda2 vissa kriterier för offentlighets-anger

räckvidd.principens

Handlingsoffentlighet

delRätten allmänna handlingar har enligt portalparagrafenatt ita av
TF till ändamål främja fritt2:1 "ett meningsutbyte och allsidigatt en
upplysning. Den följaktligen förutsättningarna för den friautgör en av
demokratiska åsiktsbildningen. Handlingsoffentlighetens funktion år
också säkerställa tillgången till viktig informationskälla ochatt att ut-en

allmänheten kontrollmedelmed viktigt för myndigheternasrusta ett att
verksamhet utförs enlighet lagstiftarensi med intentioner. Rätten gäller
i oberoende enskildesprincip den syfte med begäran delatt taav en om

allmän handling.av en

Beträffande offentlighetsprincipen viktigtdet skilja mellanär rättenatt
till insyn i myndigheternas verksamhet och till allmännarätten uttag av
handlingar. När det gäller för automatiskupptagningar databehandling
ADB omfattar rättigheten till inte få utskriftän rättenuttag attmer en

kap. § TF. Det2 13 viktigt det alltså enligtär gällandeatt notera att nu
lagstiftning finnsinte någon skyldighet lämna allmänna hand-att ut

pålingar ADB-medium. Från främst massmedialt håll har kritik väckts

offentlighetsprincipen omfattar utlämnandeinte informationattmot av
elektroniski form.även

Sekretess

Sekretesslagen 1980:100 innehåller bestämmelser tystnadsplikt iom
det allmännas verksamhet förbudoch lämna allmännavissaatt utom
uppgifter. Bestämmelserna utsträckning siktei på skyddet förtar stor
den enskildes personliga Utifrån myndigheternasintegritet. perspektiv
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sekretessenär nödvändig för verksamhetens genomförande. Det vik-är
känsligatigt uppgifter i myndigheternasatt kontakter med enskilda,

företag och organisationer inte obehörigen röjs. Sekretessen såledesär
också trovärdighetsfråga för förvaltningen.en

God offentlighetsstruktur

När myndighet använder IT-stöd i verksamheten skallen systemupp-
byggnad och åtkomstrutiner ordnas med både offentlighetsintres-m.m.

och verksamhetens praktiska genomförande åtanke.sena i Kort innebär
detta myndigheten dels skall hållaatt allmänna handlingar åtskilda från
andra handlingar, dels skall hålla sekretessbelagda uppgifter åtskilda
från offentliga uppgifter. I ingetdera fall får allmänhetens insynsrätt
enligt TF försvåras. Bestämmelser s.k. god offentlighetsstruktur finnsom
i kap. § sekretesslagen.15 9

Motiven för regler god offentlighetsstruktur är vissa kravom en att
måste ställas på myndigheternas IT-användning för allmänhetensatt
insynsrätt enligt offentlighetsprincipen inte skall urholkas. Ambitionen

teknikenär aldrig får bliatt begränsande för insynsrätten. I realiteten
handlar det i möjligaste mån skapaatt överskådlighet iom ochsystemen

informationshanteringen,i vilket i sin ställer krav på bl.a.tur begriplig
fullständigoch systemdokumentation liksom krav på kompetens hos de
skall utforma respektive användasom systemet.

Allmänna2.3.3 handlingar och arkivlagen

Arkivlagen 1990:782 trädde krafti den juli1 1991. I lagen finns
bestämmelser myndigheternas och vissa andra arkivom samtorgans om
arkivmyndigheterna.

Enligt § arkivlagen3 bildas myndighets arkiv de allmänna hand-en av
lingar resultatär myndighetensett verksamhet och sådanasom hand-av
lingar kap.i 2 §9 TF d.v.s. vissa minnesanteckningar,som avses utkast-
och koncept och vilka myndigheten beslutar skall hand för arki-tas- om

Arkivenvering. del kulturarvetutgör och arkivmaterialet skallen av
kunna tillgodose de ändamål § arkivlagen,i 3 d.v.s. rättensom anges att

del allmänna handlingar,ta behovet information förav rättskipningenav
och förvaltningen forskningens behov.samt

Arkivvården grundas bl.a. på myndighet vidatt registreringen all-en av
handlingarmänna skall vederbörlig hänsyn tillta dess betydelse för en

ändamålsenlig arkivvård och redan vid framställningen handlingarav
använda material och metoder lämpliga medär hänsyn till behovetsom

beständighet. Framställningen handlingar skall skeav på sådantav ett
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kande läsas och överförassätt till databärareatt under hela beva-nya
randetiden, bibehållandemed den fysiska och logiska kvaliteten.av

arkivvården vidareI ingår myndigheten skallatt

organisera arkivet på sådant sätt delrätten allmännaett att att tao av
handlingar underlättas,

olika arkivbeskrivningarupprätta förteckningar,ochtypero av
skydda arkivet förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,moto

arkivet fastställaavgränsa vilka handlingar skallatto genom som vara
arkivhandlingar samt
verkställa föreskriven gallring arkivet.io

Syftet bakom arkivvården möjligastei månär fastställa foratt ansvaret
existensen och bevarandet de handlingar framkommer ettav som som
resultat den offentliga myndighetsutövningen. I praktiken handlar detav
bl.a. äkthet och skyddautenticitet,att manipulation,garantera motom
val mottagningsstandarder, speciñcering systemdokumentation ochav av

dokumentationskravövriga Ytterst dessa kravutgör förgarantim.m. en
förekomst och därigenom kvalitetssäkringäven hela den offent-en av- -
liga förvaltningens informationsbestånd. Arkivvården utgör även sä-ett
kerställande offentlighetsprincipen fungerar fullt enlighetatt i medutav
demokratins grundtankar beslutsfattandetinsyn i och tillgänglighetom
till material grund för debatter och ställningstaganden i samhäl-som nya
let.

Datalagen2.3.4

§Enligt första3 stycket datalagen 1973:289 skall Datainspektionen
DI meddela tillstånd inrätta och föra personregister det saknasatt om
anledning det uppkommer otillbörligt intrångatt anta att i registrerads
personliga integritet. Vid bedömningen skall DI särskilt beakta ocharten
mängden de personuppgifter skall ingå i registret, hur och frånav som

uppgifterna skall hämtas vilken inställning de kan kommasamtvem som
registreras har eller kan ha tillatt registret. Det måste dessutomantas

särskilt beaktas inte andra uppgifter eller andraatt registreraspersoner
står iän överensstämmelse med ändamålet med §registret 3 andrasom

stycket.

Redan vid datalagens tillkomst förutsågs lagen skulle inomatt överses
framtid. Nästan ständigt pågående utredningar har också föran-en snar

lett rad ändringar efter hand, det kom dröja till innan1993atten men
förslag till datalag lades fram. Datalagsutredningenett en presente-ny

rade slutbetänkandei sitt En datalag SOU 1993:10 sådant för-ettny
slag. Följande kan innebördennämnas utredningens förslag.om av
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Personregisterbegreppet skulle slopas. Den föreslagna datalagennya
skulle tillämplig på "behandling personuppgifter",vara med vilketav
enligt huvudregeln förstods åtgärdvarje vidtas med personuppgiftersom

automatisk databehandling. Systemet med licensgenom och tillstånd
skulle avskaffas och medersättas med anmälningsskyldighet.ett system
Härigenom skulle kunna frigöras för intensifiering Dlzs till-resurser av

Ändamåletsynsverksamhet. med behandlingen personuppgifter skulleav
med större precision den gällandeän datalagen krävde.anges Behand-

ling personuppgifter skulle tillåten endast underav i lagen angivnavara
förutsättningar.

Datalagsutredningens förslag till datalag kom aldrig genomföras.attny
Dels förslagetmöttes stark kritik från remissinstanserna, dels arbe-av
tade EU vid den tiden med direktiv på persondataskyddetsett område.
Regeringen fann för avvakta utvecklingengott att inom EU och slut-en
ligt lydelse direktivet innan datalag skulle kunna införas.av en ny

Nya2.3.5 rättsliga förutsättningar beträffande

persondataskyddet och handlingsoffentligheten

EG:s dataskyddsdirektiv

Informationen distribueras över bestårgränserna oftasom personrela-av
Önskemålenterade uppgifter. det fria flödet information medom storav

betydelse för både den internationella handeln och for fullgörandet av
gemenskapsrättens åligganden, har därför fått ställas behovetmot av
skydd för den enskildes personliga integritet. I EG:s s.k. dataskydds-
direktiv 95/46 EG den oktober24 har1995 försökt finna lös-av man en
ning för dessa delvis motstående intressen.

För införliva EG-direktivetatt svenski lagstiftning tillsatte regeringen
parlamentariskt utredning,. Datalagskommitténsammansatten DLK.

Kommittén i uppgiftäven ochöveratt grundlagsreglernagavs se anpassa
allmänna handlingars offentlighet till den tekniken.om nya

Datalagskommitténs förslag till persondatalagny

DLK föreslår betänkandeti Integritet, Offentlighet, Informationsteknik
SOU 1997:39 helt persondatalag till delenstörsta baseras påen ny som
den slutliga lydelsen det nämnda EG-direktivet. Lagen kanav nyss ses

ramlag generella riktlinjer för all behandlingsom en som ger av perso-
nuppgifter. Avsikten är regeringen och DI inomatt den lagenram som

skallnärmare precisera regleringen.ger

Den föreslagna lagstiftningen bygger på själva hanteringenatt av per-
sonuppgifter regleras. Rent privat användning personuppgifter undan-av
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dock från den föreslagna lagen. Som exempel elektronisktas e-ges post
mellan privatpersoner.post Behandling personuppgifter heltärav som

eller delvis automatisk omfattas alltid den föreslagna lagen. Manuellav
sådanabehandling uppgifter omfattas bara uppgifterna skall ingåav om

regelrätti register.ett

föreslagnaI den lagen slås grundläggandevissa krav fast på all behand-
ling personuppgifter. Den persondataansvarige skall till attav se person-
uppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berätti-
gade ändamål. Uppgifterna får sedan inte behandlas för något ändamål

oförenligt med det för vilket uppgifternaär ursprungligen samladessom
föreslagnaDenin. lagen innehåller uttömmande uppräkning de fallen av

då personuppgifter får behandlas.

Datalagskommitténs förslag till begreppsapparat i TFny

andra delenDen DLK:s uppdrag har varit reglerna kap.över i 2attav se
TF medborgarnas del allmänna handlingar.rätt Syftet haratt taom av

förändrainte varit offentlighetsprincipen undersökaatt hur denutan att
kan till den informationstekniken. DLK framhåller attanpassas nya en
vidsträckt offentlighetsinsyn medger kontroll makten, vilket stär-en av
ker demokratin. Kommitténs förslag syftar också till på sikt vidga all-att
mänhetens möjligheter dra det kunskapsmaterialatt nytta av enorma

finns samlat hos den offentliga förvaltningen.som

DLK föreslår det centrala begreppet offentlighetsprincipeniatt skall
"allmän uppgift" istället för "allmän handling". Begreppet uppgiftvara
teknikneutralt och sekretesslagen bygger redan på det.anses nu

En myndighets skyldighet lämna allmänna uppgifter skall, enligtatt ut
DLK:s förslag, omfatta sådana uppgifter den förvarar, antingen rentsom
fysiskt på eller på CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory,papper
diskett eller hårddisk eller logiskt elektroniskti arkiv tillhörett som
myndigheten.

Den för skyldighetengränsen sökningaryttre göra ochatt extra sam-
manställningar det myndigheten självutöver normalt somgörsom nu

till vad kan ske medavgränsas hjälp "rutinbetonade åtgärder"som av
enligt kommitténbör tydligare vad falletän relaterasär tillsom nu- -

själva kostnaden för åtgärden. Det arbete myndigheten kanextra som
utföra "utan nämnvärda kostnader" skall således utföras.

När det gäller själva utlämnandet allmänna uppgifter till allmänhetenav
föreslår DLK utvidgning offentlighetsprincipen till ävenatten av om-
fatta få allmänna uppgifter elektroniskrätt i form. Enligtatt denuten
föreslagna regeln skall dock få allmänna uppgifter,rätten påatt t.ex. en
diskett eller via efteranpassad myndighetens tekniskae-post möj-vara
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ligheter. Detta bör, enligt DLK, åtminstone på sikt positivt förvara myn-
digheterna därmed skulle slippa dyrbar pappershantering.som

DLK:s förslag utlämnanden skall kunnaatt även ske elektroniskiom
form ställer bl.a. principerna för avgiftssättning informationsuttag påav
sin spets.

Upphovsrättsliga2.3.6 aspekter

Ensamrättens syfte

Eftersom utvecklings- och driftskostnaderna för informationsprodukter
ofta relativt höga blirär också sårbarheten vid otillåten kopieringt.ex.

Dagens moderna datorteknikstor. och reproduktionsmetoder ocksåutgör
påtagligt hotstörre tidigareett än rättighetsinnehavarnasmot möjlig-

heter kontrollera utnyttjandetatt sina prestationer. Det finns därförav
naturligt behov skyddaett de immateriellaatt värden och nedlagdaav

investeringar produkten Att erhållarepresenterar. ensamrättsligtsom
skydd ocksåutgör grundförutsättningarna för informationenen attav
skall få ekonomiskt värde och därmedett rent intressant han-vara som
delsvara.

Samtidigt främjar skapandetensamrätter olika informationspro-som av
dukter och tjänster kan de emellertid också medverka till hindraatt
spridning och användning information i samhället. Upphovsrättsligaav
begränsningar åtkomstmöjligheter till myndigheternas databaserav
måste därför generellt ställas allmäntrent användarintresse.ettmot

Det upphovsrättsliga skyddet

Enligt grundläggande kanprincip inteensamrätt erhållas fören rena
faktauppgifter. Enskilda sakuppgifter således i praktikenär nästan ute-
slutande fria utnyttja i andra led. Detatt upphovsrättsligaett skydd som
kan bli aktuellt det gällernär grunddata och grunddatabaser hänför sig
därför främst till basen sådan. Om denna skall skyddsvärd ärsom anses
det allmänheti fråga bedömning basens uppbyggnad ellerom en av om
struktur uppfyller verkshöjdskriteriet. För skydd krävs basens struk-att
turelement ordnats på trivialtänett sätt.mer

Katalogskyddet

Om databas inte uppnår verkshöjd endastutan utgörs elleren av en mer
mindre mekaniskt sammanställd informationsmängd kan istället kata- i
logregeln §i 49 upphovsrättslagen 1960:729 aktuell. Katalogskyd-vara
det till upphovsrättenär s.k. närstående rättighet formi främsten ettav
konkurrensrättsligt betingat prestationsskydd krav på verkshöjdutan
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och med kortare skyddstid denän motsvarande upphovsrättsligaen
skyddstiden.

heller här frågaInte det faktaskyddär istället detett arbets-utan ärom
vidinsatsen sorteringen och sammanställningent.ex. denutgörsom

skyddsvärda prestationen. katalogDe i ingående enskilda sakuppgif-en
därför fortfarande friaär ochutnyttjas detterna endastatt är samman-

ställningen sådan skyddad.ärsom som

Ertsamráttens Lttöuartde

får oftaDet bli avvägningsfråga i vilken utsträckning det upphovs-en
rättsliga skyddet skall Vissa produkterutövas. digitalat.ex. kartor kan
givetvis motivera upphovsrätten upprätthålls eftersomatt det ofta ligger
sofistikerade och kostsamma framställningsmetoder bakom dessa pro-
dukter. Det finns således behov för ekonomiskaett skälstaten att av
skydda dessa alster. Lika naturligt det de enskildaär faktauppgif-att

deti här fallet de koordinatpunkternaterna fortfarandet.ex. ärrena- -
fria utnyttja. Den har kunskap ochatt utrustning framställaattsom en

produkt utifrån råmaterialet skall naturligtvis tillåtas det. Avgöraegen
skäl tidigare framförts talar detta samtidigt för grundmaterialetattsom
måste så lätt åtkomligtgöras möjligt för den så önskar. Det ärsom som

skallinte meningen framställa och föri sig upphovsrättsligtatt staten
skyddade produkter, där grundmaterialet samtidigt svåråtkom-görsmen

förligt andra användare. Detta skapar endast obalans konkurrens-en ur
hänseende och motverkar ökad användning informationen ochen av
därmed skapandet produkter och tjänster.av nya

Grunddatabasutredningen det för helt övervägande delarattanser av
området för grunddata saknas skäl det upphovsrättsligautöva skyd-att
det i nämnvärd omfattning. Detta skulle gå stick i med bl.a.stäv strävan-
dena öka tillgängligheten till och spridningenatt uppgifterna samtav
strida grundkriterierna för grunddata, d.v.s.mot ett detta infor-ärattav
mation skall kunna rättsligautnyttjas hinder.utansom

Redan tidigarei utredningar se 1973:15 och Ds146t.ex. 1991:75prop. s.
har det också67 framförts bör Visa återhållsamhetvissatt staten is.

detta avseende, helt eller delvis efterget.ex. upphovsrätt.sinattgenom
Ett sådant förhållningssätt faller ocksåsig naturligt med tanke på detatt
här handlar mångfaldigande och spridning information måsteom av som
betraktas samhällsviktig förmed flertal användare.nytta ettsom en

EG:s databasdirektiv

Inom EU:s medlemsstater har tidigare relativt skiftande upphovs-ett
rättsligt skydd funnits for databaser och kataloger. I EG:s direktiv
96/9/EG rättsligt skydd för databaser dessa olikheter börattom anges
undanröjas eftersom de bl.a. undergräver upprättandet informa-av en
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tionsmarknad inom gemenskapen. Senast den januari1 skall1998 med-
lemsstaterna ha genomfört de lagändringar nödvändigaär försom att
direktivets ståndpunkter skall kunna följas.

Direktivet innehåller två olika regelverk, dels skydd enligtett som ger
upphovsrättsliga principer, dels liknar vårtett katalogskyddegetsom

s.k.den rätten sui generis.

Direktivet skydd åt både elektroniskaatt och manuellaavser data-ge
baser. Med databas samling verk, data eller andra själv-menas en av
ständiga element på systematisktarrangerats ellerett metodisktsom

och försätt sig tillgängligavart är elektroniskasom medier ellergenom
på något sätt" artikel 2.annat 1 p.

För avgöra upphovsrättsligtatt skydd skallett erhållas får ingaom andra
kriterier hur innehålletän valts eller tillämpasut art.arrangerats 3 p.
1. Det således endastär basens struktur och inte dess innehåll som- -
skyddas. För erhålla suiatt generis skallrätt databasproducenten visaen
"att det varit kvantitets- eller kvalitetsmässigt väsentlig investe-en sett
ring, anskaffning, granskning eller presentation" artikel 7 Produ-1.p.

har sådanti fall rätt hindracenten utdrag och/elleratt återanvändning
hela eller kvalitativt alternativt kvantitativtav väsentlig delen sett av

databasens innehåll."

I proposition 1996/972111 föreslås ändringar i lagen 1960:729 om upp-
hovsrätt till litterära konstnärligaoch verk och i lagen 1980:612 om
medling i vissa upphovsrättstvister. Genom dessa ändringar införlivas

nämnda EG-direktiv rättsligt skydd för databaser deniovan svenskaom
lagstiftningen. Propositionen för närvarande föremålär för behandling i
riksdagen bet. 1997/98:LUO2.

Konkurrensrättsliga2.3.7 aspekter

Den juli1 1993 trädde konkurrenslagen 1993:20 kraft.i Den lagennya
baseras på förbudsprincipen och inte, den tidigare lagstiftningen, påsom
missbruksprincipen. Lagen innehåller två förbud, dels konkurrens-mot
begränsande samarbete, dels missbruk dominerandemot ställning.av
Lagen anknyter därmed materiellt till EU:s konkurrensregler art. och85

Romfördraget.86 i

Förbudet §i konkurrenslagen6 konkurrensbegrdnsande samarbete—

Enligt § konkurrenslagen6 förbjuds samarbete mellan företag om sam-
arbetet har konkurrensbegränsande syfte.ett Bestämmelsen förutsätter
således det finns avtal, beslutatt eller samordnat förfarandeett mellan
två eller flera ekonomiskt skilda enheter. Principen den ekonomiskaom
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enheten definieradinte i lagtexten skallär gälla ändå. Denmen anses
för principens tillämpning skallgränsennärmare enligt förarbetena dras

rättspraxis.i

Konkurrensverket har det lämpligtinte betraktasäransett att att staten
ekonomiskenda enhet. Istället skall det de statliga företa-ensom vara

faktiska samband marknadsuppträdandeoch avgör ettgens som om
skall föreligga.samarbete Detta torde innebära samarbeteatt ettanses

två olikamellan myndigheter formviss informa-gemensamtom en av
tionsutnyttjande fall kani vissa medangripas stöd konkurrenslagenav

det samtidigt innebär konkurrensen snedvrids. Sådan snedvrid-attom
kan bl.a. bestå faktiskning i eller konkurrentspotentiell möjlighetatt en

inskränks förfarandet, hindras frånt.ex.att att attagera genom genom
tillgång informationfå till teknologieller på lika villkor eller attgenom

formdiskrimineras betalai högretvingas pris.att ettav

Förbudet i § konkurrenslagen missbruk dominerande1.9 ställningav-

dominerandeAtt eller försöka bli dominerande på marknad iärvara en
förbjudet, dominansensig inte utnyttjas på konkurrenshäm-ettmen om

kan förfarandetmande angripbart med stöd konkurrens-sätt vara av
lagen. Bestämmelsen förbjuder förfarandenvissa kani sig till-som vara
låtna under normala konkurrensförhållanden. För dominerande företag
uppställs emellertid särskilt för marknadsekonomin på grundett ansvar

skadaden deras handlande kan förorsaka konkurrensen och andraav
företags intressen.

EG-domstolen har definierat begreppet dominerande ställning till en
där företags ekonomiskasituation ställning så stark det iärett att avse-

utsträckning kanvärd på den relevanta marknaden oberoendeagera av
konkurrenter och kunder. marknadsandelsina En på mindre 30 %än

innebär oftast företaget skall betraktasinte dominerande. Enatt som
påandel skall å50 andra sidan% för mark-över presumtionutgöra en

Förnadsdominans. procenttal däremellan spelar rad faktorer in.en
teckenAndra på dominans kan företaget ifråga oundvikligärattvara en

affärspartner eller det innehar eller har tillgång till särskildaatt resur-
placerar konkurrerande företag beroendeställning.i Somser som en ex-

på sådanaempel särskilda kan råvaror, immaterial-nämnasresurser
rättigheter, teknologi och kunskapsmässig överlägsenhet.

Innehav immaterialrättigheter kan i sig inte konkurrens-utgöra ettav
faktum.hämmande förAtt produktöverpriser skyddasta ut en som av en

kan emellertid innebära missbruk dominerandeensamrätt ställ-av en
ning.

Ett vanligt missbruk dominerande ställning s.k. underprissätt-ärav en
d.v.s.ning, så lågtpriset mindre aktörernär kan konkur-sätts inteatt

med detta och därför praktiken fråni marknaden. Normalutestängsrera
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priskonkurrens emellertidär inte förbjuden även konkurrent däri-om en
skulle ha lidit skada eller kanske slagitsgenom t.o.m. från markna-ut

den. Vad däremot skall betraktas missbruksom är företagnärsom ett
så lågtsätter pris inte de kostnadernaett att täcks. EG-domsto-ens egna

len har slagit fast den nedre gårgränsen vidatt pris lägreett år änsom
den genomsnittliga rörliga kostnaden. Liksom medegna förbudet §i 6
krävs emellertid häräven priset i elimineringssyfte.att satts Konkur-
rensverkets erfarenheter offentliga aktörerär oftaatt saknar sådantett
syfte. Det kan också finnas vissa legitima syften för företag till-ett att
lämpa pris understiger kostnaden,ett vid marknadsintroduk-t.ex.som
tioner och vid s.k. priskrig. Distribution samhällsviktig information ärav

också område bör kunnat.ex. ett underprissättas legitima skäl.som av

Användarkrav2.4 beträffande tillgänglighet m.m.

Kvalitet2.4.1

Offentliga dataregister har idag inte enhetligt kvalitetssystemett for
registerinnehåll med etablerade kriterier för kvalitetsnivå. Frågan om
kvalitet i grunddata praktikeniär inte enbart fråga för registerhål-en
laren. Att kvalitetsnivåvissgarantera viktigär uppgift for helaen en
förvaltningen eftersom utvecklingen i samhället går breddadmot en
användning information for andra verksamheter där denänav ursprung-
ligen samlades in. I allmänhet finns inga deklarationer eller garantier
beträffande kvaliteten på det Grunddatabasutredningen anser vara
grunddata. Systematiska mätningar användarnas kvalitetskrav påav
data genomförs i mycket begränsad omfattning. Att kvalitetssäkra infor-

framstårmation därför alltmer angelägen uppgift.som en

Toppledarforums projekt informationskvalitet offentligi förvaltning

En viktig målsättning med Toppledarforums projekt informationskvalitet
offentligi förvaltning Qvalit 2 kvalitetsfrågorär göraatt mindre

abstrakta. Projektet skall försöka konkretisera frågeställningar bl.a.om
ägarskap, informationsforsörjningsavtal, regler for kvalitetsdeklarationer
och språk- och begreppsapparat. Projektet berören gemensam vidare frå-

bl.a. gränssnitt for hämta och lämna data,att Standardiseringgor om och
former för kvalitetssäkring. Dessa har betydelse för denstor verkliga
kvaliteten på informationen dei myndighetsövergripande systemen.

Högre effektivitet och kvalitet kan endast uppnås samlat hel-ettgenom
hetsgrepp på de myndighetsövergripande Organisationernaprocesserna.
inom den offentliga verksamheten måste komma överens om en gemen-

begreppsstandard skall gälla vid deklarationsam informations-som av
innehåll. Någon utomstående instans bör fungera projektledare ellersom
"pådrivare" aktivtoch föreslå lösningar och kompromisser så att gemen-
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begrepp kan bli styrande för arbetet med informationsdeklaratio-samma

ner.

kvalitetspolicy för grunddataKoncerngemensam

Grunddatabasutredningen grunddata kan beskrivasattanser som
data eftersom"koncerngemensamma" dessa data nödvändiga, ellerär

absolut förutsättning, föra antal myndigheters möjlig-ett stortt.0.m. en
fullgöra åligganden.sina Ateranvändningheter grunddata utanföratt av

verksamheten förekommande.den vanligt Det föreliggerär dockegna
risker och problem återanvändning.med Felaktigavissa uppgifter vid

återanvändning orsakar merarbete och onödiga extrakostnader. Rätt
förkvalitet myndighet behöver inte betyda kvalitet förrätten en annan

finnsmyndighet. Det därmed koncerngemensamt intresse kva-ett attav
litetsdeklarera och ursprungsdeklareraautenticiera grunddata, vilket i

utsträckning handlar terminologiskt utvecklingsarbete.stor om

Grunddatabasutredningen återkommer det följandei till kvalitetsfrå-

utgår från kvalitetsfrågornaI utredningen kommerövrigt att attgorna.
behandlas detaljerat för Toppledarforumsinom projekt in-mera ramen
formationskvalitet offentlig förvaltning.i

Service2.4.2

ökad informationsteknikanvändningInvesteringar i barainteav ger
och höjd effektivitet för myndigheten. I mångabesparingar fall kan också

Polisensmedborgarna bli bättre.servicen passrutin oftaärgentemot ett
exempel på goda Verksamhetsresultat.IT-investering givitanvänt en som

Servicegraden emellertid något kontinuerligt behöver ochär översom ses
Informationssamhällets kommermedborgareförbättras. ställa allt högre

utförakrav på myndigheternas förmåga tjänster. Medborgarnasatt
kunskap medför mångaökande på IT-området tjänster, bl.a. påatt

grunddataområdet, framtiden kan "självbetjänande".i göras

Säkerhet och integritet2.4.3

delmålIT-proposition slås fast det årI regeringens inomäratt ett att tre
elektroniskskall finnas generell rättslig reglering dokumenthante-aven

förvaltningen. förordas ocksåIinom propositionenring att en gemensam
sektorstruktur för säkerhetslösningar offentlig utvecklas. Riksdageni

tillstyrkt förslaget.har

Elektronisk dokumenthanteringIT-utredningens betänkandeI SOU

elektronisk handling,föreslås bl.a. begreppen digitalt doku-1996:40 att
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och digital signatur definierasment förvaltningslagen.i Därigenom
skulle rättsreglerna för pappersbaserad ärendehantering kunna tilläm-

för elektronisktäven signerade handlingar och elektroniskapas akter.
Dessa förslag skulle förbättra möjligheterna uppnå ökadatt tillgäng-en
lighet, kvalitet och service det gällernär samhällets grunddata.

Gemensam säkerhetslösning

Starka skäl talar för välja lösningatt på IT-säkerhets-en gemensam
problemen deni offentliga sektorn: En rad myndigheter har redan tagit

förinitiativ höja säkerhetsnivånatt i sina IT-system. Ett initiativ som
intar särställning den s.k. allterminalenären är resultatett ettsom av
samarbete mellan Rikspolisstyrelsen, Försvaret, Statskontoret, Riksför-
säkringsverket, Riksskatteverket och Datainspektionen.

Regeringen har nyligen givit Statskontoret i uppdrag framatt ta en
sammanhållen förstrategi samhällets IT-säkerhet.

Omvärldens2.5 krav EU
-

EG:s "Synergy Guidelines"

Generellt har offentlighetsfrågorna inom EU behandlats både som en
demokratisk rättighet och ekonomisk angelägenhet. De kommer-som en
siella aspekterna har emellertid hittills fått väga En ökad infor-tyngst.
mationstillgänglighet har oftast diskuterats varande bidragandesom en
faktor till utvecklingen europeisk informationsmarknad. I kommis-av en

rådgivandesionens "synergi-riktlinjer" utgångspunktent.ex.anges vara
dels myndigheternas datasamlingaratt har värde bortom denett admi-
nistrativa användningen, dels tillgodogörandeatt dettaett värde för-av

ökad tillgänglighetutsätter till datasamlingarna. Genom ökad till-en
gänglighet förÖppnas exploateringvägen informationen. Det emel-ärav
lertid den privata sektorn skallprimärt för exploateringensom svara

förädla informationen påatt t.ex. olika s.k.sätt value-addedgenom
information services. Myndigheterna skall förstai hand endast ses som
tillhandahållare rådata.av

Vidare skall avgiften myndigheterna för uppgifterna vid utläm-tarsom
nande praktikeni till det lägst tänkbara.sättas Det inteär själv-t.ex.
klart kostnader,alla såsom kostnader föratt insamling och liknande,
skall inräknas deti debiterade priset. Myndigheterna skall dessutom
undvika snedvridna konkurrensförhållandenatt uppstår de självaom
tillhandahåller informationstjänster. De skall vid bådeäven inrättande

informationstjänster och vid fortsättande redanav existerandenya av
denöverväga sektornprivata kan tänkas lämplignoga om mer som

exploatör.
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synergi-riktlinjerna haft någonEftersom inte genomslagskraft.större har

nödvändigt delvis revidera dem. EG-kommissionendet publi-ansetts att
därför november kalladcerade i PUBLAW1995 Irapport rapportenen

sektorntill början den offentligafastslås under år alltiatten senare
grad själv aktivt säljare på informationsmarknadendeltarhögre som

fallmånga s.k. added eller förädlademed "value informations-i rena - -
produkter. Samverkan offentligamellan och aktörerprivata inteär sär-

vanligt förekommande. ofta olikaskilt Istället erbjuds offentligatyper av
konkurrensinformationstjänster parallellt eller medi privata alternativ.

vidare få medlemsstater har någonI nationell lag-sägsrapporten att
stiftning reglerar försäljning offentlig information. Ofta finns hel-som av

enhetlig policy lita till. Informationsutbyteingen mellan offentligler att
sektor bedrivs därför tilloch del särskilt "från-fall-privat ettstor genom

till-fall" förfarande. Den sektorn har generellt kunskapprivata dåligsett
Ävenvilka legala finns för kommamöjligheter ät information.attom som

oklara förekommande.prissättningsprinciper vanligtanges som

den offentligaEftersom förvaltningen harinte antagit den rollpassiva
utstakades synergi-riktlinjernai har viss skettsvängning iensom synen

förvaltningens offentliga sektornpå roll. Den enligtanses numera, rap-
lika kapabel denminst privata erbjuda förädladporten, attsnarare som

mångainformation. l fall det till och med naturligt förädlingenattanses
sker hos myndigheterna eftersom de torde ha den bästa möjligheten att
kontinuerligt ajourford,erbjuda tillförlitligt neutral information med god
kvalitet.

EG:s "Green and exploitation publicto sectorpaper on access
information the information societyin

"grönbok" exploatering offentligEG:s tillgänglighet och informa-om av
föreligger för preliminärnärvarande i version. En slutligtion versionen

uppgift kort. EG:s grönbokskall enligt publiceras förväntas förainom
sammanhållande förhållningssättavseende till offentligresonemang

offentliginformation olika EU-länder. Olika rättigheter till informationi
utlämnande offentlig informationoch behandlasexploateringsamt av
Utgångspunkten informationsinriktningockså. för EU-policyär att en

inblandadeländerna måste för alla offentlig sektor,godo partervara av -
medborgarenäringsliv, och EU.

Allmänna slutsatser2.6

praktiskt offent-Informationssamhällets utveckling innebär allatt taget
elektroniskt producerad,information mycket kommerlig attsnart vara

för framdistribuerad. och levereralagrad och Särkostnaderna att ta
blir det läget för-information myndigheternas informationssystem iur
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Desumbara. kostnaderna för myndigheterna harstora istället uppkom-
d.v.s.tidigare faser,imit arbetetvid med samla in, digitalisera,att

ajourhålla och tillgängliggöra informationen. Inte minst ajourhållningen
kostsam kommeroch till ganska liten delär kunna ske kostnadatt utan

källan.vid Detta kan komma kräva författningsreglering. Samtidigtatt
återstår mycket insamling och digitalisering landskapsinforma-inomav
tionsområdet inklusive digital registerkarta.

Beträffande arbetet med digitala kartorupprätta gäller dock någotatt en
ordning med hänsyn till den mycket speciella kartografiskaannan pro-
Det valprocessär bygger på mängdatt storcessen. en som man ur en

information med stöd kartograñska väljer och registrerarutav normer
adekvata uppgifter. Framställningsprocessen mycket arbetskrävandeär

kostsam.och

I informationssamhället blir tillgången till och användningen dataav
frågor.centrala En frågaväsentlig överlämnandet dataår tillannan av

myndigheterna.

Sekretesslagen bygger till pådel de organisatoriska förutsättningarstor
för statlig och kommunal förvaltning gällde i slutet 1970-talet.som av

skiftarNumera Sekretesslagenorganisationen. utgår från myndig-ett
hetsbegrepp dagi ofta inte det faktiska arbeta.mot sättet attsom svarar

sekretesshänseendeI kan olika avdelningar inom ocht.ex. en samma
myndighet och olika förvaltningsdelar kommuninom be-atten vara
trakta självständiga förhållandei till varandra. Uppgifter kansom som

föremål för sekretess får därmed inte lämnas från delutvara en av myn-
digheten eller kommunen till särskild prövning i varjeutanen annan
enskilt fall. Utlämnandet mellan myndigheter kommuneroch följer

Sammantaget kan gällande Sekretessreglermönster. därför sägassamma
hindra rationellt informationsutnyttjande och inverkaett menligtäven
på organisera myndigheternas verksamhet.sättet att

Myndigheterna måste korrekt och omdömesgillt. Härnoggrant,agera
fyller tillgång till relevanta Viktiggrunddata funktion. Utredningensen
syfte förbättra tillgänglighetenär till grunddata. Detta innebär bättreatt

mindre krångelservice, och kortare väntetider förvaltningen.i Tillgäng-
lighet främjar sparsamhet effektivitetoch förvaltningeni och rättssäker-
het folkstyret.i

Mer specifikt handlar det bl.a. lösning vissa rättsliga hinder för ettom av
ökat utnyttjande fastställagrunddata och att stan-av om gemensamma
darder och allmänt accepterade så informationssystemengränssnitt att
kan samverka berörda verksamhetsfunktioner så behöver.när

Som viktigt led förvaltningen informationsresurseri bör kvali-ett av en
tetspolicy för grunddata ocksåslås fast. Det bör utvecklas generellen
metod för mätning registerkvalitet samtidigt börrutiner införasav som
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ocksågrunddata. Det bör byggasoffentligkvalitetssäkring in inci-för av
lämnaföretag uppgifter tillochenskildaför rättatttament personer

systematiska dokumenteradesådana ochFlertalettid.myndigheter i rätt
"kvalitetssäkring".sammanfattas begreppetkan iåtgärder

det finnasrealiseras börskall kunnaservicegradhögreFör att enen
på offentliga för-nivå dengrundläggandeutgå ifrån,"bastjänst" att en

lätthanterligtochallmäntserviceutbud medvaltningens accepteratett
databas- ochhandlakanDetanvändaren.gränssnitt e-postt.ex.mot om

på Inter-ingångssidatill förvaltningenellerkataloger gemensamenom
ytterligareoch sökerhuroch anvisningaradressermednet var manom

information m.m.

krav på enkla,bl.a.uppgifter ställerinhämtningMyndigheternas av
enskilda. Tänkbarauppgiftsinlämningföreffektivaoch rutinersäkra av

ID-kort for kommunikationelektroniskautfärdakanlösningar attvara
och företag förses medallmänhetOmmyndigheter.enskilda ochmellan

med myndigheterinformationsutbytenelektroniskakommerkortaktiva
traditionelladel derättsverkan-fullmed ersättasiktpå att aven-

finns.pappersbundna rutinerna nusom

kan knappaIT-säkerhetslösningkoncerngemensam ut-Med resurseren
kanförvaltningenstandardiserad lösningeffektivare. En gör attnyttjas

kostnader för IT-systemdoldaoftahögaundvika dubbelarbete och --
nätverk utanför denmedinformationsutbytefördåligt anpassadeärsom

myndigheten.egna
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Tre3 registerområden med basinformation

De3.1 centrala befolkningsregistren

Samhällets3.1.1 befolkningsuppgifter

Samhällets basinformation fysiska befo1kningen härrörom personer
från den registrering sker inom för folkbokföringen.som ramen

Folkbokföringen

Folkbokföringen sammanfattandeår benämning på samhällets regist-en
rering befolkningens förhållanden vad identitet, familjerättsligaav avser
förhållanden och bosättning. För rättigheter och skyldigheter ien persons
samhället oftadetär avgörande han folkbokförd här landetär i ochom
på vilken han då skall bosatt. Beslutort folkbokföring får där-anses om
för betydelse för den enskilde. Målenstor för dagens verksamhet kan an-

så folkbokföringen skall tillhandahållaatt fullständig och korrektges
basinformation befolkningen med god tillgänglighet för antal olikaom ett
samhällsfunktioner.

skallFör folkbokföringen kunna levaatt till de nämnda målenupp nyss
har enskilda och myndigheter ålagts anmålnings- och underrättelseskyl-
digheter avseende såväl bosättningsförhållanden flyttningsanmälan

familjerättsliga förhållanden underrättelse vigsel ochsom m.m. om
äktenskapsskillnad, underrättelse födelse, dödsbevis m.m.. Varje årom
ändrar milj.1,5 landeti adress.t.ex. ca personer

För få avsedd betydelse måste uppgifternaatt slussas vidare. Det finns
för närvarande två "spridare" från folkbokföringen,stora nämligen

RSV via aviseringsregistret ocho
SPAR-nämnden via det Statliga och adressregistret SPAR.0 person-

I det följande summarisk beskrivning de förekommandemestges en av
befolkningsregistren.

Folkbokförings-3.1.2 och aviseringsregistren

Det finns lokala folkbokföringsregister131 för de lokala folkbokförings-
myndigheternas, d.v.s. skattekontorens, verksamhetsområden. De an-
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vänds första föri hand den löpande folkbokföringsverksamheten enligt
folkbokföringslagen. Parallellt förs centralt referensregister för helaett
riket med skattemyndigheterna registeransvariga myndigheter.som
Referensregistret används för tilldela och föratt attpersonnummer ge
upplysning till vilket lokalt skattekontor hör. Uppdateringom en person
sker dygn med frånvarje uppgifter de lokala folkbokföringsregistren.

Auiseringsregistret tillkom på förslag regeringen jfr.av prop.
led1994/952201 i modernisering och lagreglering aviserings-som en av

verksamheten. Registret personbanden och riksaviseringsban-ersätter
det. Utgångspunkten detär aviseringsregistret skallatt innehållanya
uppgifter identitet, bosättning och familj desamtom en persons ytter-
ligare uppgifter behövs för tillgodose behovet allmänt efter-attsom av
frågade folkbokföringsuppgifter. Vissa uppgifter särskilt känslig naturav
får inte ochregistreras skallregistret huvudsaki endast innehålla aktu-
ella uppgifter. Regleringen med giltighet från och med denantogs juli1

Aviseringsregistret1995. har tagits bruki under 1997.

Enligt riksdagsbeslut rskr. 1995/96:65 nyligen skallett regeringen få
förordna vissa folkbokföringsuppgifteratt stora mottagare i ställetav -
för avisering endast de uppgifter enligt lag eller för-mottagarenav som

fårordning ha i sitt skallregister få ändringsavisering för samtliga-
i aviseringsregistret, s.k. bruttoavisering. Myndigheter skall fåpersoner

ha terminalåtkomst till uppgifter adress, folk-om namn, personnummer,
bokföringsort och folkbokföringsfastighet avregistreringsamtm.m. om
från folkbokföringen. Regeringen får föreskriva terminalåtkomst tillom
ytterligare uppgifter.

SPAR3.1.3

Det statliga och adressregistret SPAR bruki undertogs 1978.person-
Avsikten skapa centralt befolkningsregister med begränsatatt ettvar
innehåll för försäljning uppgifter till allmänheten. Detta syftei attav
reducera behovet befolkningsregister totalkaraktär hos offentligaav av
och aktörer. Samtidigtprivata skapades praktiska förutsättningar för en

krets registerhållare kontrollera och hållastor att attpersonnummer
aktuella,registren främst frågai adressuppgifter. Registret omfattarom

de folkbokförda landet,i innehar skattsedelär eller in-ärpersoner som
skrivna i allmän försäkringskassa landet. Det innehålleri uppgifteren
från de förs förregister folkbokföring för inkomst-och och fastighets-som
taxering.

Uppgifterna SPAR används enligti ändamålsbeskrivningen för aktuali-

komplettering och kontrollsering, uppgifter andrai förpersonregister,av
komplettering kontrolloch personuppgifter i övrigt församt uttagav av
urval personuppgifter urvalsdragning. Registret uppdateras dagligenav
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med uppgifter från folkbokföringen. Övriga uppgifter förnyas gången perår. Särskilda regler föreskriver den begäratt fåatt uppgiftersom ur enmyndighets personregister för vissa särskilda ändamål vilka kan tillgo-
doses SPAR eller aviseringsregistret,genom skall hänvisas till dessa
register.

Huvudman för SPAR Statensär och adressregisternämndperson- SPAR-
nämnden. Nämnden inrättades den juli1 1986 i samband med att myn-digheten Datamaskincentralen för administrativ databehandling DAF A
ombildades till DAFA Data AB. I samband med privatiseringen DAF Aavi november 1993 utförsäljning till det fransk-brittiska konsortiet SEMA
Group överfördes gällande avtal med till bolagetstaten Sema Group
Infodata AB på oförändrade villkor: kort avtalstid ochen uppsäg-
ningstidpunkt varje halvår är med hänsynsatt till den särskilda situa-
tionen vid bolagiseringen DAFA år 1986 och efterföljandeav utredningar

bl.a. SPAR.om

Övriga3.1.4 befolkningsregister

RTB m.fl.

Registret över totalbefolkningen RTB är ett personregister i datalagens
mening, bör närmast beskrivasmen ett system grundläggandesom avbetydelse för data Sveriges befolkning. RTBom används framför allt sombasregisterett för den löpande befolkningsstatistiken och tillhandahåller
basinformation för delarstora SCB:s verksamhet. Somav exempel på
sådan statistik kan befolkningennämnas fördelad efter kön, ålder, civil-
stånd i län, kommuner, församlingarm.m. och andra intressanta områ-
den. Statistik befolkningsföråndringaröver såsom flyttningar, antal
födda och avlidna, giftermål, skilsmässor framställs flera gångerm.m.

år. Några de kändaper statistiskaav undersökningarnamer Arbets-är
kraftsundersökningarna AKU, undersökningarna hushållens in-av
köpsplaner HIP, undersökningarna levnadsförhållandenaom ULF

inkomstfördelningsundersökningarnasamt HINK. Uppgifterna i RTB
sekretessbelagdaär enligt den s.k. statistiksekretessen i kap.9 § sekre-4

tesslagen 1980:100.

Stora befolkningsregister finns också hos andra myndigheter SCBän
med förvaltningsuppdrag omfattar hela rikets befolkning.som Som ex-empel härpå kan Riksförsäkringsverket RFVges och Centrala studie-
stödsnämnden CSN.
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3.1.5 Befolkningsregistrens finansiella förutsättningar

Folkbokförings- och aviseringsregistrens finansiella grund

Folkbokforingsverksamheten insamlingen bl.a. grunddata finansi-av- -
anslag påöver statsbudgeten.eras

Avisering och tillhandahållandeannat folkbokföringsuppgifter skerav -till och med utgången kalenderåret 1997 till myndigheternaav genom-
riksaviseringsbandet. De myndigheter får uppgifter via riksavise-som
ringsbandet med stöd förordning erlägger inte någon avgift förav detta.
Inte heller för centralt gjorda kategoriuttag till myndigheter avgiftertas

Kostnaderna för utlämnandetut. dessa uppgifter, 10-15 milj. kr, be-av
strids inom anslaget till skatteförvaltningen.

Motiven för aviseringsregistret prop. 1994/95:201 201 förbätt-var s. en
ring samhällets försörjning med grundläggande folkbokföringsuppgif-av

Vissa ekonomiskater. konsekvenser Aviseringsutredningens förslagav -kostnaderna hos RSV granskades Statskontoret i promemoria.av en-
Enligt den lönsamhetskalkyl redovisades i promemorian kundesom
kostnaden for investering och utveckling register i enlighetett medav
regeringens förslag beräknas till milj. kr.18 Driftskostnaderna beräk-ca
nades till milj. kr5,5 år. Besparingarna för folkbokföringsverk-ca per
samheten uppskattades samtidigt till kr7,4 milj. år. Dessa bestodca per
i personbevisanvändningenatt kunde minskas med 18 procent samtca -personbandennär slopades kostnadsbesparingar med milj. kr4 förca-
felrättningar på grund tidigareatt intesystemen passade ihop.av

Under år finns1997 såväl aviseringsregistret personbanden ochsom
riksaviseringsbandet drift,i vilket medför dubbla kostnader för RSV.

Det aviseringssystemet bedömdes till börjannya likheti med deten -
tidigare kunna bekostassystemet inom befintliga anslag för skatteför--
valtningen. Riksdagen beslöt utnyttjandetatt aviseringsregistretav
skulle avgiftsbeläggas prop. 1995/96:217, bet. 1995/96:SkU2, rskr.
1995/96:65. Skälet fler myndigheter beräknatatt änvar anmälde in-

aviseringsmottagaretresse att detivara systemet.nya

Det dessutomantogs användningenatt ADB allmänt skulle ökarentav
under de kommande åren och belastningen påatt aviseringsregistret
skulle öka ytterligare. RSV fann då det kunde uppkommaatt svårigheter
med klara finansieringenatt aviseringskostnaderna med fasta anslag.av
Regeringen framhöll i sin proposition deatt tidigaremottagare intesom

riksaviseringsbandetanvänt eller personbanden hade erhållit folkbokfö-
ringsuppgifter på och dåsätt sannoliktannat betalat för detta. Vissa an-
vändare personbanden hade också med stöd folkbokföringskun-av av-
görelsens bestämmelser betalat avgifter för utnyttjandet.-
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De tidigare skiftande ekonomiska villkoren för tillgång till folkbok-
föringsuppgifterna inte heller grundade på någonvar sammanhållen av-

hurvägning kostnaderna borde fördelas. Enligtav regeringens mening
borde inte tillämpa olika ekonomiska villkor för förseman de offent-att
liga Övervägandemed folkbokföringsuppgifter. skålorganen talade där-
för för utnyttjandetatt aviseringsregistret borde avgiftsbelagt.av vara
En myndighet måste då hela tiden behovetvåga viss uppgift härurav en

andra behov. Om aviseringenmot folkbokföringsuppgifter "friärav en
nyttighet" saknas menade incitament till prövning behovet.man- av-

Undantag beslutas regeringen ansågs kunna kommasom frågaiav- -
det särskilda skäl befinns motiverat beträffandeom av visst upp-

giftslämnande för centrala samhällsfunktioner. I de fall uppgiftsskyl-en
dighet finns enligt lag eller förordning bör det kunna motivera uppgif-att

tillhandahålls avgiftsfritt.ten I dessa fall har riksdagju eller regering
bedömt det viktstor får tillgångatt mottagaren tillvara folkbok-av
föringsuppgifter. Ett skälannat avgifteratt föruttagangavs vara av
uppgiftslämnande högi grad skulle påverka myndighetens verksamhet.
Den service sådanai fall skallmottagarna få avgift börsom enligtutan
regeringens mening det tidigare tillhandahållandet.motsvara Avgiftsfri-
het skall således inte medges för sådant utlämnande skersom genom
dator-till-dator-koppling eller terminalåtkomst.genom

Kostnaderna för tillhandahålla uppgifteratt varierar starkt beroende på
i vilka former och på vilket medium uppgifterna lämnas. Avgifterna
borde enligt regeringens mening utformas med hänsyn till detta och
influtna skullemedel få disponeras i RSV:s verksamhet.

Prissättning

Den prissättning här behandlas uteslutande kostnaden försom avser ut-
uppgifter elektroniskitag form. Priser för s.k. offentlighetsuttagav på
behandlas i avsnitt. Redanett annat regeringenpapper när lade propo-

sition 1994/952201 avisering folkbokforingsuppgifter, ansågs skälom av
föreligga avgifter för täckaatt ta ut de merkostnaderatt uppkommersom
för utlämnande formi utskrifter på Vidare ansågs RSVav attpapper.
borde ha möjlighet förersättningatt deta särkostnaderut uppkom-som

vid sådana urvaluttag personuppgifter krävermer särskildaav av som
bearbetningar. Avgifter ansågs dock i fallangivna tills vidare inte kunna

Skattemyndighetennärtas ut enligt lag eller förordning skyldigär att
tillhandahålla uppgifterna.

Förutsättningarna har dock ändrats i och med riksdagens tidigare
nämnda beslut ändringar i lagen aviseringsregister Rege-om om m.m.
ringen hänvisar i nämnda proposition s. bl.a.20 till Riksrevisionsver-
kets Principer för prissättningrapport informationstjänster RRVav

1995:64, där verket lämnat förslag till hur avgifterrapp. för uttag av
information databaser skall beräknas. Regeringen deur prin-attmenar
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ciper RRV redovisat bör ligga till grund för beräkningensom avgif-av
för utnyttjandetterna aviseringsregistret. Detta medför uttagskost-av

nadsprissdttning vid bestämmandet avgifterna for aviseringssystemetav
så samtliga direkta och indirektaatt kostnader för täcks. Avgif-uttagen

skall täcka kostnaderna forterna driften registret, däremot inte kost-av
naderna för uppbyggnaden aviseringsregistret. De skall inte hellerav
täcka någon andel kostnaderna för den folkbokföringsverksam-övrigaav
heten, d.v.s. insamlandet uppgifterav m.m.

Priset för beståraviseringar fast och rörligt pris. Detett fastaett pri-av
beroende vilkenär i formset begärs. Det rörligauttag priset bero-av är

ende val medium, sedan multipliceras med antaletav aviseradeav som
Detta uttrycks sammanfattningsvis "uttagstypskostnad"personer. genom

mediapriskostnad+ avgiften.personposter

Exempel

En kommun med 110.000 invånare har veckovis ändringsavisering på
hela kommunen i elektronisk form. Antalet aviserade personer/poster

vecka kan förutsättas bli 1.000. Dessa förutsättningarper ca ger en
kostnad vecka på kr, beräknat198 enligt följande: kr13 fastper i
kostnad och kr185 i rörligt kostnad, eftersom kostnaden för tillhanda-
hållande elektroniski form kr0.185är aviserad 13 0.185+per person

.1.000x

Detta sammanlagd årskostnad 52 198 kr.10.296ger en om x

Vid på blir årskostnadenuttag 13 O.65 1.000papper 34.476x x
kr.

Vid i elektronisk form,uttag med daglig, avisering blir årskostna-men
den 250 13 0.185 208 kr.12.870+ x

SPAR:s finansiella grund

För till drifträtten och marknadsföring SPAR betalar Sema Groupav
InfoData AB enligt avtal med fast årlig avgift ochstaten rörligen en pro-
vision adressuppgift. Dessa inkomsteruttagen förutgör närvarandeper

milj. kr.7 Staten tillämpar här bidragsprissättnizzg. lnkomsternaca en
redovisas på statsbudgetens inkomstsida.

SPAR-nämndens kansli finansieras de medel Statskontoret dis-av som
for stabsuppgifter.ponerar
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Prissättning

Priset på tjänster SPARi regleras i avtal mellan användaren och Sema
Group Infodata AB.

Antalet terminalfrågor i SPAR uppgår till 13,5 milj. årligen. Storaca
användare Rikspolisstyrelsen RPS, harsom t.ex. system äregna som
tekniskt knutna till SPAR. RPS betalar för närvarande sammanlagt 10
milj. kr. år för de tjänster tillhandahållsper från SPAR, RPS-regis-som

anknutna till SPAR,ter BASUN, Rättsbanken, företagsregistren hos
PRV, personregister hos kriminalvården, lantmäteriet och Telia.

RPS användning SPAR sker ofta inhämtandeav uppgifternagenom av
till de personregister knutnaär till SPAR. Denna modell kommersom att
renodlas fortlöpande.

Sema Group Infodata AB lämnar inte specificeradeut uppgifter sinaom
intäkter SPAR. Avgiften för vanliga sökningarav på personrelaterade
uppgifter i SPAR varierar enligt prislista för daterad1997 i november
1996 mellan kr3,10 och kr10,15 fråga. Kostnaden för vanligaper ter-
minalfrågor SPAR,i där identitet känd,är uppgårpersonens till mellan

kr och1 kr beroende3 på sökvariabelnen deti enskilda fallet. Utläm-
nandeprövningen beträffande sekretessbelagda uppgifter kan också åter-
verka på priset transaktion.per

RTB:s finansiella grund

Registret totalbefolkningenöver till hälftenär anslagsfinansierat över
SCB:s budget.

Prissättning

Det förekommer vissa befolkningsuppgifteruttag RTB efter sekre-av ur
tessprövning. Kunden debiteras därvid för vad man uttags-anser vara en
kostnad. I denna ingår

kostnader för överföring information från SCB0 till kunden och förav de
framtagits försystem dessa ändamål,som

kostnader för service i anslutning till överföringar0 statistiken, it.ex.av
form selekteringar, samkörningar, analyser eller konsultationerav ut-

deöver behövs för kunna användaatt statistiken,som
kostnader för marknadsföring,0
kostnader för försäljning, d.v.s. för ordermottagningo och orderregistre-

faktureringring, ochm.m.
bidrag till driften.o

I personalkostnaden ingår påslag för indirekt personalkostnad. Kostna-
der för exempelvis och marknadsföringsystem schablonberäknas utifrån
bedömningar samlad efterfrågan.av en
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Företags- och3.2 näringsregistren

Samhällets företags-3.2.1 och näringsuppgifter

Grunden för registreringen de olika associationsformerna-

Vårt nuvarande associationsrättsliga erbjuder olika sammanslut-system
ningsformer för olika verksamhet. Registrering aktiebolagtyper av av
infördes och förlades1897 till Patent- och registreringsverket PRV och
vid dess bolagsavdelning PRV Bolag har aktiebolagsregistretsedermera
ABR byggts Registreringen företagsformer fördesövriga framupp. av
till länsvis. Därefter förs1992 dessa register vid PRV.även

PRV

PRV:s myndighetsroll inom bolagsområdet omfattar granskning och
utfärdanderegistrering bevis. Regeringsbeslut angående verk-samt av

samhet finansieringoch har meddelats den december19 De1996. över-
gripande målen för PRV:s verksamhet enligt beslutet, erbjudaär, att
ändamålsenliga, kvalitativt högtstående och serviceinriktade tjänster på
de immaterial- och associationsrättsliga områden PRV harsom ansvar
för. PRV Bolag har till huvuduppgift förvalta aktiebolagsregisteratt ett

informationmed samtliga svenska aktiebolag. Man samlar därför in,om
kontrollerar, förvaltar och distribuerar aktiebolagsinformation med upp-
gifter styrelser, aktiekapital,revisorer, firmatecknare, likvidation,om
konkurs, ackord räkenskapsinformation. Informationen användssamt
framför allt myndigheter och näringsliv efterfrågas i viss ut-av av men
sträckning också enskildaav personer.

PRV Bolag skall inom sina olika verksamhetsområden tillhandahålla
tjänster snabbt och med hög kvalitet. Verksamheten skall finansieras
med intäkter från avgifter.

Registreringens syfte subjektsregistrering-

Det finns två tydliga förmotiv registreringen, nämligen dels under-att ge
lag för kontroller anmälda uppgifter korrekta, dels offent-äratt attav ge
lighet åt uppgifterna.

Den grundläggande registreringen företagen juridiskaav som personer
s.k. subjektsregistrering sker idag olikaflerai register. Juridiska per-

tilldelas s.k.normalt vid subjektsregist-organisationsnummerettsoner
De viktigaste subjektsregistrenreringen. är

ABR för aktiebolag, utländska företags filialer,o
PRV:s handelsregister handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska0
föreningar m.fl.,

vid SCB för statligaregister kommunermyndigheter, m.fl. ocho
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register vid skattemyndigheterna för oskiftade dödsbon, ideella0 före-
ningar m.fl..

Aktiebolagsregistret3.2.2

ABR erhåller indatasin från svenska aktiebolag eller blivande sådana
från landets tingsrätter. PRVsamt dessutom oftaär begäratvungna att

kompletteringarin till följd de erhåller felaktigt ifylldaatt eller full-av
ständiga handlingar aktiebolagen. All indata kommer på för-av papper,

den kommer från deutom ombud har direktuppkopplingsom tillsom en
bolagsavdelningen. Papperen antingen förtrycktautgörs blanketterav
eller dokument skrivna enligt viss form föreskrivenär enligt lag.en som
Årsredovisningar exempel påär sistnämnda form.ett

3.2.3 Handels- och föreningsregistret

Sedan den januari återfinns1 1993 de tidigareäven länsvis förda han-
Överföringendels- och föreningsregistren hos PRV. registren frånav

länsstyrelserna till PRV avslutades vid utgången 1994 i enlighet medav
den regeringen beslutade tidsplanen.av

PRV:s Övertagande handels- och föreningsregistren från länsstyrel-av
har i allt väsentligt medfört de förväntade fördelarserna utgjordesom

huvudskälet till reformen. Numera tillämpas lika handläggnings-t.ex.
förrutiner ärenden från alla bolag eller föreningar geografiskoavsett

belägenhet. Att föra register detta slag på plats innebär vidareav samma
informationskälla för alla former bolag och föreningar.en gemensam av

Den omfattande granskningen firmanamn fler register inne-mer motav
bär också kvalitethögre för bolagsñrmor.en

3.2.4 Konkursregistret

PRV från och med den oktober för1 1995 centralt registeransvarar ett
konkurseröver avseende fysiska och dödsbon. Tingsrätternapersoner

beslutade konkurser till PRV.rapporterar PRV skall använda registret i
verksamhet,sin vilket bl.a. innebär konkursi skallatt avregist-personer

företagsföreträdare. PRV skall vidare lämna upplysningarreras som ur
konkursregistret utfärda bevissamt inte försattatt är iom en person
konkurs.
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3.2.5 Näringsförbudsregistret

PRV har fr.0.m. den juli1 1994 tagit förandetöver näringsförbuds-av
registret. ikraftvarandeAntalet näringsförbud vid utgången bud-var av
getåret stycken.1994/95 176

3.2.6 Databasen näringslivsregister

Under år har databas, näringslivsregister NLR, byggtssenare en upp
med uppgifter utifrån kravspeciñkationerna. Basen omfattar de fyra
registren

ABR,o
handels- och föreningsregistret,o
konkursregistret ocho
näringsförbudsregistret.o

NLR förvaltas och används PRV Bolag utnyttjas ocksåav externamen av
intressenter såsom banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, företag och
myndigheter m.fl. PRV Bolag har därför också till uppgift förmedlaatt
uppgifter NLR. Detta sker huvudsaki från kundserviceenheten,ur som
också står till tjänst med rådgivning bolagsärenden.i Rådgivningen sys-

Övrigaselsätter fem assistenter och jurist. tjänster erbjuds kanen som
delas in i

upplysning ocho
försäljning.o

Offentlighetsprincipens krav tillgodoses dels presentationstermi-genom
naler i myndighetens lokaler, dels telefonservice, detärgenom som van-
ligaste få upplysningarsättet NLR.att ur

3.2.7 Försäljning uppgifterav

Försäljning uppgifter ABR sker ursprungligen med stödav ur ettav reg-
leringsbrev. PRV, helt avgiftsñnansieradär myndighet, utveck-som en
lade tidigt verksamheten på gårsätt vad offentlighets-ett utöversom
principen kräver. Man utvecklade serviceverksamheten och började

form uppdragsverksamhet tillhandahålla bl.a.genom registre-atten av
ringsbevis, kopior årsberättelser och bolagsordningar ävenav ut-men
skrifter ADB-registret. Informationsavdelningens försäljningsenhetur
erbjuder rad olika produkter såsom registreringsbevis, räken-nu en
skapsbevis, utsökningslistor, bolagsbildningsinformation, ADB-baserad
information och prenumerationer. Beställningar kan telefongöras per
manuellt eller med automatik, telefax, brev eller direktuppkopp-genom
ling. Information lämnas direktuppkoppling ochut på magnet-genom
band. Försäljningsenheten storleksordningenitar beställ-1.500emot
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framför allt efterfrågasdag. Det registreringsbevisningar ochärsomper
banker, kunderhärtill och leverantörer mil. kräveranledningen är att

upphandlingsärenden. Enheten harbland kund-sådant vid annat ett
kunder.medregister 105.000

PRV enligt följandekan enligt spaltasEfterfrågan i tre grupperupp
upplysningsföretag,o

bemärkelsemyndigheter vid ochi0
näringslivet.o

BASUN3.2.8

förs SCB med stöd ADB. Det mark-företagsregistretDet allmänna avav
BASUN efter på den utredningnadsförs under namnet namnet som en

fortsatta framställningenföreslog inrättande. I den användsgång dess
BASUN.därför namnet

marknadsaktörer allmänhetenskall förse företag, och i övrigtBASUN

företag arbetsställen. Registret omfattaraktuell information ochmed om
dels dem har tilldelats organisationsnummer enligtuppgifter somom

juridiskaidentitetsbeteckning för m.fl.lagen 1974:174 personerom
näringsidkareför dödsbon, dels enskilda före-undantag demed som

dödsbonkommer dels fysiska och regel-handelsregister,i sompersoner
näringsverksamhet eller regelbundet har någonbundet bedriver som

anställd.

finnsuppgifter hos PRV medinnehåller i deRegistret stort som--
informationkompletterande om

arbetsställeindelning,o
idrotts- intresseorganisationer,sektorer bl.a. ochideella0

offentliga sektorn samto
kyrkan.o

på och F-skatte-bl.a. och arbetsgivarregistreringBASUN baseras moms-
frånuppgifter Svensk Adress-skattemyndigheterna påbevis hos samt

centrala skatteregistretfrån delsUppgifter hämtas sålundaändring AB.

Riksskatteverket med veckovisa register med basupp-aviseringarhos

mervärdeskatteregister, arbetsgivarregister och övrigagifter företag,om
hosaktiebolags- handelsregistren PRV. Komp-dels ochföretagsregister,

från centrala företags- och arbetsställe-hämtas detuppgifterletterande
SCB enkäter.vidoch andraCFAR vissa registerregistret samt genom

år till alla företagenkäter två gånger och organi-BASUN sänder ut per
kan ha verksamheteller vid flerahar bedömersationer vetmansom
nyetableringarIndikationer på hämtas frånarbetsställen.adresser

företag ochundersökningar omfattar 10.000 100.000PRV. Dessa ca ca
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arbetsställen. Branschinformationen bygger på SNI 95. Ytterligare in-
formation inhämtas från Telia och från kommuner och andra register-
användare.

Registret får allmänt användas myndigheter ochsett enskilda.av- -
BASUN författningsregleratär förordning 1984:692 det all-genom om

företagsregistret.männa Uppgifterna i BASUN skall enligt ändamåls-
beskrivningen användas registerföraren för attav

avisera andra register ändringar uppgifterna i registret0 om av
ändringsavisering och

urval uppgiftergöra registret urvalsdragning.o av ur

Uppgifterna i registret skall dessutom kunna utnyttjas andra för attav
komplettera kontrolleraoch uppgifter i andra ochregistero
komplettera och kontrollera uppgifter i Övrigt de fysiska och juri-0 om
diska omfattas registret.personer som av

CFAR3.2.9

Eftersom BASUN beskrivits och detta knutet till SCB:sär nära centrala
företags- och arbetsställeregister CFAR, bör några ord ocksånämnas

det registret.om senare

CFAR utvecklat SCB:sär centrala företagsregister CFR funnitsur som
sedan 1960-talet. Det byggdes viktig komponent i statistik-upp som en
framställningen såväl hos SCB hos andra myndigheter och organisa-som
tioner. Inom SCB användes CFR underlag för bl.a. industri-,ettsom
finans- och handelsstatistiken.

Det finns förordningar inom EU behandlartre innehåll och funktionsom
för företagsregister och dessett tillanpassning statistikproduktionen.
Rådets förordning nr 3037/90 behandlar statistisk näringsindelning
inom EU. Rådets förordning nr föreskriver2186/93 skyldighet för deten
nationella statistiska institutet SCB för statistikändamål föraatt ett
register omfattar juridisk enhet, lokal enhet och företagsenhet.som
Rådets förordning nr 696/93 behandlar de statistiska enheterna för
observation och analys produktionssystemet inom gemenskapen.av

CFAR hörnpelare denär i ekonomiska statistiken primära syfteen vars
underlag förär den ekonomiskautgöra politiken. Ettatt antal statistik-

områden i friståendeär under huvudrubrikenupptagna Ekono-program
misk politik, nämligen

nationalräkenskaper,o
finansräkenskaper,o
utrikeshandel,o
tjänstenäringar,0
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industriindikatorer,0
ochkommunal ekonomio

priser.o

ekonomiska statistikenSyftet med den tillgodose behovenår att sta-av
politikertistisk information hos och beslutsfattare,andra företagare och

marknadsaktörer, opinionsbildare, forskare allmänhet densamt om
svenska ekonomins läge och utveckling. Det förstai hand makro-deär
ekonomiska begreppen national- finansräkenskaperi och står isom
fokus. Den års- och kvartalsvisa statistiken både underlag förutgör
nationalräkenskaperna friståendeoch informationskällor. Korttidsstati-

stiken indikatorer för utvecklingen viktiga ekonomisk-politiskaär av
variabler.

också viktigCFAR grund för skapandet och sambearbetningenär en av
statistiskamed andra basregister bl.a. sysselsättningsregistret ochsom

kontrolluppgiftsregistret.

och finansiellaFöretags- näringsregistrens3.2.10

förutsättningar

finansiella grundPR Vss

Riksdagen har tidigare beslutat verksamhet för treårsperiodenPRV:som
1993/94-1995/96 prop. bil. bet.1993/94:10O 1993/94:LU25, rskr.13,

riktlinjer verksamhetenDe därmed för1993/94:207. gäller oför-ärsom
ändrade.

förRiksdagen har beslutat PRV:s verksamhet år 1997 prop.om
utgiftsområde rskr.bet. 1996/97:NU1, 1996/97:120.1996/97:1, 24,

angåendeRegeringsbeslut verksamhet finansiering haroch givits den 19
Beträffande återrapportering bl.a.december verkets1996. inves-sägs att

redovisas kommenterasIT-stöd och resultatet dem skall ochteringar i av
separat.

skall finansieras storlek detVerksamheten med avgifter, gällernärvars
frågaochbestäms i uppdrags-myndighetsutövningen regeringen omav

PRV. framgår vidare PRVverksamhet Av regleringsbrevet inomattav
ansvarsområde får bedriva uppdragsverksamhet sambandsitt även utan

ansökningar.med

intäkter för har beräknats tillUppdragsenhetens budgetåret 1997 57,7
kostnaderna motsvarande tid kr,milj. kr. De totala under 50,394 milj.är

räkenskapsenhetensdelinklusive del "over-head". Härtill kommer ii
totala kostnadkostnad milj. kr och IT-projektets beträf-med del4,8 i
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fande den informationsdatabasen. Avnya IT-projektets totala kostnader
hänför sig 70 milj. kr till 1997, uppdragsenheten skallvarav belastas
med tredjedel eller 24 milj. kr. Uppdragsenhetensen sammanlagda kost-
nader uppgår då till 79,194 milj. kr eller 18 hela bolags-procentca av
avdelningens kostnad. Resultatet beräknas bli underskottett på 22,194
milj. kr.

Det råder viss "balans" mellan intäktsslagennu en på uppdragsenheten.
Varje förändring i negativ riktning måste med oförändrat resultat— -motsvaras motsvarande ökning iav en inkomstslag.ett annat

Prissättning

PRV skall finansiera sin verksamhet med avgifter. PRV Bolag tillämpar
full kostnadstäckning i sina avgifter. Det innebär all prissättningatt av-
speglar kostnaderna för uppbyggnad databasen.av

Avgifternas storlek bestäms PRV ifråga deutomav avgifterom— somregleras i §15 avgiftsförordningen 1992:191. Avgiftsinkomsterna får
disponeras verket. Avgifterna skall framgåav tydligt i särskilden av-giftslista skall finnas lätt tillgänglig. Enligtsom §8 PRV:s instruktion
får verket, hinderutan vad i § och16 § första21av som stycketanges
avgiftsförordningen 1992:191, ta ut

avgift för kopia allmän handling0 och för utskriftav upptagning förav
automatisk databehandling även beställning inte omfattarom tioen
sidor, samt
avgift för kopia ellerstaten avskrifto av allmän handling, utskriftav av
upptagning för automatisk databehandling, kopia video- eller ljud-av
bandsupptagning eller utskrift ljudbandsupptagning för bevisav samt
och registerutdrag.

S.k. standarduttag tillhandahålls i form registreringsbevist.ex. ellerav
kopior årsredovisningar. De olika tjänsternaav har redan berörts och
omfattar

telefonservice enligt vanlig telefontaxa0 eller enligt förhöjd viataxa-
071-nummer,
beställning utdrag eller kopior0 av samt
modemuppkoppling till databaser.0

Någon konkurrens föreligger inte vad gäller standarduttag. Viss konkur-
finns beträffande förädlad information.rens Inom för uppdrags-ramen

verksamhet görs sammanställningar information enligt kundensav öns-
kemål.
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BAS CFARzs finansiellaUN/ grund

Verksamheten BASUN inom SCB har informationsspridning huvud-som
på full kostnadstäckning.uppgift byggeroch Verksamheten såledesär

avgiftsñnansierad.helt

fastigheterRegister och grundläggande3.3 om

geografiska data

ÄvenInformation samhället har oftai lägeskomponent. databaseren
och företag kan därför geografiskaöver register. Det ärpersoner ses som

dock fastigheter, byggnaderregistren databaseroch deöver motsva-som
traditionella kartor utpräglat geografisk karaktär.ärrar mer som av

Samhällets fastigheter3.3.1 register om

Samhällets för lagring och presentation informationsystem av om
fastigheter fastighetsdatasystemet prop.utgörs bil1968:1 bet.av
1968:3LU5, rskr. Fastighetsdatasystemet1968:80. innehåller uppgifter

bl.a. fastigheter, byggnadsinformation, taxeringsuppgifter, ägarför-om
hållanden, inteckningar, samfälligheter och planer. I ingårsystemet även

digital fastighetsregisterkarta geografisk redovisningären som en av
fastigheter planer och bestämmelser.samt

Fastighetsdatasystemet rikstäckande sedan höstenär med undan-1995
för adressinformation, kvartersregister och den digitala register-tag

kartan. Systemet de första och ADB-satsningarnaär största iett av
landet. Uppbyggnaden har Systemettagit år. har bred30 ochnärmare en
mångsidig användning helai samhället.

Lantmäteriverket för fastighetsdatasystemet. Lantmäteriverketansvarar
förvaltningsmyndighetcentral för frågor fastighetsindelningår ochom

för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. I detta ligger
bl.a. för effektivt försörja samhället med denna informa-ett attansvar
tion.

Fastighetsdatasystemet med delregister

bestårFastighetsdatasystemet flera figurdelregister se De två3.3.1a.av
fastighetsregisterhuvudregistren inskrivningsregister.och Dess-är ett ett

finns basregister byggnader. skerI ocksåövrigt redovisningöverettutom
taxeringsuppgifter. unikaFastigheternas beteckningarvissa detärav

identitetsbegreppet.övergripande
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Fastighetsdata-
systemet

Fastighets- Inskrivnings- Byggnads- Taxerings-
registret registret registret uppgifter

Huvud- Koordinat- Kvarters- GA-
registret registret registret registret

åegister Plan- Adress-
arta registret registret

Figur Fastighetsdatasystemet3.3.10 med delregister

F astighetsdatasystemet regleras främst fastighetsdatakungörelsenav
1974:1058. Kungörelsen inteär anpassad till dagens informationssam-
hälle. Regeringen har därför låtit utredning dir. 1995:120 överen se
regleringen. Utredningen Fastighetsdatautredningen,antog namnetsom
har lämnat betänkande Fastighetsdataregister SOUett 1997:3. I be-
tänkandet föreslogs bl.a. lag och förordning för fastighetsdata-en en
registret. Frågan lagstiftning bereds för närvarande i Rege-om en ny
ringskansliet Justitiedepartementet.

F astighetsregistret

Fastighetsregistret innehåller uppgifter fastigheter, samfälligheter,om
planer Fastighetsregistret uppdelatär olika delregister.i Dessam.m. är

huvudregister,o
registerkarta digital,0
koordinatregister,0
planregister,0
kvartersregister,0
adressregister, samt0
gemensamhetsanläggningsregister GA-register.0

I fastighetsregistret kommunvarjeutgör registerområde. Fastighets-ett
försregister den statliga lantmäterimyndigheten läneti eller, före-iav

kommande fall, kommunaladen lantmäterimyndigheten. Lantmäteriver-
ket för drift och förvaltning fastighetsregistret delansvarar iav som en
fastighetsdatasystemet och för digitalastatens registerkartor.system
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Kommunala lantmäterimyndigheter inte använder det statliga syste-som
automatisk databehandlingför registerkartor dock självamet av ansvarar

förvaltning detför drift och Kvartersregister och adress-systemet.av egna
försochfrivilligt endast kommun begärregister det.är om en

regleras fastighetsregisterkungörelsenFastighetsregistret 1974:1059.av

Inskriuningsregistret

Inskrivningsregistret innehåller uppgifter ägarförhållanden, inteck-om
Inskrivningsregistretsningar innehåll redovisas i avdelningar.m.m. sex

De olika har informationavdelningarna lagfart, tomträttsupplåtelse,om
inteckningartomträttsinnehav, anteckningar och äldre förhållan-m.m.,

den.

består anteckningarRegistret beslut och ifrån inskrivningsav
heterna vilka förlagda till vissa tingsrätter. Inskrivningsregister förs förär

inskrivningsmyndighets område.varje

Byggnadsregistret

F astighetsdatasystemet har kompletterats med basregister bygg-överett
nader, byggnadsregistret prop. bil bet.1992/932100 1992/93:BoU14,15,
rskr. Registret innehåller beteckningen på den fastighet1992/93:217. där

byggnaden belägen, särskilt enhetsnummer för byggnaden, byggna-är ett
dens belägenhet form koordinateri bl.a. och adress koppling tillsamtav en
fastighetstaxeringsuppgifter. Det möjligt föra tilläggsinformationär att

uppgifter komplementbyggnader, ytterligare uppgifter angå-t.ex. omsom
statistikområde och specifikaende läge t.ex. bygglovuppgifter,vissaav

energianvändning,uppgifter antal lägenheter Beslut föraattom m.m. om
tilläggsinformationen fattas respektive kommun.av

reglerasAjourföringen samverkansavtal mellan Lantmäteriverketgenom
respektive kommun. Kommunernas deltagande frivilligtoch prin-är imen

samtliga kommuner.medverkarcip

har reglerats införandetByggnadsregistret 1995:1477 bestäm-genom av
§ fastighetsdatakungörelsenmelsen i 1974:1058.4a

Taxerings uppgifter

skattemyndigheternasfastighetsdatasystemet redovisas uppgifterI ur
uppgifter fastighet ochDessa knyts till byggnad ochtaxeringsregister.

från fastighets-utdata byggnadsregistren.används bl.a. i och Det gäller
uppgifter taxeringsvärden, taxeringskoder och ägaruppgifter.t.ex.som
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Register i anslutning till fastighetsdatasystemet

I anslutning fastighetsdatasystemettill har det byggts antal regis-ettupp
Dessa ingår dock inte i självater. figurse 3.3.1b.systemet

F astighetspris- Ändringsdata
register register

r ---------- - -Pantbrevs Samfallighets- : Lägenhetsregistret :
registret foreningsregistren I I

BKN-systemet

Figur 3.1 b Register i anslutning till fastighetsdatasystemet

F astighetsprisregistret

fastighetsprisregistretI lagras uppgifter alla fastighetsköp i Sverigeom
från och framåt.1986 Registret håller på utvecklas vilket innebäratt att
andra fång kommertyper registreras först frånatt och medav 1998. Fas-
tighetsprisregistret innehåller uppgifter köp köpeskilling, datum,om
m.m. uppgifter från taxeringsregistret taxeringsvärde, storlek, ålder och
standard hos byggnaden uppgifter adresssamt och koordinater. Upp-om
gifterna används for urval och beräkningar, vid Lantmäteriverketst.ex.
arbete i samband med fastighetstaxering. Vidare används basen for uppda-
tering externa används försystem fastighetsvärderingav t.ex. ochsom
prisanalyser. Fastighetsprisregistret inte författningsreglerat.är

Ändringsdataregistret

Ändringsdataregistret innehåller uppgifter ändringar fastighetsdata-iom
fastighet harsystemet, bildatst.ex. att eller bytt lagfaren Genomen ägare.

ändringsdata uppdateras lokala hos främst kommuner.system

Pantbrevsregistret

Pantbrev kan utfärdas registrering i pantbrevsregistretnumera genom
prop. 1993/942197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349. Sådana pant-
brev benämns datapantbrev. I pantbrevsregistret bl.a. datum föranges
ansökan inskrivningsmyndighetensoch aktnummer, pantbrevshavarens

och datum för registreringen. Pantbrevsregistret försnamn Lantmäte-av
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riverket. Pantbrevsregistret regleras lageni 1994:448 pantbrevsregis-om
och förordningen 1994:598 pantbrevsregister.ter om

Sam fál lighetsföreningsregistrezz

Samfällighetsföreningar registreras hos lantmäterimyndigheten i länet.
Hos sådanvarje myndighet skall föras samfällighetsföreningsregisterett
för införing de uppgifter enligt lagen 1973:1150 förvaltningav som om av
samfälligheter eller författning skall anmälas för registrering ellerannan

in i registret. Bestämmelser detta finnstas förordningeniannars om
1993:1270 användning automatisk databehandling vid förandeom av av

Ävensamfållighetsföreningsregister förteckningarde förs överm.m. som
vägföreningar och vägsamfälligheter eller samfålligheteröver bildatssom
med stöd lagen 1966:700 vissa gemensamhetsanläggningar skallav om
registerföras med stöd ADB. Registret innehåller uppgifter före-av om
ningsnamn, förvaltningsobjekt, ändamål,säte, organisationsnummer, sty-
relse, ñrmatecknare m.m.

Lägenhetsregistret

Riksdagen beslutade år 1995 lägenhetsregister prop.ett 1995/96:90,om
bet. 1995/96:FiUO6, rskr. 1995/96:17. Lägenhetsregistret skall inrättas i
anslutning fastighetsdatasystemet.till Riksdagsbeslutet innebär Lant-att
mäteriverket kommunernaoch för bl.a. folkbokförings- och statistikända-

.mål skall föra lägenhetsregister.ett

Registret skall omfatta samtliga lägenheter helt eller till inte ovä-som en
sentlig del avsedda användasär bostad bostadslägenhet.att Regist-som

skall få innehålla gifter fastighet, byggnad,ret lägenhetsbeteckningupp om
och övriga uppgifter lägenheten. Det finns preciseratnärmareom av rege-

vilkaringen uppgifter skall ingå såvitt gäller ägare/upplåtelseform,som
byggnadstyp och slag lägenhet, byggnadens ålder lägenhetsut-av m.m.,
formning, belägenhet identifikationsuppgifter. I uppläggningensamt häm-

uppgifter dels från byggnadsregistret,tas dels från fastighetsägarna.
Lägenhetsregistret bygger på unika adresser till alla bostadsenheteratt
finns fastighetsdatasystemet.i

Registret regleras lagen 1995:1536 lägenhetsregistergenom om som
trädde krafti den januari fråga1 1996 i Gävle kommun och Högalidsom
församling Stockholmsi kommun. I dessa kommuner har registrennu

och det bedrivs förupprättats provverksamhet.närvarande I övrigt träder
lagen krafti den dag regeringen bestämmer. Den regleringennärmare ges

förordningi 1996:435. En regleringen bereds föröversyn närva-en av
rande i Regeringskansliet Finansdepartementet.
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BKN-systemet

På uppdragsbasis har det utvecklats datorstöd för Statensett bostadskre-
ditnämnd, BKN-systemet. Genom får banker ochsystemet andra kredit-
institut, sambandi med låneutbetalningar, kreditgarantier från Statens
bostadskreditnämnd enligt förordningen 1991:1271 statlig kredit-om

förgaranti bostäder. Systemet bygger bl.a. på uppgifter ägarförhål-att om
landen kontrolleras inskrivningsregistret.mot Långivarnam.m. är regis-
teransvariga. Lantmäteriverket sköter teknisk drift och förvaltning. BKN-

har kopplingar tillsystemet det Boverket utarbetade FENIX-systemet.av
Detta innehåller uppgiftersystem till grund for bostadssubventionering.
Subventioner betalas Boverket. Förut säkerställa utbetalningenattav att

tillgörs skerrätt ägare avstämning mellan FENIX-systemet och fastig-en
hetsdatasystemet omedelbart före utbetalningen. Denna del regleras

avtal mellan Lantmäteriverket och Boverket.genom

Övriga register

Riksskatteverket har fastighetstaxeringsregister.ett I registret registre-
de uppgifter behövs för fastighetstaxeringen. Utbyteras uppgiftersom av

sker mellan fastighetstaxeringsregistret fastighetsdatasystemet.och

Samhällets3.3.2 grundläggande geografiska data

Uppbyggnaden basdata med geografisk inriktning har pågåttav länge i
Sverige. Utvecklingen geografiska basdata befinner sig iav inten-ettnu
sivt skede. Det sker övergång från konventionella kartor till data-en
baser. Detta betydligtär komplicerad än överföringen mer process av
register till databaser. Databaserna skall nämligen kunna ligga till
grund för såväl traditionell kartproduktion för direkt utnyttjande isom
olika former informationssystem.av

Det finns trettiotal myndigheterett producerar geografiska data.som
Lantmäteriverket central förvaltningsmyndighetär för frågor grund-om
läggande landskaps- och fastighetsinformation. I övrigt bör särskilt

Sjöfartsverket,nämnas Sveriges geologiska undersökning, Statens mete-
orologiska och hydrologiska institut SMHI, Vägverket, SCB, Riksanti-
kvarieämbetet, Statens naturvårdsverk och Rymdbolaget/Satellitbild AB.
Dessutom sker omfattande produktion hos kommunerna. Det finnsen en
mängd olika databaser och andra produkter från dessa och andra
producenter. I det följande översikt vissaöver deges störreen av pro-
dukterna.
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Geodetiska nät

All lägesangivelse förutsätter någon form referenssystem. Iav geogra-
brukarfiska dessasammanhang delas plani triangelnät och höjd.upp

Riksnätet plani antal punkter definieradeutgörs iett ettav gemensamt
koordinatsystem. Höjdnätet består punkterantal bestämdaärettav som

höjd Uppgifternai havet. de moderna finnsöver lagradenäten i digi-om
form.tal Det pågår modernisering kompletteringoch näten.en av

Lantmäteriverket för de geodetiska rikssystemen och stöd foransvarar
innefattarmätning satellitbaserad lägesbestämningäven och navi-som

gering.

Geografiska Sverigedata och allmänna kartor

Lantmäteriverket tillhandahåller geografiska data under samlings-
Geografiska Sverigedata GSD. GSD omfattar förstai hand dennamnet

grundläggande landskapsinformation normalt redovisas de all-isom
kartorna också geografisk informationmänna men avser annan som

efterfrågas många användare samhället. Databaseri med grund-av
läggande landskapsinformation byggs för närvarande med sikte påupp

rikstäckande år 2003.att vara

Lantmäteriverket fram och ajourhålla rikstäckandeatt taavser en geo-
grafisk databas med grundläggande geografiska data GGD för använd-
ning databasuppbyggnad GSDi för kartframställning.ochm.m Data-
basen kommer byggas i och för geografiskaatt etapperupp anpassas
informationssystem.

De Lantmäteriverket producerade kartornaallmänna trycktaiutav ges
kartserier benämns Gula ekonomiska kartan, Gröna topografiskasom
kartan, kartan,Blå Fjällkartan kartan.väg och Röda Lantmäteriverket

producerar också översiktskartor mindre skalor. Kartornasi innehåll blir
GSD omfattningallt ocksåi tillgängligt digital form.istörregenom

Geologisk information

Sveriges geologiska undersökning SGU har övergripande mål attsom
dokumenteraundersöka, beskrivaoch Sveriges geologi. Av tradition har

informationen på kartor med tillhörande beskrivningarpresenterats t.ex.
berggrunds-, jordarts-, grundvatten-, maringeologiska och geokemiska
kartor.

geologiskaEn del den informationen samlas på landinstor av nusom
och till havs lagras någon formi Baserna innehållerdatabas. uppgif-av

olika geologiska geografiskadata knutna lägen.till Det finnster om
databaser de kartorna ocksåtraditionella s.k. tabell-motsvararsom men
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databaser innehåller uppgift olika geologiska objekt och invente-som om
ringar m.m.

Det övergripande målet har riksdagen konkretiserats till b1.a. attav geo-
logisk information skall finnas för Sveriges75 landyta% år 2022 ochav
for kontinentalsockeln100 % år 2060 prop. 1994/95:100 bil. 13, bet.av
1994/95:NU18, rskr 1994/95:30O och rskr För1994/951301. täckning av
de prospekteringsintressanta delarna Västerbottens och Norrbottensav
län med information berg, jord och markgeokemi har delmål åretom

för2010 heltäckande geologiskt underlag.satts ett

Sjögeografisk information

Sjöfartsverket håller för närvarande på bygga sjökortsdatabaser.att upp
Ur dessa databaser skall Sjöfartsverket traditionella trycktagenerera
sjökort och digitala sjökort. Senast skall1999 nyproducerade sjökort
framställas digitalt samtidigt digitalisering befintliga sjökortsom av
skall avslutad.vara

Sjöfartsverket har djupdatabasupprättat b1.a. innehåller kon-en som en
kust-tinuerlig och kurvbild omfattar 30-tal objektklasser.ettsom

Kommunal information

En översiktlig redovisning samhällets geografiska data kräverav en
redogörelse kommunernas insatser. Mellan och kommunernastatenav
råder delat ansvarsförhållande det gällerett grundläggandenär geogra-
fiska produkter. Kommunerna för de detaljerade grundläggandesvarar
geografiska databaserna och kartorna. Dessa brukar benämnas stor-
skalig information och har tradition produkterutgöra iansetts störreav
skala kommunalaDen1:10 000.än databas- och kartframställningen om-
fattar regel tätbebyggdai områden eller sådana områden itassom avses
anspråk for bebyggelseändamål. Det kommunala grundar sig påansvaret
kommunernas uppgifter inom samhällsplaneringen och den tekniska
försörjningen med och avlopp, elgator, vatten m.m.

Kommunernas omfattande verksamhet samhällsbyggandetinom leder
till mängd databaser med geografisk informationatt etableras. Enen
huvudprodukt primärkarteverkenär ofta helt föreligger isom numera
digital form. Som foljdprodukter kan grundkarta, nybyggnads-nämnas
karta och forrättningskarta olika översiktskartor. Andra kartpro-samt
dukter framställsofta ledningskartor och turistkartor.ärsom

Nationell vägdatabas

Regeringen har Vägverketgivit i uppdrag nationellupprätta digi-att en
tal vägdatabas i sin helhet skall etablerad under år 1999. Väg-som vara
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kommerdatabasen omfatta det statliga kommunalaochatt vägnätet
utsträckning skogsbilvägnätet.i viss ävensaint

Övrig information

aktörerfinns lång radDet bidrar produktiontill geografiskaen som av
data. Många dessa producenter har påbörjat anpassning sinaav en av
produkter for dem generellt användbara informationssystem.göra iatt

omfattning,Uppgifternas förutsättningar och resurstillgång varierar och
därmed också tidpunkterna for övergång till helt digitalanär systemen
kan genomförd. detI följande översiktlig lägesbild.vara ges en

SMHI producerar planerings- och beslutsunderlag för väder- och vatten-
beroende verksamheter. Ett exempel Svenskt vattenarkiv SVARär som

med beskrivningdatabas Sverige.avrinningssystemen iär över Geo-en
finnsgrafisk koppling lagring koordinater. SVAR håller på attgenom av

utvecklas informationsbanktill Sveriges vattenförhållanden.över Uren
fram statistikdatabasen och kartor.tas

SCB kan statistikleverera till geografiska informationssystem. Informa-
statistikbaslagrastionen i och geografidatabas. Statistikbasenen en

innehåller uppgifter befolkning, företag, fastigheter och jordbruks-om
data. Geografidatabasen innehåller gränskoordinater för antal områ-ett
desindelningar. Genom kombinera dessa baser uppstår möjligheteratt
till geografiska analyser.

Lantmäteriverket producerar databas med vegetationsinformationen
med nuvarande produktionstakt rikstäckandeblir i mitten nästasom av

sekel. Miljödatacentrum har drivit del EU CORINEprogrammeten av
Land Cover vilket uppbyggnad miljödatabaser med vegetations-ger en av
och markanvändningsklasser for klarSveriges del blir till år 2001.som
CORINE projekt mellan Lantmäteriverket,är ett gemensamtnumera

naturvårdsverkStatens SNV, Rymdbolaget och Miljödatacentrum och
med Lantmäteriverket huvudman.som

Statens naturvårdsverk handhar frågor miljövård. Det finns registerom
riksintressen för naturvård och friluftsliv enligt lagenöver 1987:12 om

hushållning med Riksregistret for skyddadnaturresurser naturm.m. ger
övergripande och rikstäckande bild läget det gäller områdennären av

skyddade enligt naturvårdslagen 1964:822.ärsom

Riksantikvarieämbetet arbetar bevarabl.a. med och levandegöraatt
kulturarvet. beskrivningarFornminnesregistret innehåller fornläm-av

kulturlämningar Dessutomningar och Övriga registrerats. finnssom en
kartdatadel med geografisk information läge och geometriskom repre-

Lantmäteriverkets GGD.lagras i databas Ettsentation urval densom av
geografiska informationen sprids tryckta allmänna kartorna.på de Av-
sikten årdigitaliseringen skall tillfärdig 2000.är att vara
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Arbete pågår med utveckla bebyggelseregisteratt förett kulturmiljö-
vården syftei dels beskriva landets bebyggelse,att dels lyfta fram den
bebyggelse kulturhistorisktär värdefull. Registret kopplas tillsom avses
fastighetsdatasystemet. Riksintresseregistret databasär deöveren
områden riksintresse för kulturmiljövårdenär enligt lag 198712som av

hushållning med Till varje områdenaturresurser knutetärom m.m.
lägesdata formi tyngdpunktskoordinater och polygonnät beskri-av som

områdets En databasgränser. håller på byggas detver att upp om
historiska odlingslandskapet anpassad till geografiska informations-

År kommer2001 basen innehållasystem. 10 det historiskaatt procent av
jordbrukslandskapets totala areal.

Samhällets3.3.3 användning och samverkan kringav
landskaps- fastighetsinformationoch

Samhällets användning

Den aktuella informationen har bred användning i olika sektorer ien
samhället. Särskilt kan samhällsplanering,nämnas kommunikationer,
försvar, miljövård, och kulturvård, jord- och skogsbruk,natur- energi,
skatte- och taxeringsverksamhet statistik. Delar näringslivetsamt ärav
beroende informationen. Fastighetsdatasystemet "bassystemär förettav
fastighetsmarknaden", d.v.s. för kreditgivning, fastighetsförmedling och
försäkring ADB-stöd för fastighetsbildning ochsamt inskrivning. För
företags- och sysselsättningsutveckling verksamheterinom grundadenya
på geografisk informationsteknik lätt tillgängligär geografiskm.m
information förutsättning. För allmänheten såvälår smidig tillgången
till fastighetsinformation god försörjning kartormedsom storen m.m. av
betydelse.

De offentliga registren och databaserna innehåller urval informationett av
på riksnivå. Det därför vanligtär innehållet bearbetas tillsammansatt
med andra databaser på lokal eller regional nivå. Genom detta kan infor-
mationen användas i olikamängd verksamheter och tillämpas direkt ien
olika produktion.typer av

Studier genomförts angående den aktuella informationennyttansom av
tyder på den färdigi form kan samhällsekonomiskaatt storagenerera
vinster. Den kostnads/nyttokvot ofta i sammanhangetnämns ligger isom
storleksordningen Det innebär1:4. investering på krona lederatt en en
till samhällsekonomisk intäkt på fyra kronor.en

Sam verkan

Det bedrivs omfattande samarbete informationmedett fastigheterom
och geografiska data mellan organisationer på olika nivåer i samhället.
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flera aktörerKommunerna levererar dataär till statligaen av som sys-
behandlas iDetta avsnitt nedan. följande3.3.4 I det redovisastern. arbe-

tillsattfrån regeringen samverkansgrupp, projekttet inometten av
Toppledarforum och detför samarbete de produ-störstatreramen som

geografiska data bedriver.centerna av

GGIRE T-gruppen

Regeringen beslutade den juni skulle1 1995 det tillsättas arbets-att en
samverkan kring geografiskaför data och geografiska informa-grupp

M95/2454/7. Arbetsgruppen hartionssystem antagit REGGIT-namnet

gruppen.

REGGIT lämnade lägesrapporti maj Samverkan1996 geografiskaen om
informationssystem Mdata och 1995:C/96-98 med inventeringen av

aktuella frågeställningar och problemområden. Rapporten ävenger en
försörjningenbeskrivning med geografiska data.av

redovisade REGGIT-gruppenI januari delrapport1997 Samhälletsen
försörjning med grundläggande geografiska data M 1995/97-1. Gruppen

de geografiska grunddatabasernas karaktärbetonar infrastrukturav av
för rationalisering,betydelse tillväxt ochinte minst sysselsättning inom

näringslivet.

framhållerREGGIT-gruppen också kommunerna föratt vä-svarar en
samhällets geografiskasentlig del databaser och betonar välattav en

fungerande samverkan mellan kommunoch förutsättning förärstat en
framgångsrik uppbyggnad och ajourhållning nationella grunddataen av

baser.

REGGIT-gruppenI lämnade Prissättningjuni på1997 grund-rapporten
geografiskaläggande data och fortsatt Verksamhet M 1995:C/97-16.

Gruppen på geografiskaprissättning vissa grunddata förstaiattanser
hand ske enligt uttagskostnad.bör principen Iövrigt bör den pris-om

sökas samhällsekonomiskt optimaltsättning utnyttjandeettsom ger
förenligasamtidigt därmed bidrag från användarna tilltassom vara.

Gruppen någotbedömer reellt alternativ till huvudsaklig fortsattatt

anslagsfinansiering under uppbyggnadsperioden föreliggerinte för de
geografiska grunddatabaserna.

bibehållandeGruppen förordar samordningsorgan inom Regerings-ettav
särskild inriktning IT-frågorna.kansliet på geografiskamed de

harGruppens remissbehandlats.rapporter
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PilotGIS-projektet

PilotGIS nationellt projektär i syfte utvecklaett och tillvaraatt ta möj-
ligheterna geografiskamed informationssystem for fysisk planering m.m.
Projektet går på koncentrerad utvecklingsverksamhetut att igenom ett
fåtal län och kommuner snabbare kunna exploatera teknikens möjlig-
heter. PilotGIS projektär inom för Toppledarforum.ett Projektetramen
har lämnat utkast till slutrapportett i maj Projektet1997. dengören
slutsatsen grundläggande geografiskaatt data skall delses som en av
infrastrukturen och bekostas samhället föreslåroch därför grund-av att
läggande geografisk information tillgänglig tillgörs uttagskostnad. Vi-
dare föreslår projektet bl.a. nationell satsning på breddutbildning ien
geografiska informationssystem.

Lantmäteriverket, Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverketoch

De statligastörre organisationernatre fram ochtar presenterarsom geo-
grafiska data Lantmäteriverket,är Sveriges geologiska undersökning och
Sjöfartsverket.

Det finns utvecklat samarbeteett bl.a. bygger på samarbetsavtal.som
Samarbetet inriktas främst på teknik och metoder for insamling, lagring,
utbyte och presentation geografiska data. Samarbetet omfattar ävenav
kompetens och marknadsutveckling. Ett exempel är en gemensam pro-
duktkatalog kartplan.

Staten3.3.4 och kommunerna

F astighetsdatasystemet

Kommunerna enligt principen registrering vid källan i alltsvarar större
utsträckning for uppgifter fastighetsdatasystemet.i Kommunernas om-
fattande Verksamhet inom samhällsbyggandet har lett till mängdatt en
databaser med information byggts De finansieras huvudsakligenupp.

kostnaderna fördelas på användarna.att Byggnader,ut belägen-genom
hetsadresser, uppgifter lägenheter, koordinater, uppgifter fysiskaom om
planer och bestämmelser de viktigasteär informationsslagen kom-som

for. Det utreds hur FDS skall kompletteras medmunerna svarar nu en
digital registerkarta och kommunernas medverkan i produktion och
ajourhållning behandlas för närvarande Lantmäteriverket ochav
Svenska kommunförbundet.

Kommunerna har fåttinte någon förersättning uppbyggnaden adress-av
registret. Däremot erhåller de begränsadviss ersättning for ajourhåll-
ningen enligt särskilda avtal med Lantmäteriverket. Kommunernas
kostnader för återstående arbete med fastställa belägenhetsadresseratt
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och adressregister uppgår enligt tillupprätta milj. kr.250utsagoegen ca
Lägenhetsregisterlagen kraftNär 1995:1536 i utanförsätts provområ-

förskall kommunerna denna uppgift. Kommunernadena hävdarsvara
kostnadfårhärigenom måste skattefinansieras medanatt en somman

Lantmäteriverket, Posten, RSV m.fl.v och andra får intäkterstaten
respektive besparingar. Flera mindre kommuner har, följdgör som en

kommerhärav, uttalat de förseinte Fastighetsdatasystemet medatt att
förfångadresser. till förDetta de och kommunalastatliga verk-är stort

uppgiftersamheter behöver från folk- och bostadsräkningen. Kom-som
också frågoraktualiserar ifrågasätterrättslig Man bl.a.art.munerna av

dels på vilket kommunerna får inflytande prissättning försätt över m.m.
lagrasgrunddata dessa i och tillhandahålls från statliganär delssystem,

hur konkurrensneutralitet åstadkoms kommunerna kunnasignär anser
upplåta nyttjanderätt till användning kommunala adressregister påav
marknaden få helt andraoch deersättningar erbjuder. Förän staten
närvarande utreds vid källanregistrering på uppdrag regeringen.av

Svenska kommunförbundet har framställningi till regeringen den 12en
påtalat behovet principöverenskommelsejuni 1996 angåendeav en

kommunernas ekonomiska villkor såvälavseende in- utdata visavisom
Fastighetsdatasystemet. Regeringen har på denna propå hänvi-som svar

till uppdrag Lantmäteriverket erhållit i sitt regleringsbrev.sat ett som
Uppdraget utreda konsekvenserna bl.a. kommunernaatt attavser av

för ajourhållningen lantmäteriets databaser. Förbundet harsvarar av
under hand framfört detta inte löser frågan villkoren vid etable-att om

databaser adressregistret.ringen t.ex. Regeringen budget-inoterarav
1997/98:1, vol. utgiftsområdeproposition prop. Allmänna25, bidrag

till kommunerna Svenska13 kommunförbundet och Landstings-atts.
förbundet vid överläggningar med aktualiseratregeringen andraäven

frågor. bl.a. kostnaderDessa för uppbyggnaden adress-ett nyttavser av
kravregister. Regeringen de förbunden fört fram får be-attanser som

traktas tillgodosedda kommunerna.statsbidraget tillgenomsom

Grundläggande geografisk information

När det gäller grundläggande produkter rådergeografiska mellan staten
förhållandeoch kommunerna Kommunernamed delatett ansvar. svarar

för referenssystemgrundläggande och geografiskastomnät databaser
främst medan statliga lantmäterietinom det förtätorterna, ansvarar

riksnät grundläggande geografiskaoch databaser huvudsakligen på
landsbygden. Ansvarsfördelningen författningsregleradinte harär utan

fram följd kommunernas uppgifter inomvuxit samhällsbyg-avsom en
gandet med åtföljande behov grundinformation för planering, projek-av

byggande och förvaltning tekniska försörjningentering, den medav
avlopp, elochgator, vatten m.m.

Lantmäteriet finansierar landskaps-sin verksamhet på och fastighets-
informationsområdet bidragsprissättninganslag, fastighets-genom
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information och nyttjanderättsersättning landskapsinformation, medan
kommunerna växande utsträckningi har sökt olika vägar avgifts-att
finansiera basverksamhetden bygger på databaser.som

Uppgifterna statliga efterfrågar frånkommunerna för ingåsom organ att
informationsförsörjningeni med grunddata kommer allmänheti från den

kommunala basverksamheten.

Kommunkonceptet och Målbild 2000

Samverkan inom lantmäterisektorn började med avsiktsförklaring denen
april mellan dåvarande25 1991 Centralnämnden för fastighetsdata

CFD och Svenska Kommunförbundet. Med denna utgångspunkt utveck-
lades det s.k. kommunkonceptet bygger på principen enda kom-som en
munikation med förenklingar uppgiftslämnandetistaten frångenom
samverkanspart till databasvärd. Detta konkretär exempel påett sam-
produktion grunddata där uppgiftslämnandet samtidigt får braav en
lösning. Sedan CFD och Statens Lantmäteriverk sammanslagninggenom
blivit Lantmäteriverket fullföljdes dessa ambitioner med motsvarandeen
avsiktsförklaring den oktober16 och1995 ramavtal den 15 majett 1996
inom informationsförsörjningsområdet mellan parterna.

För kunna genomföra intentionerna kommunkonceptetiatt har ett pro-
jekt benämnt Målbild etablerats.2000 Syftet med detta projekt, änsom
så länge vid startpunkten, effektiviseraär datautbytetär mellanatt

Ävenlantmäteriet kommunerna.och andra statliga berörs. Lös-organ
hållerningar på fram för från fastighetsdatasystemetatt tas förseatt

exempelvis Statens räddningsverk med skyddsrumsuppgifter och SCB
med uppgiftervissa till byggstatistiken. Principen kommunerna baraatt
skall ha kommunikationenda med här genomförd.ärstatenen

På sikt det meningen kommunernaär skall kunna arbetaatt i egna
informationssystem och direkt därifrån förse lantmäteriet och andra stat-
liga med uppgifter karaktären grunddata.organ I projektet Målbildav

skall2000 utvecklasgränssnitt omfattande insatserett inomgenom om-
Ävenrådet innehållsmässig standardisering. insatserna inom projek-om

har teknisk tyngdpunkt ingår också frågortet finansiering, pris-en om
sättning, avtals- och upphovsrätt. Från kommunalt håll hävdas att
modellen har brister på finansieringsområdet.stora

3.3.5 Finansiella förutsättningar

I det följande redovisas finansiellade förutsättningarna för de områ-tre
dena landskaps- och fastighetsinformation, geologisk information och sjö-
geografisk information. Dessa områden produktionen från demotsvarar
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producenterna på området d.v.s. Lantmäteriverket,störretre Sveriges
undersökninggeologiska och Sjöfartsverket.

fastighetsinformationLandskaps- och

Det har nyligen gjorts omfattande finansierings-översyn och pris-en av
sättningsfrågorna för landskaps- och fastighetsinformation. Riksdagen
har beslutat frågani prop. 1994/951166, bet. 1994/95:BoU17, rskr.

Riksdagsbeslutet1994/95:313. bygger på Lantmäteri- och inskrivnings-
utredningens betänkande Kart- och fastighetsverksamhet SOU 1994:90.
De reglerna började gälla den januari Riksdagen har1 1996.nya genom
ställningstagandet till IT-propositionen bekräftat principerna enligtatt

från skallbeslutet 1994/95 fortsätta gälla.att

utgångspunktEn principiell för finansierings- och prissättningsprinci-
användarna landskaps- och fastighetsinformation,är att utöverperna av

de eller expeditionskostnaderna, betalar bidrag till finan-uttags- ettrena
kostnaderna försiering drift och utveckling informationssystemen.av av

Begreppet drift har tolkats innefatta databasuppbyggnad ochatt
ajourhållning. innebärDet kostnaderna betalas de haratt nyttaav som

verksamheten. Finansieringen sker därmed ökadi utsträckningav
användarna betalar direkt till myndigheten för utfördaattgenom pro-

dukter och Bidragets storlek fastställstjänster. årligen statsmakterna.av

De finansiella förutsättningarna konkrethar inneburit följande.nya
för fastighetsbildningenKostnaderna betalas sakägarna. Denav nya

baseras på tidsersättning med möjlighet för sakägare begärataxan att en
fast avgift det enskildai ärendet. Användarna fastighetsdatasystemetav
bidrar finansieringentill drift och utveckling. Den januari1systemetsav

avgiften,höjdes följd1996 härav, för enskild fråga från 5som en en
kronor till kronor. Bidraget från10 användarna uppgår för närvarande
till cirka kronor.miljoner Den sänktes40 januari avgiftsnivån1 1996 för

digitalt lagrad landskapsinformation.nyttja Däremoträtt höjdesatt
avgifterna för de tryckta kartorna. frånBidraget användarna till drift och

landskapsinformationenutveckling föruppgår närvarande till cirka 20av
miljoner kronor.

Lantmäteriverket har i budgetunderlagsitt 1998-2000 dnr 202-97-279
redovisat första utvärdering erfarenheterna de finansiellaen av av nya
förutsättningarna. Utfallet under antalet frågor1996 visar fastig-att om
hetsinformation s.k. VISA-frågor fortsatthar öka efter avgifts-ävenatt
höjningen. Det kan ökningen skulle ha varit inteantas pris-att större om
förändringen Verkets analys utfalletgjorts. från försäljningen underav

intäktsvolymen1996 visar för landskapsinformation påatt är samma
nivå år.under tidigare Lantmäteriverkets samlade erfarenheter frånsom
nuvarande prissättningsmodell och prisnivå goda. Det bör enligtär inte,
verket, några förändringar förutsättningarnagöras större för tillhan-av
dahållandet. prisnivåDen gäller bedöms hindrainte spridningensom nu
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data samhället.i I stället framförs nuvarande regler börav att utvecklas
liksom metoderna för tillhandahållandet.

Övrig information

Den pågående uppbyggnaden nationell digital vägdatabas ñnansi-av en
inom för Vägverkets ordinarie anslag. Driften databaseneras ramen av
enligt regeringens beslut finansieras avgifter från försäljningavses genom

rättigheter. Eventuella driftsunderskott finansieras inomav förramen
Vägverkets ordinarie anslag.

Geologisk information

Utveckling, införande och drift den digitaliserade geologiska informa-av
finansierastionen i princip anslag. SGU erhåller för närvarandegenom

vissa begränsade intressentbidrag för påskynda nyinsamlingatt infor-av
eftersommation många användare bedömer insamlingstakten alltförsom

låg.

Sjögeografisk information

Som övergripande ekonomiskt mål för Sjöfartsverket har sedan länge gällt
krav på full kostnadstäckning. Från gäller långsiktigt1994 ekono-som
miskt mål Sjöfartsverket skall nå förräntningatt efter skattemotsva-en
righet med på kapital10 lämna utdelningprocent eget tillsamt statenen
motsvarande på3 kapital. Finansieringenprocent verksamheteneget av
sker främst avgifter på handelssjöfarten.genom

3.4 Internationella förhållanden

Inledning3.4.1

Inom för utredningen har kort studie genomförts formiramen en av en
enkätundersökning hur användningen grunddataav ut utom-av ser
lands. Studien omfattar bl.a. Norge, Danmark, Finland, England, Lux-

Österrike,emburg, Holland, Tyskland, Spanien, Italien, Grekland,
Irland, Portugal, Frankrike och Belgien.

Varje land tillfrågades det finns centralt företags- respek-ettom person-,
fastighetsregister,tive vilka uppgifter registren i så fall i huvudsak inne-

håller, för vilka ändamål uppgifterna får användas, det finns lagarom
reglerar den offentliga tillgången till uppgifterna, det finns reglersom om

för finansiering och prissättning det finns uttalade kravsamt vad gäl-om
ler säkerhet, klassificering och kvalitet.
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Svarsfrekvensen relativt lågtyvärr endast 33% i medeltal ochvar ca
varierande kvalitet.dessutom Studien har därför delvis måst utfyllasav
från liknandemed material undersökningar främst från gjorda "country-

IIIPUBLAW preparedreports" i by PSI, London and CRID, Namur,
November 1995.

Det inte möjligt utifrån den genomförda studienär entydigtatt avgöra
förekomsten och användningen grunddata. Studien dockvisar i deattav
nordiska länderna används grunddata utsträckningi ochstörre ettsom
stöd myndigheternas verksamhet.i Den systematiska insamlingen och
breda användningen befolknings-, näringslivs- och fastighetsinforma-av

jämförelsetion i med de nordiska länderna, mindreär, utvecklad dei
flesta andra länder studeratssom

försiktigEn slutsats de nordiska länderna, ochär inte minst Sverige,att
redan långt frammeligger relativt på detta område både tekniskt, kun--
skapsmässigt lagstiftningsmässigt.och

Norden3.4.2

Centrala personregister

När det gäller centrala personregister det egentligen endast deär andra
nordiska länderna har liknar vårt.ett systemsom som

I Norge, Danmark och Finland finns väl utbyggda med centralasystem
uttryckliga ändamålsbestämmelserpersonregister, och lagreglerade åt-

komstmöjligheter. Både offentlig och vidareanvändningprivat all-iär
mänhet reglerad. Registren innehåller också betydligt uppgifter änmer

såsomde basala adress, identitetsnummer Det finskamest namn, 0.s.v.
Befolkningsdatasystemet innehåller uppgifter byggnader,ävent.ex. om
lokaler, fastigheter.bostäder och

I alla dessa länder finns uttryckliga finansierings- och prissättnings-tre
dock varierandeprinciper, slag. Norge tillämpar huvudsaki anslags-av

finansiering kombinationi med uttagskostnad vidtyp uttagen av av per-
har framförtssonuppgifter. Det tankar den offentliga förvalt-attom

kunnaskall debitera marknadsmässiganingen förpriser information
skall förvidareanvändas kommersiella ändamål.som

Det finska finansieras "inkomster".personregistret med hjälp Finlandav
tillämpar generellt d.v.s. nödvändigtvis ifrågainte personuppgifter,om

det gäller offentliga överlagtjänster tredeladnärutan sortssnarare en
Delsprissättningsprincip. tillhandahålls produktervissa och tjänster

informationgratis medt.ex. samhällsintresse, dels tillhandahållsstort
produkter ochvissa tjänster till endast täckerpriser produktions-som

kostnaden framställande körkort. Avslutningsvist.ex. tillhandahållsav
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vissa andra produkter och tjänster med tillämpning kommersiella ochav
marknadsmässiga principer. Det kan handla tjänstert.ex. vänderom som

tillsig smalare intressekrets samhälletän sådant.en som

I Danmark tillämpas med enhetspriserett system direktautöversom
maskinkostnader liknandeoch innefattaräven bidrag tillett systemets
drift, upprätthållande och utveckling. För ellerstörre löpandeuttag avi-

kanseringar tillstånd sökas hos Indenrigsministeriet. Alla villkor d.v.s.-
vederlagetäven bestäms i varje enskilt fall.-

Centrala företagsregister

Alla nordiska länder har centrala företagsregister. I de allra flesta fall
finns inga restriktioner ifråga insyn och utlämnande uppgifternaom av
eller deras vidareanvändning. I Norge dock insynenär "Enhetsregistret"i
begränsad i viss omfattning. Norge och Finland registrenatt äruppger
"självfinansierade" med hjälp anmälnings- och registreringsavgifterav
och uppgifterna lämnas tillatt pris iut ett endast skallstort settsom
täcka kostnader för själva uttaget.

Centrala landskaps- och fastighetsregister

I Finland Lantmäteriverket för basproduktion informationsvarar av om
och miljö. Prissättningterräng regleras förordningi utfärdaden av rege-

ringen. Ersättning for digitala data fastställs for varje särskilt ändamål.
Kartcentralen Lantmäteriverkets tryckeri marknadsför och säljer
karttjänster på marknadsmässiga grunder.

Det norska Kartverkets basproduktion finansieras förstai hand genom
anslag. Användarna kan emellertid bidra till öka basproduktionen,att
vilket då sker samñnansiering. Priset for s.k. standardproduktergenom
baseras på särkostnader och viss del samkostnaderna. Vid fastställelseav

priset Kartverketgör värdering så priset avspeglar kundensattav en
uppfattning produktens värde. Mot särskild ersättning kanom en
"marknadsrätt" erhållas, d.v.s. spridningsrätt och till följdproduk-rätten
tion.

Den danska Kort- Matrikelstyrelsens verksamhet finansieras medog
hjälp anslag och användaravgifter. Ersättning kan tillkomma för olikaav
nyttjanderätter. Ersättningen används bidrag till grundläggandesom
uppbyggnad och ajourhållning den geografiska informationen. Nytt-av
janderätten till bas upplåts med olika villkor och kan t.ex.en avse an-
vändning för bruk eller till vidareförsäljning.rätteget Prissättningen
sker beaktandemed produktionskostnaden och i viss mån kundensav - -
förväntade nytta.
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medlemsstaterEU:s3.4.3

Centrala personregister

flesta saknasl de EU-länder centrala personregister. Endast Portugal
och Irland månhar viss liknar vårt Österrike har fn.ett system som ett
centralt underpersonregister uppbyggnad beräknas i drift dentas 1som

finnsjanuari Istället1998. med lokalt uppbyggdasystem register för
Öster-stad, kommun.varje region, ellerprovins liknande Holland,t.ex.

rike, Italien, Frankrike och Belgien. Alternativt finns vissa, i och för sig
centrala försregister, för vissa specifika ändamål och där-men som som
för kan anspråkinte på "kompletta" befolkningsregistergöra att ivara
den här.mening l England finns centrala hälsovårds- ocht.ex.som avses
socialförsäkringsregister och Belgien har centralt personregister,ett som
dock endast får användas föri princip upprättande röstlängder ochav

tillgängligt förinte allmänheten.ärsom

Följdfrågorna eventuella ändamålsbestämmelser, lagreglerad till-om
gång/åtkomst, finansierings-existerande och prissättningsregler samt
säkerhets-, klassificerings- och kvalitetskrav, blir bakgrund denmot av-
starka lokala förankringen mångai EU-länderna svåra besvaraattav ——

dockentydigt. Generellt kan det finns lagarsägas regle-att t.ex.om som
ändamål och åtkomst, så detta i tämligen begränsadgörs omfattning.rar

Ofta inrättade endastregistren för den förvaltningensär behov.egna
Allmänhetens åtkomstmöjligheter kan begränsade till endast vissavara
uppgifter eller uppgifterna åtkomliga endast förär vissaattgenom per-
sonkategorier uppgiftert.ex. själv eller den släktkret-närmasteom en

För utlämnandesen. personuppgifter Holland ochi Italien krävsav en
skriftlig framställan med efterföljande prövningsförfarandeett
authorizati0n.

Kommersiell vidareanvändning personuppgifter i allmänhetär ettav
tämligen underutvecklat område falloch i vissa uttryckligen till-t.o.m.

Österrike.låten Likaledes säkerhets- kvalitetskravenochär sällan ut-
tryckligt reglerade. Endast Portugal de har strikta skydds-attuppger
regler gällande persondata och tillåter i princip ingen helstman som
sambearbetning med andra uppgifter.

Centrala företagsregister

När det gäller centrala företagsregister bilden delvis annorlunda.är Alla
EU-länder svarade på enkäten de har centralt före-att ettsom uppger

form.i eller l Frankrike förs docktagsregister liksom falletien annan -
med företagsregistren lokaltpersonregistren hos handelskammaren på-

innehållervarje Registren fleri allmänhet uppgifterort. än namn,
adress, styrelseledamöter och eventuellt organisationsnummer.ägare,
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I de allra flesta fall finns inga restriktioner ifråga insyn och utläm-om
nande uppgifterna eller deras vidareanvändning. I Belgien fårav uppgif-

dock användas förinte kommersiellaterna ändamål. I den mån andra be-
gränsningar för utlämnande förekommer dessa oftast koppladeär till
personrelaterad information såsom uppgifter företagets ägare och lik-om
nande.

England registren "självfinansierade"äratt med hjälpuppger anmäl-av
nings- och registreringsavgifter och uppgifterna lämnasatt till prisut ett

i skallendast täcka kostnaderstort försett självasom I Portugaluttaget.
tillämpas differentierad prissättning på så privatasätt användareen att
får betala enhetspris för "every writtenett information" medan offentliga
användare nolldebiteras.

Även på detta område säkerhets-är och kvalitetskraven relativt knapp-
händigt beskrivna. Säkerhetsreglerna inskränker sig i allmänhet till rent
juridiska skydds- respektive bindanderegler förhållandei till tredje man
och liknande, d.v.s. tredje skalli godpart är inte lida skadatroen isom

rättsförhållande någon uppgiftett han beroendeär inteom ärsom av
registrerad samtidigt han bundenär uppgiften faktiskt regist-ärsom om

Österrike.rerad och publicerad

Centrala landskaps- och fastighetsregister

Portugal har centralt fastighetsregister under uppbyggnadett be-som
räknas drifti slutettas Registret kommer1997.mot innehållaävenav
vissa kartor. Pris- och finansieringsprinciperna vid tillfället förvar
undersökningen fastlagda.inteännu I Frankrike och Belgien förs regist-

länsvis respektive för varje provins. I Belgien får uppgifternaren inte
användas för kommersiella ändamål endast för upplysningarutan att ge

ägarförhållanden såväl fastigheter mark.om om som

England har tämligen nyttjanderättslagstiftning ifrågastram bl.a.en om
geografiska data mångti och mycket begränsar informationstillgäng-som
ligheten. Bl.a. såväl tillgångär till offentlig information data-som egen
fångst förenat med antal villkor. Självkostnadsprissättningett tillämpas

allti högre vilketgrad, i sin medför England förhållandeitur att till
många andra har exceptionellt högt krav på återbetalningstater ett av
nedlagda kostnader. Kostnadstäckningsgraden uppgår för närvarande till

70%.ca

Särskilda3.5 frågeställningar

Innan framställningen sikte på beskriva de särskildatar slutsatseratt
utredningen anledningi granskningengör de registerområdenatreav av
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kan det lämpligt övergripande sammanställningatt områ-vara ge en av
det schematisk form.i

grunddata/ZödetEn beskrivning i administrativa. ekonomiska och rättsliga termerav

/databas FinansieringsformRegister Prissättning uttagav

Befolkning
Folkbokf. lokala Anslagsñnansiering Kostnadsfritt tillreg.

insamling be- Aviseringsregistretav av
folkningsuppgifter

AnslagsfinansieringAuiseri/Lgsregistret Kostnadsfritt för1 vissa
myndigheter uppgiftslämn.
för funktionercentrala

Självkostnadsprissättning2
för myndigheterövriga

SPAR Anslagsfinansiering Marknadsanpassad
SPAR-nämnden prissättningav

Företag
Aktiebolagsregistret
Handels- och förenings-
register
Konkursregister
Näringsförbudsregister Avgiftsñnansiering Uttagskostnad

verksamhetenhelaav
från insamling av upp-
gifter till tillgänglig-
görande

AvgiftsñnansieringBAS U N Uttagskostnad

Fastighet
Landskapsinforrnation Anslagsñnansiering Nyttjanderättsprissättning

kombination med deli ersättningen utgörav
avgiftsñnansiering bidrag

AnslagsfinansieringFastighetsinfor/nation Bidragsprissättningi
kombination med
avgiftsñnansiering

Användningen befolkningsuppgifter3.5.1 av

SPAR

Frågan SPAR behandlad riksdagen vid åtskilligai tillfällenär deom
gångna åren, anslutning tilli propositionen20 1994/95:201senast om

folkbokföringsuppgifter. dåRegeringen inte bereddavisering att tavarav
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ställning till aviseringsregistret skulleäven SPAR:söver funktio-taom
Skatteutskottet gjorde ändock särskilt uttalande SkU26:ettner.

"L/tskottet förutsätter verksamheten följsatt från bl.a. integri-upp noga
detetssynpun/et och i fortsatta öuervägandenaatt rörande de frågor som

det lösaåterstår bl.a.ännu SPARS framtidatt och hur urval for-
direktre/elamärtdaznál skall ske vikt fästes vid integritetsaspele-stor-
terna."

Även Datalagskommittén har betänkandeti Integritet, Offentlighet,
Informationsteknik SOU 1997:39 uppmärksammat verksamheten med
SPAR och förordar för sin del det i registerlagatt rörande befolknings-en

införsregister bestämmelser står samklangi med och3 26-28som a
datalagen. Allas behov bör, enligt Datalagskommittén, kunna tillgodoses

det eller de allmänna register kan bli resultatet Grunddata-av som av
basutredningens arbete.

SPAR-frågan delvis komplicerad. Framförär allt väcks frågan hur den
framtida försörjningen befolkningsuppgifter bör En delav ut.se av
underlaget, framför allt myndigheternas behov direktåtkomst tillav
SPAR, minskar aviseringsregistretnär successivt bruk.itas

Om verksamheten SPARmed förs till skatteförvaltningenöver påreses
rad frågeställningar diskuteradesnytt vid tillkomsten SPARen som av

och SPAR-nämnden. Det kan integritetsskäl ställa kompliceratsigav
med urval for direktreklamändamål från aviseringsregistret. Det kan
vidare upplevas känsligt RSV kommersielltsätta iatt leveran-ettsom
törsförhållande till näringslivet såsom leverantör aviseringar ochav
urvalsdragningar. Det måste också betonas den del verksam-att om av
heten SPAR tillgodoser behovet uppgifter för direktreklamändä-som av
mål läggs ned, kan räkna med olika aktörer kanskeattman t.o.m.-
utanför landets byggergränser antal befolkningsregisterettupp av—
skiftande beskaffenhet kvalitet.och

Ett definitivt ställningstagande till framtiden för SPAR fordrar sålunda
ställningstaganden i frågor,antal nämligenett

för bl.a. direktreklam offentligaiuttag register och därmedom0 sam-
manhängande frågor,
hur kundregister hos privata företag, organisationer m.fl. skall aktua-0
liseras med adressändringar framtideni samt
vad RSV:s åtagande bör omfatta.o
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Användningen företags-3.5.2 och näringsregistrenav

Registren BASUNvid PRVsamt

För företags- och näringsregistren aktualiseras främst organisations-en
fråga principiell karaktär samordningen försörjningen före-medav av-

och näringsinformation. Den primära frågan härvid huvudansva-tags- är
för försörjningen företagsdata.ret av

SCB investerathar under rad år medel förutsättningstora foren som en
den digitala informationsförsörjningen beträffande företagsuppgifter. Det

också BASUN dettaär informationsbehov har täckts. Uppda-genom som
teringen BASUN sker historiska skäl RSVvia och SCB. Grund-av av
databasutredningen har inte bedöma huruvida SCB eller PRVatt bästär
skickad förmedla företagsuppgifter digitali form. Utredningensatt upp-
gift lämna förslag beträffandesir så enkel effektivochatt organisationen

inhämtande och utlämnande basinformation möjligt.av av som

Som framgår beskrivningen BASUN har detta register successivtav av
utvecklats och under åt fått förädlad form. Framför alltsenare en mer
tillgängliggörs BASUN den detaljerade arbetsställeinformationgenom

fram förutsättning för ekonomisk statistik.tas Efterfrågansom som en
har ökat beträffandesuccessivt denna produkt och BASUN-frågan inklu-
derar därför också hur arbetsställeinformation bör tillgängliggöras i
framtiden.

Användningen3.5.3 register fastigheter ochav om
grundläggande geografiska data

Uppbyggnaden basdata med fastigheter och geografisk inriktning harav
pågått länge i Sverige. Som regeringen har framhållit i IT-skrivelsen
skr. 1996/97 lägesfaktorn:19 samhällets viktigasteutgör samord-en av
ningsnycklar. De beräknas redan ha betydandesystemen bespa-gettnya
ringar samhället. REGGIT-gruppeni i sin frångör maj den1997rapport
sammanfattande bedömningen från tillgängligt material kostnadsl-att
nyttotal på eller högre kan förekomma1:4 vid införande geografiskaav
informationssystem vilket får högt vid jämförelse medanses som en

områden.andra De vinsterna kommer emellertid först destora när geo-
grafiska baserna kan fulltintegreras i sammanhängande informa-ut en
tionsinfrastruktur.

l det följande behandlas fastigheterregister och geografiska data påom
samlat och integrerat Detta bakgrund det finnssätt. helett mot attav en

del samband.
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Utuecklingstendenser m.m.

Övergången till registerbaserade folk- och bostadsräkningar förutsätter
uppbyggnad lägenhetsregister och förbättradett adressinformationen av

prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiUO6, rskr.1995/96:117. Regeringen har
tillsatt särskild utredare frågoröverväger inrättandeen som om ettav
bostadsrättsregister dir. 1996:108.

En kommande uppgift på fastighetsinformationsområdet är integreraatt
fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Genom integration kanen
dessa verksamheter rationaliseras. Ett viktigt led dennai utveckling är

teknisk samordning mellan fastighetsdatasystemet och handlägg-en
ningsrutinerna för fastighetsbildning och fastighetsregistrering.

En samordning mellan fastighetsdatasystemet och fastighetstaxerings-
harregistret berörda myndigheterutretts vid flera tillfällen. Det harav

konstaterats registeratt teknisktett möjligtgemensamt är att genom-
föra. Ett sådant harregister dock främst andra skäl inte kommitav- -
till stånd.

En uppgift verka förär bred tillämpningatt principen registre-en av om
ring vid källan. Detta arbetssätt kan betydande besparingar på sikt.ge

En huvuduppgift fullföljaär uppbyggnadenatt grundläggandeav geogra-
fiska databaser åstadkomma effektivsamt att ajourhållning och för-en
valtning, hög tillgänglighet och effektiv användning. En de använd-av
ningsformer bedöms ha utvecklingspotentialstörst och harsom som
samband med både landskaps- och fastighetsinformation geografiskaär
informationssystem GIS. Utgångspunkten för GIS det finnsär att geo-
grafiska data digitali form lägesbestämda enheter till vilka attri-som
butdata kan knytas. Genom GIS suddas gränsen mellan karta ochut
register. Fastighetsdatasystemet läget i form koordinatbe-anger av
stämda fastigheter och byggnader. Den fortsatta utvecklingen data-av
baser med innehåll de allmänna kartornamot verkar isom svarar

riktning. Detta kräver samverkan kommuner,med länsstyrelsersamma
och många sektorer i samhället.

En uppgift konsolideraär och vidareutvecklaatt satellitbaseratannan
positionsbestämningssystem Global Positioning System GPS. En stor-
del hittills gjorda insatser inom GPS-området har varit ledav iett en
snabb utvecklingsprocess inteännu till rutinbetonadanpassatssom en
drift.

Brist digitalapå data

De åren har forcerad uppbyggnadsenaste gjorts grundläggandeen av
geografiska databaser syftei snabbare uppnå rikstäckandeatt databaser.
Detta kunnathar genomföras bl.a. delar informationsinne-attgenom av
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hållet har utelämnats. Det finns behov kompletteringett mednu av
denna information. Det finns anledning också motsvarandeav samma en
eftersläpning ajourhållningen hittillsi utelämnad information.av

För effektiv hantering basinformation fastigheter behövsen av om en
digital fastighetsregisterkarta d.v.s. geografisk redovisning fastig-en av
heter, planer markregleradeoch bestämmelser En digital register-m.m.
karta skulle tillsammans med fullföljd utbyggnad databaser meden av
landskapsinformation komplettera det grundmaterial fastighets-som
datasystemet redan erbjuder formi information fastigheter, bygg-av om

koordinaternader och för verksamhetunderlag medsamt ettge geogra-
fiska informationssystem kommuner,inom myndigheter, företag, organi-
sationer En digital registerkarta kan därför någotsägaso.s.v. vara av en
felande länk den geografiska dimensioneni det svenska IT-samhället.av

I nationellt perspektiv det väsentligt klarahaär ochett tydligaatt
adresser. Idag saknas rikstäckande för adresser I fastighets-ett system
datasystemet finns dock adressregister frivilligt föra förett är attsom
kommunerna. befintligaDet adressregistret har varierande graden av
täckning. Det förs kommuner och huvudsak244 i Ettöver tätorterna.av
rikstäckande adressregister kvalitetgod aktualitetoch förut-ärav en

för hela samhälletssättning hantering information kopplad till adres-av
folkbokföring och hantering försändelser. RRV har bedömtt.ex. attser av

bara kostnader för hantering försändelser med felaktigapostens av
adresser uppgår till milj. kr år jfr.100-200 RRV-rapport F 1992:2.per

ökandeEn tendens använda GIS samhället kommeri förstärkasatt att
försörjningen med adresser förbättras. förutsättningarDet då forom ges

mängd tillämpningar navigering och samordning fordon, oftaen som av
med stöd satelliter GPS, såsom räddningstjänst, färdtjänst,i taxi,av
distribution, skogsbruk, avfallshantering o.s.v.

Ett tydligt exempel på brist digitala data långsammaden uppbygg-ärav
nadstakten beträffande geologisk information. Statsmakterna har beslu-

geologiskmodern information skall finnas för 75 Sveri-tat att procent av
landyta år och för2022 kontinentalsockeln100 år 2060.procentges av

För täckning de prospekteringsintressanta delarna Västerbottensav av
och Norrbottens län informationmed berg, jord och markgeokemi harom
delmål året Det kan konstateras2010 insamlingshastighetensatts. att

Ävengeologisk information ligger långt ifrån behovet i samhället.av
mycket kraftiga resurstillskott skulle knappast leda till databasuppbygg-
nader deti närheten tidsperspektiv gäller för andra grunddata-av som
baser.

Nationell vegetationsinformation form nuvarandei vegetationskarte-av
kommer med nuvarandering produktionstakt finnasinte förrän i mit-att

sekel.nästaten av
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Omodern författrtingsreglerirtg

Ett generellt problem inom fastighetsinformationsområdet denär omo-
derna författningsregleringen. Den grundläggande författningen fastig--hetsdatakungörelsen 1974:1058 är de äldsta regleringarnaen av- av

ADB-system. Den inteett är anpassad till dagens informationssamhälle.

Efter bred remissbehandling Fastighetsdatautredningensen betän-av
kande SOU bereds1997:3 för närvarande frågan lagstiftning iom en ny
Regeringskansliet Justitiedepartementet.

Behov samverkan på central nivåav

En integrationnära med andra IT-frågor bör eftersträvas.tyngre Inter-
nationella jämförelser visar starka interdepartementalaatt samord-
ningsorgan förekommer flerai länder. En utgångspunkt bör dock attvara
samordningsâtgärder så långt möjligt hur dem.m. oavsett utfor-som -

skall ha sin tyngdpunkt på myndighetsnivå. Endastmas övergri-—- mer
pande frågor bör på längre sikt hanteras eventuell bibehållenav en sam-
ordningsfunktion.

Samverkan mellan och kommunernastaten

Kommunerna står idag för och växande delstor uppgiftsinsamlingen av
till och ajourhållning databaser på detstatens geografiska området.av
Det beror dels på principen registrering vid källan, dels på denom att
tekniska utvecklingen lett till allt ändamålsenliga lösningar. Enligtmer
IT-propositionen skall grunddatabaserna lättillgängligagöras och pro-
duktionen dem ske bl.a. i samverkan mellan och kommunerna.av staten
IT-utvecklingen väcker särskilda frågor beträffande prissättning, finansi-
ering och överenskommelser mellan bl.a. och kommunerna.staten Ut-
redningen återkommer till dessa i avsnitt 4.4.4.
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Grunddata,4 infrastruktur och motiv för

offentliga åtaganden

Förslag

Kriterierna för grunddata skall fastställas i lag. Grunddata uppgifterär

som
identifierar fysisk eller juridisk fast eller lös egendom ellero person, som

geografiskt läge,anger
beständiga i tiden ochäro

har utbredd användning eller allmänär nytta.o en av

Grunddatamyndigheter med produktions- kvalitetsansvaroch blir
Riksskatteverket för befolkningsuppgifter,0 som ansvarar
Patent- och registreringsverket för företags- och närings-0 som ansvarar

gifter ochupp
Lantmäteriverket för landskaps- och fastighetsinforma-o som ansvarar
tion.

Det offentliga åtagandet långsiktigt säkerställaär samhälletsatt bas-att
information tillgängliggörs för breda användare förvalt-igrupper av
ningen och samhället i tillövrigt rimliga kostnader.

Ett särskilt och samordningsorgan skall inrättasstyr- i myndighetsform
Nämnden för utveckling samhällets grunddata uppgift blirav attvars- -

utveckla effektiv och säker informationsförsörjning grunddata ien av
förvaltningen och för samhället i Iövrigt. nämnden skall ingå förtroende-
valda från och kommun företrädare frånstat näringslivet.samt

Nämnden blir huvudman för det statliga personadressregistret SPAR
och SPAR-nämndensövertar uppgifter.

En särskild interdepartemental beredningsprocess införs i Regerings-
kansliet. Huvuduppgifterna skall bereda frågor fastställandeattvara om

grunddata ställning till finansiering databaser. Finans-samt taav av
departementet blir sammanhållande för den beredningsprocessen.nya

Lagen aviseringsregister skall kompletteras med möjlighet förom en
begränsadregeringen i utsträckning efteroch särskildaatt överväganden

tillgängliggöra registerinnehållet utanför offentlig förvaltning.
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Grunddata och4.1 definition

Allmänna utgångspunkter4.1.1

Informationstekniken kan informationgöra offentliga databaserur en-
kelt åtkomlig för användare. Informationen kommerstora igrupper av
framtiden kunna samutnyttjas och återanvändas betydligtatt fler änav

"Ökad tillgänglighet" nyckelord i utredningensär uppdrag. En effek-nu .
offentligtiv informationshantering kräver samtidigt styrning och sam-

ordning. bl. tydlig ansvarsfördelning och klara spelregler föra. genom en
alla berörda aktörer.

Utredningens granskning centrala registerområden där grunddatatreav
förekommer visar betydande delar samhällets centrala informa-att av
tionsförsörjning har den homogenitetinte beträffandesig organi-Vare-

finansieringsation, eller prissättning borde råda i effektiv "elek-som en-
tronisk" förvaltning.

Hindren för ökad tillgänglighet innefattar främst

oklarheter beträffande offentligadet åtagandet,o
oklara rättsliga spelregler,0
otydligt for informationens kvalitet,ansvaro
otydliga krav beträffande servicenivån ocho
avsaknad enhetliga prissättnings- och finansieringsprinciper.0 av

Härtill kan läggas registerhållningen fortfarande präglas sekto-att av
risering. Frågorna bereds uteslutande departements-nästan och områ-
desvis.

Nu faktorernämnda försvårar genomgående effektivt utnyttjandeett av
informationen den offentliga förvaltningensi register. Utredningen har
härutöver särskilda förhållandenvissa gäller den framtidanoterat som
försörjningen med:

Befolkningsuppgifter dels offentlig förvaltning,till dels till externo
verksamhet och hur den bör utformas. SPAR rad särskildarymmer en
frågor med aktualisering kundregister och forurval direktreklam-av
ändamål förgrunden.i

Företags- och näringsinformation huroch enhetlig företags-o en
med enklare aktualisering ochregistrering uppgiftslämnande bör ut-

formas skall ha huvudansvaret härför. Härtill kommersamt vem som
frågan BASUN också framtidaberör den tillgängligheten tillom som
uppgifter indelning i näringsgrenar och arbetsställen.om

Fastighetsinformation och vidare bl.a. integration fastighetsbild-avo
fastighetsregistrering bredare tillämpningning och princi-samt en av
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registrering vid källan. En fråga behöver belysaspen om framti-isom
den samordningär mellan fastighetsdatasystemet och fastighets-en
taxeringsregistret. Härtill kommer införandet lagstiftning ochav ny
vissa ajourhållningsfrågor.

Landskapsinformation och vikten fullfölja uppbyggnadenatt0 av av
grundläggande geografiska databaser. Den ökade användningen av
detta slags uppgifter aktualiserar på databasernasen gemensam syn
innehåll och struktur enhetligt referenssystemsamt ett för lägesbe-
stämning. Detta gäller integration de geografiska baserna fullten av

i sammanhängande informationsinfrastrukturut med effektiven
ajourhållning och förvaltning och hög tillgänglighet.

Utredningen huvuduppgiftsin med utgångspunkt frånattser som en
definition grunddata föreslå generella regler och åtgärderav mer som
kan ökad tillgänglighet till förstai hand den information i dege tre cent-
rala registergrupperna kan betraktas grunddata. Härtill kom-som som

i möjligaste mån och med utgångspunktatt dei generella idélös-mer
ningarna, söka på de avgränsade problem Detsvar mer som anges ovan.

fördel deär lösningar föreslåsstor beträffande grunddataen iom som
förlängningen kan tillämpas också på andra register och databaser.

Grundläggande4.1.2 offentliga data grunddata-

Begreppet grunddata

Begreppet grundläggande offentliga data, förkortat grunddata förekom-
allmänt utredningen veterligt för första gången i regeringens s.k.mer - -

IT-proposition. Tidigare användes ofta begreppet basdata.

Arbetsgruppen för samverkan kring geografiska data och geografiska
informationssystem, REGGIT, har i sitt utredningsarbete översiktligt
behandlat frågan grunddata. I delrapporten i januari Samhäl-1997om
lets försörjning med grundläggande geografiska data M 1995:C/97-1
sammanfattar REGGIT kriteriersina för grunddata enligt följande

offentliga data,o
bred, mångsidig och frekvent användning,0
infrastrukturkaraktär,o
högt integrationsvärde och goda kombineringsmöjligheter med andra0
data och system,
speciell kompetens förutsättning vid uppbyggnaden hög grado som av-
allmän kunskapsuppbyggnad, beredskapgenerell och flexibilitet.

Grunddata begrepp kommitoprecist till allmänär användningett som
klardet definition.givits Det finns emellertid vissa allmännautan att en
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uppfattningar vad å sidan börom grunddatasom ena och åanses vara
andra sidan vilka egenskaper dessa uppgifter bör ha.

Utredningsarbetet utvisar entydigt grunddata bildasatt resultatettsom
myndigheters verksamhet. Uppgifterna samlas inav antalettav myn-

digheter med varierande motiv och sprids såväl förvaltningeninom som
till externa mottagare.

Grunddata i ellersnävare vidare mening

En vidare på grunddata kan ställa till problem samtidigtsyn som man
med alltför riskerarett snävt synsätt skjuta vid sidan målet.att Detav
gäller ringa in de uppgifteratt verkligen kräver förbättrad till-som en
gänglighet. I det uppgiftsflödestora bakgrundenär till utredningenssom
uppdrag, finns nämligen inte bara identiñkationsuppgifterrena utan
också rad näraliggande s.k. attributdata. Hänsyn måste på någoten sätt

också till dessa. Dentas väsentliga skillnaden mellan ochsnävareen en
vidare definition grunddata bör därför särskilt kriteriumav ettvara
nämligen, uppgift beständigaatt utöver identiñkationsdataen all-- -

efterfrågasmänt och därmed har bred användning utanför myndighe-en
ten.

Användaren, myndighet eller behöver ibland ganska fylligtettannan,
material. Detta dock inte någotär talar grunddatatankenmotsom -

Tankentvärtom. med grunddata de skall kunnaär hämtasatt in för en
verksamhet, projekt eller någotett bestämt ändamål i förviss-annat
ningen de har kvalitetsnivåvissatt och fyller kravvissa beträf-om en

standarderfande Om användaren sedan vill tillföraetc. attributdata är
detta naturligtvis möjligt den digitala informationen vidom passar
gränssnitten. Fortsatt Standardisering förutsättningär för breden en
användning informationen. De åtgärder föreslås beträffandeav som nu
grunddata bör peka färdvägen.ut

Definition grunddataav

Utredningen har kommit till slutsatsen till grunddata bör räknasatt
uppgifter som

identifierar fysisk eller juridisk fast eller lös egendom eller0 person, som
geografiskt läge,anger

beständiga i tidenär och0
har utbredd användning eller allmänär nytta.en0 av

Identifikationsuppgifter ocht.ex. grund-utgörsom personnummer namn
data i sin ochsnävaste renodlade form. Grunddata därförmest endastär

delmängd alla de uppgifter förs i offentliga register medstoraen av som
befolknings-, företags- och närings-, landskaps- och fastighetsupp-samt
gifter.
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Det finns många exempel på information praktikeni har sitt störstasom
intresse utanför myndighetens verksamhet. I sådana fall finnsegen ett
sektorsövergripande användningsintresse uppgifterna där vissav en
myndighet avsaknad intresse och behovtrots påeget grundav men av-

naturlig verksamhetskoppling givits uppgifti samla ochin spridaatten -
dem. Två de huvudområden utredningen särskilttre granskatav som
företags- och näringsinformation respektive landskaps- och fastighets-
information har sådan utgångspunkt. Här det behovetär be-en egna

Myndigheten här PRVgränsat. respektive Lantmäteriverket har it.ex.
uppgift tillhandahålla data med bred användningatt i samhället.en

Utredningen begränsad mängd uppgifter enligtatt angivnaanser en nyss
kriterier författningsvägen bör klassificeras grunddata. Det dockärsom
knappast möjligt eller nödvändigt på nuvarande stadiumattens ge- -

helt förteckninguttömmande på vad bör grunddata.utgöra Deten som
väsentliga aktualiserar beredningsprocessär fråganatt i och attman en

sker löpande utifrånprövning samhällets kommande informationsför-en
sörjningsbehov. Registerinformation/data utredningen inte före-som nu
slår bli grunddata, kan aktualiseras den fortsattai beredningsprocessen
och efter särskilda fåöverväganden sådan längre fram.statusen

En grundprincip för myndigheternas datainsamling bör dock fortfarande
den begränsas sådanatill data de behöver för effektivtatt attvara som

utföra arbetsuppgifterna. Ytterligare uppgifter bör insamlas restriktivt.

Grunddatamyndigheter4.1.3

Endast uppgifter aktuellavissa i kommerregister med utredningensnu
förslag bli grunddata. enkelEn så lösning och slätt klass-att rättattsom
ificera "grunddatabaser"register ligger linjeinte i med ambitionensom

öka tillgängligheten till viss central information. Det finns därföratt inte
några "grunddataregister".rena

De registerhållande myndigheterna kommer med utredningens förslag
fungera grunddataansvariga myndigheter grunddatamyndig-att som

heter produktions-med och kvalitetsansvar. Rollen kan liknassnarast
vid källa eller "informationsnav" varifrån grunddata hämtasetten av

enskildaandra myndigheter eller sekundäranvändare för användning i

utredningens förslagled. Med det givetnästa är att se
Riksskatteverket för befolkningsuppgifter,ansvarigtsomo

för företags-Patent- och registreringsverket ansvarigt och närings-som0
uppgifter och
Lantmäteriverket landskaps- och fastighetsinforma-föransvarigtsomo
tion.
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Grunddata och upphovsrätt

Den definition grunddata här ...angerpresenteras geografisktav som
läge... kopplingdirekt till grundläggande geografiska koordinater.ger en
Här kommer dock motiven för kring grunddata konfliktiresonemangen
med upphovsrättsliga intressen på det geografiska informationsområdet.
I framhållsavsnittet 2.3.6 digitala kartor kan motiveraatt t.ex. att upp-
hovsrätten upprätthålls eftersom oftadet ligger sofistikerade och kost-

metoder bakom framställningen. Grunddatabasutredningen harsamma
därvid framhållit det för helt övervägande delar gunddataområdetatt av
saknas skäl det upphovsrättsliga skyddetutöva i nämnvärdatt omfatt-

ning.

Vad bör skyddas och vad bör fritt på landskapsinforma-som som vara
tionsområdet långtgående frågeställningar hänsyn tillatt tarymmer mer

varit möjligt inom för Grunddatabasutredningensän arbete.som ramen
Utredningen har därför, framgår förordningsförslaget, förstannatsom av

föreslå den positionsbestämmelse ingår informationatt att som som om
"mittpunkt" fastighetsregistreti blir grunddata. I vilken utsträckning
geografiska koordinater fastighetsgränser bör bli grund-etc.som anger
data måste bli frågaprioriterad den fortsattai beredningen grund-en av
datafrågorna.

Tillgängliggörartde grunddataav

När myndigheter enskildaeller användare hämtar grunddata grund-är
datamyndighetens uppgift endast och lämna informa-att presentera ut

Någontionen. vidare bearbetning utsträckningi skallstörre inte ske.

Utredningen vill här allmänt hänvisa till sina överväganden i avsnittet
förMotiv offentliga åtaganden.4.2

Utgångspunkten alltid elektroniskt lagrad grunddata hos denär grund-
dataansvariga myndigheten. Bortsett från utlämnande för dengörssom
offentliga förvaltningens behov, kan bearbetning därefter inom ramen-
för befintlig integritetslagstiftning ske olikai led. Uppgiften kan t.ex.-
på överskådligt sammanställas med andra grunddata jämfö-sätt iett
rande syfte. Attributdata kan också tillföras, vilket sammantaget ger

information vad obearbetad grunddata kan för-änmottagaren en annan
Ävenmedla. formen för grunddatat kanpresentation typav ses som en

bearbetning.av

Det också andrafinns vidarebearbeta grunddata. I något skedesätt att
dock där bearbetningen längre kaninte försvarasgränspasseras en som

bearbetningenoffentligt åtagande. Hanteringen eller övergår då tillett
förädling", vilket uppgift förbli "ren bör enskilda aktörer.att en vara en

offentligtUndantagsvis kan särskilt åtagandemotiverat närett t.ex.-
uppgifter ellerdet handlar enskilda beträffande särskiltom om personer

viktig samhällsinformation såsom rättsinformation förtalat.ex. mot--
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Bearbetning uppgifter uteslutandesatsen. for enskild Verksamhetav och
inte för förvaltningen och lika väl kan utföras i enskild regi tordesom- —-framtideni de allra flestai fall "ren förädling". Det krävs emel-ses som
lertid Viss tids erfarenhet med grunddata försystemetav gränsernaatt
för den offentliga förvaltningens till bearbetningrätt successivt skall
kunna fastställas område för område.

Ett särskilt och samordningsorganstyr-

Den inledningsvis nämnda bristen på samordning inom grunddataområ-
det grundläggandeär problem, särskiltett formerna för hanteringsom av
den digitala informationen inte generelltär standardiserade. Detta är
huvudsakligen och ledningsfråga för förvaltningen.styr- I service-en ett
och tillgänglighetsperspektiv finns också handfull nyckelfrågoren som
kräver ökad samordning, frågan allmäntt.ex. ett använ-accepteratom
dargränssnitt och mottagningsgränssnitt. Också frågor säkerhet ochom
integritet viktiga.är

Utredningen ändamålsenlig och effektiv hanteringatt dessaanser en av
frågor kräver särskild och samordningsfunktion formstyr- ien av en
myndighet, tills vidare kallat och samordningsorganet.styr- Ett övergri-
pande mål för denna myndighet bör verka för effektiv ochattvara en
säker informationsförsörjning grunddata förvaltningeni och förav sam-
hället i övrigt.

Omvänt gäller frågor direkt kan hänförasatt till de enskildasom myn-
digheternas verksamhet inte omfattas föreslagnaden myndighetensav
verksamhetsområde. Det ankommer alltså påinte denna arbeta medatt
IT-frågor inom andra myndigheters avgränsade organisationsområden.
Grunddatabasutredningen återkommer till den myndigheten inya av-
snitt 4.3.2.

Författningsreglering4.1.4

Att uppgifter klassas grunddata innebär offentligt åtagande.ettsom
Detta omfattar antal åtgärder, nämligenett att

samla in,0
strukturera/systemera,0
ajourhålla,0
tillgängliggöra ocho
bevara vissa uppgifter.o

Grunddata central betydelse för förvaltningenär och samhället i öv-av
rigt. Kriterierna för grunddata bör därför fastställas lag.i Detsamma
gäller grundläggande skyldigheteroch för grunddatamyndigheteransvar
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avseende innehåll, information åtkomst, tillhandahållande,om bearbet-
ningsgrad och för informationens kvalitet.ansvar

Riksdagen bör överlämna till regeringen bestämmaatt i detalj vilkamer
uppgifter skall betraktas grunddata och vilkasom de ansvarigasom
myndigheterna är.

4.2 Motiv för offentliga åtaganden

Att uppgifter efter prövning befinns uppfylla lagi uppställda grunddata-
kriterier och regeringen klassas grunddata, medför offentligtav ettsom
åtagande. Frågan hur långtär detta åtagande bör sträcka sig. Bortom

för detgränsen offentliga åtagandet blir hanteringen grunddataav en an-
gelägenhet för aktörer.privata

Som led i öka denett samhällsekonomiskaatt effektiviteten sker en
ständig omprövning det offentliga åtagandet inom alla politikområ-av
den. Detta följer inte minst de generella kommittédirektivenav om om-
prövning 1994:23. I prövningen ingår bl.a. jämföra medatt situationen
då inget offentligt åtagande föreligger. Så bör också fallet detnärvara
gäller grunddata. Nya offentliga åtaganden formi tillhandahållaattav
grunddata med stöd anslagsmedel, bör därförav prövas innannoga
statsmakterna fastställer kategorivissatt uppgifter skallen attav vara

grunddata. Denna börprövning inomanse göras försom den be-ramen
redningsprocess beskrivs nedan i avsnitt 4.3.4.som

Flera motiv

I departementspromemorian Motiv för offentliga åtaganden 10331994:53
struktureras diskussionen kring det offentliga åtagandet. Atta skilda
principiella förmotiv offentliga åtaganden och analyseras.presenteras
Begreppsramen generell ochär abstrakt. Ett offentligt åtagande kan mo-
tiveras också utifrån näringspolitiska utgångspunkter även "dyna-om
miska effekter samhällsekonomini svåraär mäta.att

En samhällelig informationsresursgemensam

Nivån på det offentliga åtagandet påverkas kontinuerligt informa-av
tionsteknikens möjligheter. Möjligheterna använda uppgifteratt of-ur
fentliga register skiftandei sammanhang ökar. Marknadens behov/efter-
frågan grunddata kan underordnad fråga, Ökadav ses som en men en
tillgänglighet till registeruppgifter/data innebär otvivelaktigt att använ-
darna möjlighet själva förädla data, någotatt tidigare förbe-ges som var
hållet registerhållaren. Det primära syftet dockär säkerställaatt en
effektiv informationsförsörjning för stödja förvaltningen iatt sin kärn-
verksamhet.
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Slutsatser beträffande för det offentligagränsen åtagandet

Grunddatabasutredningens principiella mening motivet förär offent-att
ligt åtagande ifråga grunddata långsiktigt säkerställaär att attom sam-
hällets basinformation tillgängliggörs för breda användare tillgrupper av
rimliga kostnader. Detta innebär skall tillhandahålla bådeatt staten of-
fentlig förvaltning och enskilda kvahtetsdeklarerade uppgifter intesom
bearbetats eller förädlats i utsträckning själva tillhandahållan-större än
det förutsätter. Vidare bearbetning uppgifter uteslutande för enskildav
verksamhet och förinte förvaltningen och lika väl kan utföras isom-
enskild framtidentorde deregi i i allra flesta fall "ren föräd-ses som-
ling" och uppgift för enskilda aktörer. Det krävs emellertid vissvara en
tids erfarenhet med grunddata for försystemet dengränsernaattav
offentliga förvaltningens till bearbetning skall kunnarätt successivt fast-
ställas område för område.

Grunddatamyndigheternas uppgift blir samla registerföra,in, kvali-att
tetssäkra, ajourhålla, arkiveralagra och den elektroniska informationen
fram till den punkt bildar gränssnitt användaren.motsom

Grunddata4.3 styrning och samordning-

Strävan efter effektiv hantering och god tillgänglighet till samhäl-en av
lets basinformation har sysselsatt flera utredningar och förslag har läm-

olikaavseende de registrens innehåll, organisation och rättsliganats för-
Denutsättningar. samordning och kravde bör gälla för offentligasom

grunddata har dock aldrig bildat utgångspunkt för något generelltmer
förslag. Det saknas också medorganisation sammanhållande ochetten
sektorsövergripande för dessa frågor. Principiellt viktiga frågoransvar
har speciallösningargivits på respektive område eller fått kvarstå olösta.

Styrning4.3. 1

Registerinformation kan på eller alltför ofullständigsättett annat vara
för för återanvändning.lämpa sig Myndigheter och kommuner saknaratt
inte sällan och tillgängliggöra informationen enligtattresurser anpassa
användarnas önskemål. Informationen brister ibland denattgenom

saknar egenskaper,vissa0
strukturerad på för användarna lämpligtinte är sätt,ett0

ajourhålls på tillfredsställandeinte sättett0

statsmakternasMot bakgrund effektivitetskrav och med hänsyn tillav
krav frångenerella användare på tillgänglighet, kvalitet närmer m.m.

det gäller grunddata, vill peka på viktenutredningen samlad sek-av en
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torsövergripande policy för effektiv informationsförsörjning. Enen sådan
samlad policy bör omfatta

tillgänglighet,o
kvalitet,o
service,o
finansiering,0
pris ocho
uppgiftslämnande.o

Utredningen förordar informationsförsörjningsmodell med endast tvåen
ansvarsnivåer, nämligen dels regeringen med bistånd nyinrättatettav

och samordningsorgan,styr- dels de registerhållande myndigheterna. De
kommer tidigare fungeranämntssenare grunddatamyn-attsom som- -

digheter med författningsreglerat Grunddata tillgängliggörs medansvar.
de krav författningen ställer och sådanai former de kan bearbe-attupp

med andra grunddata. Genomtas grunddata kanuttag baser ska-av nya
utifrån olika användares särskilda krav.pas

4.3.2 Nämnden för utveckling samhällets grunddata NSGav

Motiv för inrätta myndighetatt en. ny

Informationssamhället förutsätter institutioner bl.a. styr,nya som sam-
ordnar och utvecklar användningen grunddata. Det viktär storav attav
riksdag och regering tillförsäkras vidsträckt insyn byggandeti så-en av
dana institutioner. Grunddatabasutredningen det väsentligt attanser
medborgarna förtroendevaldavia de kan påverka samhällets informa-
tionsförsörjning. Detta endast möjligtär och ändamålsenliga in-om nya
stitutioner tillskapas.

Utan och samordningsmyndighet skullestyr- det fulla fören ansvaret
samordning, framtagning gränssnitt, Standardiseringav gemensamma

kvalitetssäkring falla påsamt grunddatamyndigheterna för sigsom var
och skulle få de målsättningargemensamt riktlinjerochmotsvara upp

regeringen lägger fast inom respektive område. Detta skulle ställasom
krav på tydlig och detaljeradstora regel- och målstyrning frånen rege-

ringen och därtill grunddatamyndigheterna påatt initiativ utvecklareget
och samordnar grunddata. Mot denna bakgrund föreslår Grunddatabas-
utredningen myndighet inrättas Nämnden föratt utvecklingen ny av-
samhällets grunddata.

Nämndens uerksamhetsmál och uppgifter

Det övergripande målet för den nämnden blir utveckla effektivattnya en
och säker informationsförsörjning grunddata förvaltningeni förochav
samhället i övrigt.
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Nämnden blir sektorsövergripandeett med uppgiftorgan att styra, sam-
ordna säkerställaoch tillgängligheten till grunddata inom förramen en
tydlig ansvarsfördelning och enligt klara spelregler för alla berörda myn-
digheter.

följandeNämndens verksamhet skall koncentreras till områden
fastställande förgränssnitt hämta och lämna data,attav
frågor Standardisering,om
former för kvalitetssäkring,
hållande nationell databaskatalog,av en
fastställande servicenivån,av
säkerhets- och integritetsfrågor, samt

följa utvecklingen och föreslå förändringaratt försörjningenavseende
grunddata.av

Även nämndens kvalitetsarbete mycketi utsträckning inriktasstorom
på grunddata, kan samordnings- och standardiseringsarbetet förutsättas
ha allmän betydelse för det elektroniska informationsutbytet myndig-
heterna emellan.

En uppgift för nämnden framställaär nationell databas-attannan en
katalog. En sådan bör bygga på obligatorisk uppgiftsskyldighet fören
myndigheterna och skall så fullständig översikt möjligt överge en som
informationsförsörjningen offentligi sektor.

Huvudmannaskap och registeransvar för SPAR

Grunddatabasutredningen har det föregåendei pekat på antal frågorett
kräver lösning, definitivtinnan ställningstagande sker tillettsom en

verksamheten SPAR.med Utredningen finner emellertid föga troligt att
dessa frågor får någon alternativ lösning under de åren.närmaste

Verksamheten med SPAR fungera väl och tillgodoser ettsynes numera
viktigt behov bl.a.hos näringslivet. Utredningen föreslår dessa skälav

SPAR blir kvar och inriktas på fullgöra särskiltatt motiverat of-att ett
fentligt åtagande för kundregister hos företagen direktreklambran-och
schens behov adresskälla. Grunddatabasutredningen redovisar iav en
författningsförslagen ändringar lag förordningi och avseende SPARäven

innebär till dessa,anpassning avgränsade behov uppgiftersom en mer av
offentliga Härigenompersonregister. framträder SPAR:s betydelseur

bärare grunddata.som av

Grunddatabasutredningen föreslår den nämnden blir huvudmanatt nya
för SPAR, då, med minskat registerinnehåll, bör ändrasettvars namn
till det statliga personadressregistret SPAR.
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Nämndens ledning och organisation

En viktig fråga blir ledningsformen för verksamhet berör allaen som
nivåer och sektorer i samhället. Grunddatabasutredningen har därvid
funnit nämndformen, d.v.s. kollektivt beslutsorganett under regeringen,

lämpad för uppgiften.mest Utredningen föreslår nämnden fåratt ansvar
och samordna de frågoratt styra regleras i utredningens författ-som

ningsförslag.

Nämndens verksamhet berör alla delar och nivåer i samhället. Kraven på
samhällsinsyn och medborgarinflytande kan inte betonas. Dessanog
intressen finns på både nationell och kommunal nivå. Förtroendevalda
från och kommun företrädarestat för näringslivetsamt bör därför ingå i
nämnden.

Vid nämnden bör det finnas kansli ledsett chef. Till nämndensom av en
bör vidare knytas kvalitetsråd och teknikråd.ett Nämndenett får i övrigt
inrätta de råd behövs för verksamhetens genomförande. Ledningensom

verksamheten nämndenutövas medav och med fulltav egna resurser
inför regeringen. I bestämmerövrigtansvar nämnden i omfatt-samma

ning andra myndigheter sinöver organisation. Nämndensom kan därvid
bygga kansli, anlita kanslistödett eget eller samlokaliseraupp sig med
någon myndighet.större

Kanslichefens uppgift blir via delegation föratt den löpande verk-svara
samheten enligt de riktlinjer nämnden utfärdar. Kanslichefensom är
föredragande i nämnden.

Denna ledningsform innebär insynskraven frånatt samhället tillgodoses
och olika intressen tillåts påverkaatt verksamheten.

Kualitetsråd och teknikråd

De båda rådens uppgift blir stödja nämnden frågoriatt kvalitet,om
Standardisering, gränssnitt, servicenivåer, uppgiftslämnande Enm.m.
särskild uppgift också följaär effekternaatt den föreslagnaupp av nu
reformen. I råden kan de berörda myndigheterna delta med expertkun-
skap och få inflytande nämndensöver verksamhet.

Bemanning och kompetens

Med den nämnda sammansättningen tillförs nämnden värdefullaovan
kunskaper samhället till förär verksamheten. De kompe-nyttaom som
tenskrav skall tillgodoses nämndens kansli omfattar kombina-som av en
tion bred kunskap informationsteknik förvaltning, eko-av samtom om
nomi och juridik. Eftersom arbetet består i leda och främja effektivatt en
samverkan mellan självständiga myndigheter förutsätts mycket goden
kompetens frågori förvaltningenrör i sin helhet.som
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Finansiering

Nämndens huvuduppgift utvecklaär effektivatt och säker informa-en
tionsförsörjning grunddata förvaltningeni och för samhället iav övrigt.
Till uppgifterna hör utreda och bereda frågornaatt inte faktisktattmen
utföra beslutade åtgärder. Arbetet med gränssnitt, Standardisering, kva-
litetssäkring, säkerhet och integritet utförs redan dagi grundda-av
tamyndigheterna. Det verksamhetenär också skallatt inriktas pånya

grunddata skall enkeltatt tillgängligagöras i samhället. Personalstyr-
kan och kostnaderna för nämnden bör därför kunna hållas En ut-nere.
gångspunkt dock ledningenär verksamhetenatt bör utövas nämn-av av
den med egna resurser.

Grunddatabasutredningen bedömer kostnaderna föratt nämndens verk-
samhet personal, IT-utrustning skullem.m. komma årligen uppgåatt
till milj. kr.6ca

Grunddatabasutredningen föreslår kostnaderna täcksatt att sta-genom
ökar kravsitt på intäkter frånten verksamheten med SPAR, för närva-

rande drygt milj. kr.,7 och kommandevid omförhandling driftavtaletav
SPAR inräknar kostnaderna för nämnden.om

En4.3.3 beredningsprocess i Regeringskanslietny

I framtiden kommer det krävas kontinuerligatt beredning radav en
frågor samhällets försörjningstora digital basinformation. Dessaom av

sektors- och departementsövergripande frågor har ofta strategiskstor
betydelse för förvaltningens och informationssamhällets utveckling. Det
krävs därför målmedvetet och formaliseratett samarbete departe-över

Regeringskansliet.imentsgränserna Behovet sådan berednings-av en
skall också bakgrund det harmot blivit svårareattprocess ses attav

bereda sektorsövergripande frågor deni budgetprocessen med ut-nya
giftsområden och utgiftstak.

Huvuduppgifterna i den beredningsprocessen skall fastställaattnya vara
grunddata vilket samtidigt innebär beslut det offentliga åtagan-ett om-
det bereda frågor finansiering databaser.samt Dennaom av- senare
fråga berörs i avsnittetnärmare prissättning och finansiering kap.om

Övriga6. informationsförsörjningsfrågor förutsätts i utsträckningstor
komma beredas berörda myndigheter i samrådatt med den före-av ovan
slagna Nämnden för utveckling samhällets grunddata.av

REGGIT-gruppen pekade i sin slutrapport på det fortsättningsvisatt
skulle behövas interdepartemental beredning REGGIT:s karaktären av
inom Regeringskansliet. Entydiga och klart markerade synpunkter från
myndigheter och organisationer liksom internationella paralleller- -
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talade enligt REGGIT-gruppen för sådan lösning. En utgångspunkten
dock den föreslagna beredningenatt inte skullevar sig uppgifterta an

utförs eller bättre kan utföras myndighetersom ellernu organisatio-av
ner.

Grunddatabasutredningen vill här starkt betona liknandeatt ett synsätt
bör anläggas också på befolknings- respektive företags- och näringsområ-
dena. Grunddatabasutredningen föreslår Finansdepartementetatt blir
sammanhållande för den interdepartementala beredningen.

Initiativ4.3.4 till grunddataklassning

Initiativ till beredning med syfte och fastställaprövaatt grunddata,en
kan komma från Nämnden för utveckling samhällets grunddata, frånav
myndigheter eller från användare. Utredningen utgår från utgångs-att
läget fastställs förordningi grunddata och beredningsprocessenatten om
leder fram till ändringar denna.i Här kan jämföra med den bered-man
ningsrutin fram beträffandevuxit den officiella statistiken.som

Beredningsprocessen bör också fungera i andra riktningen och pröva
vilka data till följd omvärldsförändringar och förutsättningarsom av nya

inte längre bör klassificeradeetc. grunddata och därför skallvara tassom
förordningen.ur

Det viktigtär användarnas synpunkter inhämtas.att Det har i andra
sammanhang med liknande förutsättningar visat sig löpande dia-att en
log mellan producent och användare konstruktivär i många hänseenden.
De tydligaste effekterna kvalitetenär på grunddata bliratt högre och
kostnaderna lägre. Med användare åsyftas här förstai hand större an-
vändarmyndigheter.

Konsekvenser4.4 utredningens förslagav

Konsekvenser4.4.1 för befolkningsregisterornrådet

Allmänt

Vissa befolkningsuppgifter författningsregleras grunddata medsom
Riksskatteverket grunddatamyndighet.som

SPAR

Utredningen har beskrivitredan SPAR och dess ändamål, med urval för
direktreklam och aktualisering kundregister förgrunden.iav
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Frågan hur SPARär in i den infrastruktur för grunddatapassar ut-som
redningen föreslår. SPAR kan dock i sin formnuvarandenu ses som en
databas med delvis förädlade uppgifter. Tjänsterna bygger på fåtalett
uppgifter från för folkbokföring,register inkomst- fastighetstaxering.och

Huvuddelen tjänsterna i SPAR tillhandahållande uppgifterav avser av
namn/adress och förändringar dessai till företag och organisationer,om

vilket allmänt kan offentligamotivera det åtagandet beträffande grund-
data det uttolkas utredningen d.v.s. "tillhandahålla kvali-attsom av
tetsdeklarerade uppgifter ... inte bearbetats eller förädlats i störresom
utsträckning själva tillhandahållandetän förutsätter". Utredningen ser
praktiska hinder denna funktion i aviseringsregistret. Viss tveksam-mot
het kan också uttryckas allmänt tillåta direktåtkomst frånatt före-mot

och organisationer.tag

Det framför alltär urvalsdragningarna för direktreklam komplicerarsom
bilden. Dessa förfaranden bygger på där successivten process personer

bort"väljs på grund de fyllerinte kriterier,vissa ålderatt ellert.ex.av
inkomst. Utredningen det inte lämplig uppgift för RSV ianser vara en -
egenskap registerhållare uppgifterstor primärt samlats förinav av som
andra ändamål- leverera sådana urval enskilda. Det ställeratt sigav av
integritetsskäl också tveksamt med urval direkt från aviseringsregistret.
Grunddatabasutredningen sammanfattningsvis aviserings-attanser
registret börinte användas för direktreklam.

Utredningen offentligt åtagande ifråga SPAR kanatt ett moti-anser om
skyddet för den enskildes personliga integritet. Verksamhetenveras av

med SPAR har fungerat väl under års tid. Om20 SPAR läggs ned, kan
utgå från det istället byggs antal befolkningsregisteratt ettman upp nya

skiftande beskaffenhet kvalitetoch för tillgodose behovet adres-attav av
för utskick direktreklam. En sådan utveckling inte önskvärdärser av

från integritetssynpunkt. Skyddet för enskildas personliga integritet kan
därför för direktreklammotivera fortsättningsvis får ske iatt uttag sär-
skilda offentliga författningsregleringmedregister, anpassadären som

kraventill på skydd för personlig integritet.

Då det allmänt faller det offentliga åtagandetinom tillhandahållaatt
befolkningsuppgifter Grunddatabasutredningen SPAR börattanser
finnas kvar särskiltför motiverat offentligt åtagande tillhanda-ett att
hålla uppgifter hos företagenåt kundregister och tillgodose direktreklam-

branschens adresskälla förbehov urvalsdragningar.av en
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Konsekvenser4.4.2 för företags- och näringsregisteromrâdet

Allmänt

Vissa företags- och näringsuppgifter författningsregleras grunddatasom
med PRV grunddatamyndighet.som

BASUN

Det allmänna företagsregistret BASUN förs redan beskrivitssom av
SCB. BASUN förser företag, marknadsaktörer och allmänheten i övrigt

aktuellmed information företag och arbetsställen. Registret harom en
bredare bas företags- ochän näringsregistren hos PRV och omfattar bl.a.
uppgifter dels dem har tilldelats organisationsnummerom som enligt
lagen 1974:174 identitetsbeteckning för juridiska mil.,om delspersoner
enskilda näringsidkare.

Frågan hur BASUNär in deni infrastruktur för grunddatapassar som
utredningen föreslår med uppgifter i register hos PRV grunddata.nu som
BASUN måste i formnuvarande bas med delvis förädladeses som en
företagsuppgifter. Det registretgör unikt uppgifterär närings-som om

och arbetsställe. Att tillhandahålla sådan arbetsställeinformationgren
kan offentligt åtagande för SCB,ett uppgifternaävenvara inte utgörom
grunddata. Centrala företags- och arbetsställeregistret CFAR inteär
tillgängligt för intressenterexterna statistiksekretessen och uppgif-p.g.a.

kan därför inte tillhandahållasterna den vägen.

Det faktum PRV blir grunddataansvarigatt för företags- och närings-
information medför inte utredningen vill föreslåatt verksamhetenatt
med BASUN skall upphöra. Ett sådant förslag till förändring måste före-
gås utredning behovet arbetsställeinformation så bety-av en ärom av
dande det offentligtmotiverar åtagandeatt ochett så falli ärvem som
bäst skickad utföra detta. En ytterligare frågaatt deti sammanhanget är

och PRV kan tillhandahållanär de uppgifter enskildaom närings-om
idkare och registrering för mervärdeskatt idag saknas i före-m.m. som

och näringsregistren. Utredningentags- lämnar denna bakgrundmot
inte förslag till ändring regelverket kring BASUN.av

4.4.3 Konsekvenser för landskaps- och
fastighetsinformationsområdet

Allmänt

Viss landskaps- och fastighetsinformation forfattningsregleras som
grunddata med Lantmäteriverket grunddatamyndighet.som
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Nationella vágdatabasen

Mot bakgrund det utredningensynsätt intagit beträffandeav grund-som
data och grunddatabaser och hänsynmed till de kriterier föreslåssom nu
beträffande grunddata, utredningen den nationellaatt vägdata-anser
basen kaninte karaktäriseras databas innehållande endastsom en
grunddata.

Utredningen framhåller den nationella vägdatabasenatt består av upp-
gifter geografiska lägesbestämningar Cnoder" tillförts radom som en
attributdata avseende Väginformation och bildarsammantagetsom en
databas med särskilt ändamål. Avsikten med infrastrukturen för grund-
data just sådana skallär underlättas.att processer

Konsekvenser4.4.4 för samspelet mellan och kommunstat

Grundprinciper för samspelet

Staten och kommunerna delaktiga i utvecklingenär kunskaps-ettmot
och informationssamhälle. Det finns starka skäl för och kom-att staten

verksamheteri sina nyttjar gjorda investeringar på dettamunerna om-
råde och bidrar till utvecklingen dessa. Settgemensamt utifrån ettav
samhällsperspektiv detta särskild viktär och viktiga demo-av rymmer
kratiaspekter. Fastighetsdatasystemet exempel påär ochett storen
kostsam investering gjorts och kommunerna istatensom av gemen-

infrastrukturella För storstadskommunerna kansystem. dettasamma
framstå självklart, utredningen vill särskilt viktenpoängterasom men av

de små och medelstora kommunerna blir delaktigaatt i utvecklingen mot
informationssamhället. I vilken kommun bor skall inte avgö-man vara
rande för möjligheterna få tillgång till grundläggande information.att

Ett delat ansvar

Grunddatabasutredningen bör ha föratt staten ansvaret att ut-anser
veckla grundläggande förprinciper hur offentlig information skall till-
handahållas medborgare och näringsliv. Detta blir särskilt tydligt frågai

grunddata och förutsätter samlad på IT-användningen deniom en syn
offentliga sektorn. Det innebär har övergripande ochatt staten ett ansvar

kommunerna sin sektor harinom delansvar för vissa grundläg-att ett
gande data betydelsefulla informationssystem.i

Överváganderz och förslag

Samverkan mellan lantmäteriet och kommunerna enligt den tidigare
beskrivna föregåttsmodellen har någrainte egentliga samhällseko-av
nomiska kalkyler.analyser och Det delområde för närvarande till-som
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drar sig den uppmärksamhetenstörsta i detta avseende belägenhets-är
adresserna och adressregistret fastighetsdataregistret.i Från Svenska
kommunförbundet framhålls kostnaderna föratt fastställa ochatt regist-

dessa adresser finansierasinte medan detrera staten, statliga lant-av
mäteriet tillförs intäkter från användningen fastighetsdataregistret,av
där adresserna viktigt inslag.är ett

En utgångspunkt bör finna samhällsekonomisktatt optimalt moti-vara
verade lösningar i samarbetet mellan och kommunerna.staten Samver-
kansformerna bör sådana både och kommunernaatt finnerstatenvara
naturliga incitament till samverkan. Dessa kan beskrivas enligt följande.

För det första sker författningsreglering grunddata ocho en ansvaretav
för grunddata där också den kommunala sektorn har plats.sin

Det Grunddatabasutredningen för i kapitelo resonemang nästasom av-
seende uppgiftslämnandet företagen bör också tillämpas på detav
kommunala uppgiftslämnandet.

För det tredje förbättrad insyn och dialog kommunalo en genom repre-
sentation i den föreslagna Nämnden för utveckling samhälletsav
grunddata.

Slutligen uppkommer möjlighet föräven kommunerna föra0 atten en
sektorsövergripande dialog med Regeringskansliet särskildagenom en
beredningen informationsförsörjningsfrâgor.tyngreav

Finansiering

Grunddatabasutredningen det finns skäl särskiltatt belysaattanser
ñnansieringsdelen. måsteMan härvid skilja mellan områden där digitali-
seringen färdigställd eller långtär gången respektive framtida digitalise-
ringsprojekt de i princip hänförliga till det geografiska området.senare-

En grundförutsättning för vidare arbete med digitaliseringett så-är att
väl kostnader beträffande olikanytta delar informationshante-som av
ringen analyseras och att kostnaderna fördelas efternoggrant nyttan.
Med kostnader samtliga kostnader alltså de kommunalaävenavses - -
för uppbyggnad ajourhållningoch och med såväl inomnytta nyttanavses
den offentliga statliga och kommunala förvaltningen förnyttansom
samhället praktiskti Rentövrigt. innebär detta kommunerna åtar sigatt

delviss uppgiftsinsamling och ajourhållning och kostnaderna förattav
detta, till den del de kommunernasöverstiger gottskrivsnytta,egen
kommunerna form.någon Omi tillämpar eller tillämpastaten attavser
bidragsprissättning på område, avgiftsintäkternaär jämställaett att
med andra intäkter bör beaktas finansielli helhetssyn på uppgö-som en
relsen mellan och kommunerna på området fråga.istaten
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Kommunernas igrunddataroll

Grundläggande för samspelet mellan och kommunernastaten om sam-
hällets grunddatabaser bör sammanfattningsvis följande.vara

Grunddata informationsinfrasstukturen.delutgöro en av

Investeringar denna infrastrukturi grundas på samhällsekonomiskao
analyser där för samhällets grunddata med kommu-staten ansvarar

viktiga medaktörer kommunernasoch där kostnader för sinnerna som
medverkan deltill den de kommunernasöverstiger nyttaegen- -
gottskrivs kommunerna någon form.i

fallI de författningsreglerasinsatserna inte den kommunala med-äro
verkan frivillig. frivilligGrundprincipen samverkan följer detom av
kommunala självstyret.

Registrering vid källan skall tillämpas princip.o som

Avtalsreglering mellan och kommunerna.stateno

Ekonomiska och andra konsekvenser4.4.5

Grunddatabasutredningen har i avsnitt under rubriken4.3.2, Finansi-

kostnaderna för denering, föreslagna verksamhetangivit nämndensatt
årligen kan beräknas uppgå till milj. kr. I samband därmed har6ca
utredningen föreslagit kostnaderna täcks iatt att staten motsva-genom

ökar intäkterrande mån krav på från verksamhetensitt med SPAR.

finnaI kan utredningen de förslagen framtidaövrigt inte hante-att om
särskilt förslagen angåendering grunddata i belysning prissätt-av av-

och finansiering bör föranleda ekonomiska konsekvenser förning den-
särskilt uppmärksammas.offentliga förvaltningen den de börart attav

kan heller finna de överväganden beträf-Utredningen inte görsatt som
jämställdhetspolitiskaregionalpolitiska ellerfande grunddata får några

konsekvenser.

Författningsfrâgor4.4.6

och samordningförslag beträffande styrningGrunddatabasutredningens
Förslagförfattningsregleras.området behövermedförgrunddata attav

därför tilllämnas

lag grunddata,omo
grunddata,förordning omo
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förordning med instruktion för Nämnden för utveckling samhällets0 av
grunddata samt
ändring lageni aviseringsregister.o om

Aviseringsregistret innehåller, förutom grunddata, mångaäven andra
uppgifter befolkningen betydelse för verksamheterstor utanförom av

kommun.och Det finns det skäletstat anledning övervägaattav om
registret i viss utsträckning efteroch särskilda överväganden behovenom
i varje särskilt fall också bör tillgängliggöras utanför offentlig förvalt-
ning. Lagen aviseringsregister bör enligt Grunddatabasutredningenom
kompletteras med sådan möjlighet för regeringen.en

Ytterligare författningsarbete på förordningsnivå inte minst beträf--
fande uppgiftslämnardelen får utföras undersuccessivt genomförandet.-
Grunddatabasutredningen inte skäl lämna direkta förslag iattser nu
denna del.

Gjord avgränsning enligt utredningens direktiv ocksåinnebär iatt annan
sammanhanget och för viktigi sig samhällsinformation framtidisom en
kan komma grunddatastatus, såsom rättsdata, miljödataatt ochges
information från Riksdagen och den kommunala demokratin, lämnats
utanför. Detta kommer dock, med utredningens förslag till lag grund-om
data, kräva ändring lagensi 2att

Författningsregleringen betydelse för grunddataområdet kan såledesav
delas in kategorier,i nämligentre

tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, avgiftsförordningen och0
myndigheternas instruktioner,
integritetsskyddslagstiftningen sekretesslag, datalag etc. samto

särskild reglering grunddata lagi och förordning.en0 av
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Uppgiftslämnandet5

Förslag

En policy införs med rad åtgärder för förenklat uppgiftslämnandeetten
både grunddata andra data.och I policyn ingår bl.a.av

företag skall behövaendast lämna och uppgift gång,att0 en samma en
för elektroniska uppgiftslämnandenrutiner underlättasatto genom

utbyggnad accepteradeallmänt och standardiserade användar-av
gränssnitt,

uppgifter återanvänds högre grad,iatt
alternativa lämna uppgifter etableras,sättatt att

baskrav iakttas,myndigheternasatt

avregleringar regelförenklingaroch fortlöpande görs.att

Nämnden för utveckling samhällets skallgrunddata förav svara sam-
frågaordning i Standardisering och för uppgiftslämnandetgränssnittom

till statliga myndigheter.

skall också till uppgift föreslåNämnden ha åtgärder för förenklaatt att
uppgiftslämnandet kontinuerligt bevaka och ständigt utvecklasamt upp-

övergångengiftslämnarpolicyn takt med till elektronisk förvaltning.i en

Allmänt1

datasamlingar tillkommitEn del myndigheternas harstor genomav
uppgifter från individer och företag med stöd derasinsamling avav

uppgiftslämnarplikt. Uppgifterna används för bl.a. tillsynlagstadgade
skatter för statistikproduk-kontroll, och avgifteroch redovisning samtav

förstaFör uppgiftslämnarna handsamhällsplanering. iochtion repre--
förorsakar uppgiftslämnandet både kostnaderföretagensenterade av -

bl.a. framtagningmåste avdelas föreftersomoch uppoffringar resurser
uppgifterna.och rapportering av

uppgiftslämnande tillenskildas den år-inskränker sig deNormalt sett
bostadsadress tillsjälvdeklarationen, ändringallmännaliga samtav

bostadsräkningar Detförekommande folk- och där-relativt sällan äretc.
uppfattning främst områ-det inomGrunddatabasutredningensför äratt
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Ett särskilt område kommunernasrör uppgiftslämnande till myndighe-
Denna fråga förknippadterna. är nära med vissa andra frågeställningar,

frågan kommunernas dubbelrollt.ex. både insamlareom och läm-som
främst fastighetsinformation och deras krav på kompensationnare av för

detta. Problematiken har redan behandlats föregåendei kapitel.

Uppgiftslämnande5.2 från företag till myndigheter

Bakgrund5.2.1 och problembeskrivning

På regeringens uppdrag utredde Statskontoret under 1994 i samarbete-
med Företagarnas Riksorganisation, Svenska Arbetsgivareföreningen

Företagens Uppgiftslämnardelegationsamt FUD företagens upp--
giftslämnande till myndigheterna och möjligheterna begränsa företa-att

uppgiftsskyldighet Statskontoret, 1995:4. Företagensgens rapport upp-
giftslämnarbörda och åtgärder för begränsa och effektiviseraatt uppgifts-
insamlingen till offentliga myndigheter hade då kommit uppmärk-att

i rad olika sammanhang. Avreglering och regelreformeringsammas en
betraktades väsentliga inslag i strategin för ekonomisk tillväxt ochsom
ökad sysselsättning.

Statskontorets slutsats det i den offentliga sektornsatt sammanlagdavar
aktiviteter företagen förekommer resurskrävandegentemot uppgiftsläm-
nande för särskilt mindre företag och totalt mångai fall onödigtsett en
omfattande informationsinsamling. Vid tiden för granskningen uppvisade
informationsflödena mellan företag och förvaltning nettoökning. Dettaen
ansågs främst bero på inträdet till EU med kraftig ökning uppgifts-en av
insamlingen inom områdena momsredovisning, statistik och jordbruk

följd.som

Statskontoret lämnade konkretainga förslag det gällde detnär direkta
uppgiftslämnandet. Regeringens beslut genomföra depar-översyner,att

ochtementsvis myndighetsvis, regler påverkar företag tillsam-av som -
med ändringarna bl.a. § verksförordningen27 1995:1322mans av som

ålägger myndigheter till RRV, statliga myndigheter, kommuner,att
landsting, ochorganisationer andra kostnadsmässigt eller på någotsom

betydande berörs, konsekvensanalyseringesättannat planerade åt-av
gärder kan tänkas påverka företag och andra bedömdes till-som vara-
räckligt för åstadkomma minskning företagens uppgiftsläm-att en av
nande.

När det gäller tillvarata företagens intressen frågoriatt om upp-
giftslämnande fyller FUD viktig uppgift. FUD företräder näringsliveten

statliga myndigheter vid samråd uppgiftsinsamlingar enligtgentemot om
särskild förordning 1982:668 och samordnar näringslivetsävenen

granskning de nämnda konsekvensutredningarna. De förslag tillav nyss
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åtgärder för effektiviserad uppgiftslämnarpolicy Grunddatabas-en som
utredningen följandei det redovisar uppgift för Nämnden försom en
utveckling samhällets grunddata, inkräktar påinte fortsatta insatserav

detta slag från näringslivet.av

Den ekonomiska belastningen företagenpå

Den ekonomiska belastning uppgiftslämnandet orsakar företagensom
enligt Satskontoret känd. Siffror påinte miljarder kr25 år hadevar per

bl.a. Svenskafrån arbetsgivareföreningen. Statskontoretnämnts, före-

slog samhällsekonomisk studie syftei uppskatta samhällets totalaatten
kostnader för uppgiftsinsamling från företagen. Två områden ansågs här

centrala dels informationsinsamling fullt motiverad utifrånärvara som-
myndighetens ålagda verksamhet, dels informationsinsamling intesom
alltid självklart motiverad myndighetsverksamhetenär och hellerav som

ingår företagetsinte normala informationshantering.i Någon samhälls-
ekonomisk emellertidstudie har inte genomförts.ännu

Teknisk rationalisering

Företagens kommunikation med myndigheterna borde enligt Statskonto-

kunna underlättas. Statskontoret föreslog därför det skulleret att utar-
betas för datakommunikationstandardiserade medgränssnitt myndig-

Ävenheter, fråga Electronicbl.a. och Data Interchangei EDI.e-postom
andra tekniker kan användbara kommunikationeni mellansom vara
företag och myndigheter telefonsvar, streckkoder, telefax,t.ex.angavs,
m.fl. framhölls viktigt skapaDet enhetliga så före-gränssnittatt attsom

någon dessa tekniker IT-struktureri kanintegrerar sinatag som av egna
vid kommunikationmodul med alla myndigheterutnyttja ochsamma

kommuner.med alla

kommaToppledarforums aktiviteter kan på sikt underlätta informa-att
många fall eliminera den myndighetertionsinsamlingen och i attgenom
ingå s.k. virtuella vilka detoch företag kommer i organisationer inomatt

informationsutbyte.råder teknikstandardiseratett

förändrat uppgiftslämnandeförFörutsättningar5.2.2 ett

etableradedet gällerkonstaterar sinStatskontoret i närrapport att
kraftermycket fåhittills funnitsså har detinformationsflöden ver-som

uppgifter.kraven på företagen lämnakat aktivt för dämpning attaven
mycketförmyndigheter torde alltjämtantalEtt begränsat storsvara en

uppgiftslämnarkraven.del av

belast-innebära denuppgiftslämnandet bedömsdär störstaDe områden
tullväsende,statistik,statligbeskattning,för företagenningen är pro-
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duktkontroll och miljövård. Uppgiftslämnande i samband med skat-t.ex.
tekontroll betydligt omfattandeär i Sverige i mångaän andramer län-
der. Sverige har omfattandeäven produktion offentlig statistik.en av
Sveriges inträde EU ställer ocksåi krav på statistikproduktion, vilkanya

flerai fall bedöms kunna komma öka belastningen påatt företagen.

Högkvalitativ registerinformation idagär mycket efterfrågad produkt,en
inte minst vad uppgifternas aktualitet. I dagens föränderligaavser sam-
hälle har därför behovet ofta uppdateraatt registerinformationen ökatav

Även denna utvecklingavsevärt. tenderar ytterligare spädaatt på myn-
digheternas behov samla in uppgifter.attav

Tidigare åtgärder och pågående arbete

Tidigare har förslag avreglering och regelförenkling lyfts framom som
tänkbara lösningar för minska och effektiviseraatt uppgiftslämnandet.
Ar 1994 tillsattes den s.k. Avregleringsdelegationen. Tankarna bakom
delegationens tillsättande bl.a. departementen åratt varje skullevar se
över 20 % sina regler rörande företag i "rullande avreglering."av en

Huruvida målsättningen förenkla uppgiftslämnandetatt med hjälp av
avregleringar fått genomslag inom den offentliga förvaltningeno.s.v. är
tveksamt. FUD myndigheternas konsekvensanalyseratt oftamenar är
minimalistiska i sin analysansats och det saknas instrumentatt och

för nödvändig granskning analyserna.resurser av

I Grunddatabasutredningens uppdrag har inte ingått utredanärmareatt
denna fråga. Utredningen dock det kan finnas skälatt göraanser att en
utvärdering nuvarande ordning för huruvidautröna "avreglerings-attav
ansatsen" haft den effekt En särskild delegation,avsetts. den s.k.som
Småföretagsdelegationen dir 1996:70 har tillsatts med uppgift bl.a.att
komplettera Regeringskansliets fortsatta arbete med avregleringar och
regelreformeringar.

I samband med tulldatoriseringen infördes särskilda bestämmelser om
tulldeklarationen skall kunna lämnasatt i elektroniskt dokument.ett

Denna möjlighet har inneburit hanteringen har kunnat effektiviseras.att
Även på skatteområdet kommer det fr.o.m. års1998 taxering bliatt möj-
ligt lämna deklarationen elektroniskt prop.att 1996/972100. På skatte-
området det redan idag möjligtär för näringsidkare lämna vissaatt upp-
gifter elektroniskt.

I IT-propositionen förutsattes det inom år skulle finnas generellatt tre en
rättslig reglering för elektronisk dokumenthantering. Ett i dennasteg
riktning IT-utredningens betänkande elektroniskär dokumenthante-om
ring SOU Beträffande1996:40. myndigheternas hantering elektro-av
niska dokument föreslås betänkandeti definitioner begreppenatt av
elektronisk handling, digitalt dokument, digital signatur och digital
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stämpel införs förvaltningslageni 1986:223. Genom använda digi-att
tala och stämplarsignaturer utredaren våra traditionellaatt rätts-anser
regler pappersbaseradavseende uppgiftshantering kan användas iäven

IT-baserad miljö.en

Rationaliseringspotential

Många bedömare finnsdet rationaliseringspotentialatt stor näranser en
det gäller uppgiftslämnandet. Hur praktiskt förändringsarbete skallett

med målsättningen dels minska uppgiftslämnarbördan för före-ut attse
och dels sänka förvaltningensmedborgare, kostnader för informa-tag

tionshanteringen, dock klart.inte Grunddatabasutredningenännuär

någradet finns "patentlösningar".inte Istället handlar detattmenar om
kontinuerligt arbete bygger på ökat samspel och samförståndett som

mellan lagstiftare, och uppgiftslämnaremyndigheter där lösningarnya
hela takt utvecklingen.tiden med Nedani lämnar utred-presenteras

åtgärderningen antal förslag till fårde genomslag kanett som om- -
förenkla och effektivisera uppgiftslämnandet betydligt.

för förenklat effektiviseratFormer och5.2.3 ett
uppgiftslämnande

för effektiviseringAllmängiltiga åtgärder

informationsflödenGenerellt gäller onödiga mellan företag för-ochatt
månvaltning möjligaste bör minimeras. För begränsa belastningeni att

företagen kan myndigheternapå t.ex.
från informationen eller åtminstoneavstå minimera ochinatt ta ren-0

"The Think Smallodla baskraven jfr. First concept" i EU-a i3art.
kommissionens rekommendationer "on improving and simplifying the

C.971161for business start-up’s, final,business environment
tekniska förbättringar form all-underlätta insamlingen igenom av0

och gränssnittaccepterademänt etc,gemensamma
differentieradeurval ellerbegränsa uppgiftsinsamlingen genom upp-0

giftskrav,
vilket dock förut-insamlad information högre grad,ianvända redano

såsom klaraskyddsåtgärderkomplettering med vissasätter t.ex. upp-
kan komma användas påuppgifternaföretagetgörelser med attattom

nytt,
verkligentillfällen då den nödvändigtillinsamlingeninskränka är0

på regelbunden basis,samla inän attsnarare
gå från månadsrapporteringrapportintervallen,över t.ex. attgenomse0

så möjligt.därkvartalsrapporteringtill är
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Elektroniskt uppgiftslämnande

Ett alternativt eller kompletterande till avregleringar,sättsnarare- -
regelreformeringar och liknande, förenkla och förbättraatt ruti-vore

vid själva uppgiftsinsamlingen. Med modern informationstekniknerna
har detta alternativ, kombinationi med effektivare informations-senare
försörjning inom förvaltningen, påvisat möjligheter minska fore-attnya

börda det gäller uppgiftslämnandet.tagens när

Ett nuvarande hinder for elektroniskt förfarande vidett uppgiftslämnan-
det emellertidär möjligheterna identifiera sig självatt ocht.ex. motpar-

elektroniskt eller säkerställaten undertecknandet behörig firmateck-av
årsredovisningarAven och fastställelseintyg skall enligt gäl-nare. m.m.

lande regelverk undertecknade på Utvecklingen på IT-om-vara papper.
rådet går förvisso fort, det saknas fortfarande generellt accepterademen
lösningar för s.k. elektroniska sigill och digitala signaturer.

Tysk reglering digitala signaturerav

I anslutning till detta bör Tysklandnämnas nyligen antagit lagatt en
och förordning digitala signaturer. Lagen och förordningen regle-en om

den erforderliga infrastrukturen kraven på de tekniska kompo-rar samt
krävs vid användningnenter digitala signaturer i enlighet medsom av

lagens syfte.

I lagen administrativ inom vilken digitala signaturer såanges en ram
långt det möjligt entydigt tilldeladeär är bestämd Varken sig-en person.

eller signerade data skall kunnanaturer förfalskas. Ramen omfattar
infrastrukturäven för tilldelning signaturnycklar till fysiskaen av per-

användning lämpliga tekniska komponenter och instruktion tillsoner, av
innehavaren signaturnyckeln vilka åtgärder gäller för denne.av om som

Uppbyggnaden och driften infrastrukturen skall ske på privat vägav un-
der fri konkurrens. Lagen begränsar friinte tillverkning och användning

digitala signaturer. Snarare skall regleringen digitalanär signatu-av -
kommer enligt de förutsättningar lagenirer garanterasom anges en-

högre total säkerhet avseende hela kedjan från tillverkning signatur-av
nyckeln, dess tilldelning tillförlitliga certiñeringsplatser och framgenom
till produktionen signerade data. Säkerhetskraven på de erforderligaav
tekniska komponenterna deni till lagen hörande förordningen.anges

Endast lämna och uppgift gång...en samma en

l dagsläget lämnar företag uppgifter fleratill myndigheter. Mål-samma
bör docksättningen företaget skallendast behöva lämna ochattvara en

uppgift gång. Detta förutsätter bl.a. ökad samordningsamma en av myn-
digheternas verksamheter och informationssystem liksom förenklade
former för flöden uppgifter myndighetsgränserna.överav
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...till myndigheten

Enligt Grunddatabasutredningens uppfattning bör det på sikt även vara
möjligt underlätta uppgiftslämnandet låta företagenatt lämnaattgenom
uppgifter till myndighet.endast De allra flesta näringsidkare registre-en

i PRV:s Företagsrelateraderegister. uppgifter efterfrågas ocksåras som
andra myndigheter skulle därför vid lämpligt tillfälle istället kunnaav

lämnas direkt till PRV, därefter för vidarebefordringsom ansvarar av
uppgifterna till berörda myndigheter. Härigenom skulle vinnas före-att

endast har myndighet lämna uppgifter till samtidigttaget atten som
myndigheter och sökerandra information endast har ställeett attsom
vända till.sig

Ökad återanvändning

En aktiv åtgärd kandelvis motverka onödig uppgiftsinsamling ärsom
ökad användning redan insamlad information. Myndigheten bör där-av
vid redan vid tydliggörainsamlingen ändamålen med uppgiftsinsam-
lingen för företaget och uppgifterna kan komma användasatt att av
andra myndigheter skede.i En breddad användning ställerett senare
således liksom fallet med endasti lämnande uppgift höga kravett per- -
på väl utbyggd informationsinfrastruktur förvaltningeninom samten
krav på formerenhetliga och robusta för ajourföring kvalitetsdeklara-och
tioner etc.

Förenklat uppgiftslämnande alternativa former-

Under överskådlig kommertid det finnas behov uppgifteratt ett attav
lämnas förvaltningen olikatill på Man kan utgå fråninte allasätt. att
företagare önskar uppgifterlämna elektroniskt. Pappersbaserade rutiner

därför finnas kvar, dockbör vilka bör kunna rationaliseras och förenklas.

Det bör också finnas kontrolleraalternativa lämna och uppgiftersätt att
företag kunnaskall lämna uppgifter på medborgarkontor,ävent.ex.-

liknande.ochposten

Vidare kan förvaltningen närliggande områdetinom det elek-noteras att
tecknattronisk handel under ramavtal med leverantörer för1996 tre ut-

veckling elektroniskoch tillhandahållande för handel.tjänster Dennaav
kanform upphandling förtjänar studeras Eventuelltnärmare.att enav

liknande för stimulera marknaden erbjuda tjänstergörasansats att att
effektiviserat uppgiftslämnande. Redan finnsoch produkter för ett nu

marknaden område. T.ex. har företagetpå inom dettavissa tjänster
blankettdatabasInternet erbjuder medSignOn därtjänst via enmanen

elektroniskt tillgängliga.myndighetsblanketternabl.a. de vanligaste
Även introduk-Affärskommunikation förbereder för närvarandePostNet

elektroniska dettaförenklande område.antal tjänster inomtion ettav
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Överväganden5.3 och förslag

Uppgiftslämnarfrågorna inteär problemområdeavgränsatett enbartsom
kan lösas med punktåtgärder, områdeutan med förgreningarettsnarare
och kopplingar till flera andra frågeställningar, såsom regelsyste-t.ex.

totala utformning och hela förvaltningsapparatensmets organisatoriska
uppdelning. Uppgiftslämnarproblematiken inte hellerär knuten enbart
till grunddata, spänner helautan spektratöver uppgiftsläm-snarare av

Ävennandet. Grunddatabasutredningen främst skall for-om överse
för hanteringen grunddata, kan det finnas skälmerna proble-av att se

matiken i helhetsperspektiv ochett analysera statsmakternasatt sam-
lade samhälls- och informationsstrategi för på sikt rationaliseraatt och
förenkla formerna för allt uppgiftslämnande från företag till myndig-
heter.

Grunddatabasutredningen alla förenklingar för företagenattanser att
lämna uppgifter till myndigheterna värdefulla förär samhället hel-som
het. I perspektiv handlarstörre detett tillvarata alla existerandeattom
infrastrukturella fördelar inom den offentliga förvaltningen och utnyttja
dessa så långt det möjligt skallviär lyckas skapa konkurrensfördelarom

omvärlden främja tillväxt ochmot välfärd.samt En fördel Sverigesom
har del omvärldengentemot välstor utveckladär teknisk infra-en av en
struktur och högt IT-kunnande hos bådeett myndigheter och företag.
Utredningen dessa viktiga egenskaper måsteatt tillvaratas ochmenar
utvecklas kontinuerligt.

Ett förenklat och effektiviserat uppgiftslämnande medför fördelar inte
bara för uppgiftslämnaren. Aven för d.v.s. myndigheten,mottagaren,
skulle enhetliga märkbartrutiner påverka hanteringen på inte minst ett
kostnadseffektivt både för densätt enskilda myndigheten och för hela-
förvaltningen. Istället för olika förfaranden t.ex.typer använ-av genom
dande annorlunda blanketter till olika kategorier uppgiftslämnare,av av
elektroniska respektive pappersbaserade rutiner beroende bådeav upp-
giftslämnarens och myndighetens tekniska nivå, olika ändamål för olika
myndigheter vid olika tillfällen skulleetc. förenklat insamlingsförfa-ett
rande bidra till minska oredan liksom reducera onödigtatt sammanställ-
nings- och inmatningsarbete.

Grunddatabasutredningen det för konsekvent genomförandeatt ettanser
enhetliga liksom förrutiner, införande standardiserade och allmäntav av

accepterade måste finnasgränssnitt, någon form samordning mellanav
olika insatser kräver tekniska anpassningar hos både företag ochsom
myndigheter. I flera länder pågår arbete med samordna informations-att
insamlingen till myndigheterna. I sammanhanget brukar begreppet
"Single Face Industry" användas beskrivning detta, d.v.s.to som en av

myndigheterna har enhetligt gränssnitt dem kommunice-deatt ett mot
med.rar
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Grunddatabasutredningen föreslår på plats i detta betänkandeannan
för utvecklinginrättandet Nämnden samhällets grunddata. Det ärav av

utredningens uppfattning mycket vad föreslåsdär det gäl-att närav som
förler förenklade former utflödet grunddata kan appliceras påävenav

skallinflödet. Genom nämnden verka för utarbetandet bl.a.att ettav
enhetligt kommer baragränssnitt inte formerna för inhämtande av

sikt kommergrunddata förenklas. På hanteringen alläven elek-att av
tronisk information rationaliseras med sådant gränssnitt. Alltatt ett
utvecklingsarbete nämnden genomför avseende grunddata skallsom

beaktandesåledes ske under metoder teknikeroch framtideniattav
också skall kunna tillgodogöras andra sektorer.inom

föreslår följaktligenGrunddatabasutredningen det blir uppgift föratt en
Nämnden för utveckling samhällets grunddata kontinuerligt be-attav

därvid föreslå åtgärdervaka dessa frågor och för effektiviseratäven ett

uppgiftslämnarpolicy kangiftslämnande. En innefatta följande.upp

målsättning bör till början företagEn given m.fl. endastatten vara0
skall och uppgift gång.behöva lämna samma enen

infrastrukturellt perspektiv ocksåI det viktigt detärett att ut-0 ges
lämna begärda uppgifter fleraökade möjligheter på och påsättatt

fortfarandeflera ställen. Därför bör pappersbaserade fin-rutinert.ex.
etableraskvar, liksom det bör uppgiftslämnartjänster med-nas genom

informationsautomaterborgarkontor, m.m.

allmänt accepterade ochutbyggnad standardiseradeFortsatt av an-o
skapandeoch enhetliga för elektroniskavändargränssnitt rutinerav

bör också möjlighet högreuppgiftslämnanden. Företagen i gradattges
enkelt felaktigakontrollera och anmäla uppgifterkunna lämna, genom

"självbetjänande" tjänster.

gäller uppgiftslämnande.åtgärder det VidFörtroendeskapande när0
till myndighet måste företaget känna för-uppgifterlämnande enav

uppgifterna kommer behandlas enlighet medivissning attatt av-om
till företagetsmed hänsyn intressen.ändamål ochsedda tagen egna

för användning redan insamladeökadTillskapande incitament avav0
för utveckling samhälletsNämndenföreslagnabasuppgifter. Den av

åläggamöjlighet myndigheternakunnaskulle härgrunddata attges
möjligt skapa därockså rutinerbordeDetsådan användning. attvara

samtycka till kom-möjlighet vissaförvägredanföretaget i attges
användningar.mande

denmyndigheteninsamlingsåtgärder bör övervägaInför to-noganyao
särskild vikt läggas vid in-Därvid skallåtgärden.med atttala nyttan

Myndigheterna börbaskrav.verksamhetensfaller inomsamlandet
utgångspunkt från denbaskraven medfastställadärför förvägi egna
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verksamheten och därvid i möjligaste mån fastställa vilka data som
behövs för just den verksamheten. I den mån insamlingsåtgärdernya
sker på blankett kan redan registrerade uppgifter med fördel för-
tryckas på blanketten, eller vid elektroniskt förfarandeett förevi-- -

på bildskärmen.sas

Det bör också skapas incitament för företagen tillse0 deatt äratt
registrerade och de registrerade uppgifternaatt riktiga. Fördelarnaär

registrerad i näringslivsdatabasatt måste överstigaav vara en upp-
giftslämnarbesväret samtidigt det också kan i affärssam-som ge en
manhang betydelsefull legitimitet. Det här viktär företagetattav som
lämnat uppgifterna insyn i registret för enkelt kunna kontrol-attges
lera uppgifterna och vid behov begära felaktiga uppgifter korrige-att

ras.

Generellt gäller ökade möjligheter tillatt rotation uppgifter måste0 av
tillskapas. Det handlar härinte underlätta "samkörningar",attom

"öppna upputan och skapaatt förbättradesystemen för-snarare om
utsättningar för tvärsektoriellt formett isynsätt, t.ex. av gemen-

åtgärder för automatiska uppdateringar och liknande. Sekre-samma
tesslagens bestämmelser mångai fall hindrar effektivtettsom ut--
nyttjande befintligt uppgiftsbestånd behöver därför överav ytter-ses-
ligare för till kommunikationssätt.anpassning nya

Lösningar med hjälp tekniska landvinningar förbättradeoch säker-0 av
hetsåtgärder formi kort, digitala signaturert.ex. ellersmarta elek-av
troniska sigill bör utredas vidare införlivas infrastruktu-isamtm.m.,

möjligt.snarastren

Fortsatt bevakning arbetet med avregleringar, regelreformeringaro av
och regelförenklingar. Här bör Småföretagsdelegationenst.ex. arbete
uppmärksammas.
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Prissättning och6 finansiering av

informationsuttag

Förslag

En generell prissättningsprincip införs för alla avgiftsbelagdatyper av
informationsuttag från statliga myndigheter. Principen innebär avgif-att

baseras på kostnaden för framställa och distribuera Ut-ten att uttagen.
tagskostnaden omfattar endast kostnader för framställa och distribu-att

Om priset därutöver skall bidrag till kostnaderuttagen. förettera ge
bl.a. insamling, uppbyggnad och ajourhållning eller nyttjanderätts-om
avgift skall krävs särskilt ställningstagande regeringen.tas ut, av

En grundförutsättning för den framtida digitaliseringen informationav
såväl kostnaderär analyseras i särskildatt nytta pröv-noggrantsom en

ningsprocess, där kostnaderna alltid Med kostnadermäts mot nyttan.
samtliga kostnader de kommunala för uppbyggnadäven ochavses - -

ajourhållning databaser. Med såväl inom dennytta nyttanav avses
offentliga statliga kommunalaoch förvaltningen förnyttansom sam-
hället Prövningsprocesseni övrigt. med effektivitets-de och nyttovinster

digitalisering beräknas olikainom sektorer offentlig för-som en ge av
valtning, bildar grund för finansieringen och fördelningen kostnads-av
bördan på de olika sektorerna.

Regeringen bör utredningsmyndighet uppdragi preciseraatt ettge en
antal prövningsprocessen.isteg

Prissättning6.1

Bakgrund och nuvarande ordning6.1.1

informationFör tillgängligheten till de offentligai registren prissätt-är
central betydelse.påningen uttag av

kap. regeringsformen RF fastställda finans-Av de principernai 9 om
maktens fördelning följer statlig myndighet stöd be-inte iatt utanen

inkomsterfår skaffa och disponera dessa. En-myndigande sig överegna
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ligt kap.8 RF skall föreskrifter avgifter meddelas riksdagen ellerom av
regeringen.

I tryckfrihetsförordningen TF finns bestämmelser Vilka slagom av
handlingar skall allmänna och hur sådana handlingarsom anses som
skall tillhandahållas. Handlingar någon begär få del "påatt tasom av
stället" skall enligt kap. §2 TF12 tillhandahållas avgiftsfritt. Med till-
handahållande "på stället" sökanden läser handlingenatt i myndig-avses
hetens lokaler antingen på eller på bildskärm.papper

Enligt kap.2 § TF har13 den önskar del allmän handlingta ävensom av
fastställdrätt avgift fåatt utskrift,mot avskrift eller kopia hand-av

lingen till den del den får lämnas Statliga myndigheter skallut. normalt
sådanai fall tillämpa avgiftsförordningens 1992:191 bestämmelser.

Myndigheter har också lagstadgad serviceskyldighet innebären attsom
information under förutsättningarvissa skall tillhandahållas avgiftsfritt.
I § förvaltningslagen4 1986:223 stadgas myndigheter skall lämnaatt
upplysningar, vägledning, råd och sådan hjälp till enskilda frågoriannan

myndighetensrör verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnassom deni
utsträckning lämplig medär hänsyn till frågans den enskildessom art,
behov hjälp och myndighetens verksamhet. Vidare skall varjeav myn-
dighet enligt § förvaltningslagen6 lämna andra myndigheter hjälp inom

för den Verksamheten. Det myndighetenär detramen avgöregna som om
ligger inom myndighetens serviceskyldighet tillmötesgå förfråganatt en
eller begäran.

Enligt kap. § sekretesslagen15 4 skall myndigheten på begäran av en-
skild lämna uppgift allmän handling förvaras hos myndigheten iur som
den mån det inte hinder på grundmöter bestämmelserna sekretessav om
eller hänsyn till arbetets behöriga gång. En begäran muntligtav ut-om
lämnande enligt denna bestämmelse t.ex. telefon allmänhetiper ger
ingen för myndighetenrätt någon avgift. Bestämmelsenatt ta i §ut 4
första stycket avgiftsförordningen10 dock myndighet möjlighet attger en
i fallvissa avgift för dylika telefonutlämnanden.ut En förutsättningta är
dock myndigheten i dessa fall går denatt allmännautöver servicenivån
enligt sekretess- respektive förvaltningslagen. Om däremot denna ser-
vicenivå inte överskrids enligt till sekretesslagenär motiven tillrätten
avgiftsfri muntlig upplysning "ovillkorlig".

Avgiftsförordningen 1992: 911

De avgifter för avskrifter, ADB-utskrifter och kopior åsyftas i kap.2som
§ TF, för13 myndigheter underär fastställdaregeringen avgiftsförord-i

ningen. Förordningen skall tillämpas någotinte följer lag,annatom av
förordning särskilteller beslut regeringen §. Sådana2 undantagav
förekommer obetydligi inte utsträckning och gäller PRV, Lantmäte-t.ex.
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riverket och Riksarkivet. Motiv till förordningen återfinns i regeringens
förordningsmotiv 1992:3.

Avgiftsförordningen kan delas in huvuddelar.i En del 3-8 ochtre 25-
§§ består allmänna riktlinjer för30 styrningen avgiftsbelagd verk-av av

samhet. En andra del §§ reglerar9-14 förfarandet vid avgiftsuttag för
prövning ärenden. En tredje del §§15-24 innehåller bestämmelserav

avgifter kopior,för avskrifter, ADB-utskrifter, bevis och registerut-om
drag. För Grunddatabasutredningens vidkommande det i vissär ut-
sträckning förordningens första framför allt dess tredje del ärmen som

intresse.av

Avgiftsbelagd verksamhet kräver författningsstöd eller särskilt beslut av
§.regeringen Avgifterna skall,3 inget ekonomiskt mål beslu-annatom

för verksamheten, beräknas så full kostnadstäckning §tats uppnås 5att
första stycket. Genom förordning 1995:687 ändring avgiftsförord-iom

harningen myndighet enligt § första stycket4 avgift9 rätt att ta uten en
för "automatisk databehandlingsinformation falli utskrift. Iänannat
sammanhanget hänvisas §i andra stycket till datalagens4 1973:289
bestämmelser försäljning personuppgifter. Enligt § första stycket7om av

datalagen får sådan3 försäljning ske endast det finns stöd lag elleriom
förordning eller efter beslut regeringen.av

Skyldighet avgifter för allmänna handlingar gäller vid utläm-att ta ut
nanden kopior och avskrifter §. För avskrifter15 allmännaav m.m. av
handlingar, liksom för utskrifter ljudbandsupptagningar, debiterasav en
fast avgift kronor påbörjad fjärdedels det färdig-90 timme tar attom per

handlingenställa För ADB-utskrifter kopior17 och avgifttas uten
beställningen omfattar sidortio eller För de första sidornatio ärom mer.

avgiften kronor. För varje sida därutöver avgiften kronor50 §.2 16är
En beställning understigande tio sidor skall således tillhandahållas av-
giftsfritt. För kopia video- eller ljudbandsupptagning får sökandenav en

respektive kronorerlägga band §. Myndigheten har600 120 17 där-per
förtill ersättning Staten fri från alla15rätt äratt portota ut m.m.

dessa avgifter §.21

för full kostnadstäckningMyndigheten får själv bestämmainom ramen
avgiftssättningen gäller och enligtgrunderna för det tjänsternär 4varor

avgiftsinkomster får liksom§ § stycket. Dessa inkomster enligtandra5
§ stycket.§ myndigheten andradisponeras 2515 av

avgiftsinkomster gäller myndigheten får disponeraBeträffande andra att
Saknas sådantsärskilt bemyndigande. bemyndigandeendast efterdessa

Riksbankentillföras statsverkets checkräkning ochiskall inkomsterna
inkomsttitel på statsbudgeten be-regeringenunder denredovisas som

§.26stämmer
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Myndigheten skall årsredovisningeni särredovisa sådana avgiftsinkoms-
avgiftsförordningens liksomi 4 varje avgiftsbelagdter verk-som avses

resultatområdesamhet §§.29 och 30 Riksrevisionsverketutgör egetsom
föreskrifterfår behövs förmeddela de verkställigheten förord-som av

§.ningen 31

myndigheterAvgifter hos kommunala

Någon särskild reglering finnsmotsvarande, beträffandeinte kommunala
stället kommunernamyndigheter. Det själva hari beslutaär attsom om

skall och hur fallavgifter de så skalli Inget hindertas ut stora vara.
dock den statliga tjänar vägledning vid avgifts-möter mot att taxan som

sättningen.

DatalagskommitténsNya förutsättningar förslag6.1.2 till-
ändringar TFi

utlämnanden skall kunna skeDLK:s förslag elektroniskiävenattom
förverkligasform ställer förslaget för avgiftssättningprincipernaom --

informationsuttag på sin spets.av

tillhandahållande stället respektive utlämnande/Begreppen på uttag av
uppgifter

innebörden DLK:s förslaggäller såväl iNär det prissättningspro-som
viktigt hålla tillhandahållandeblematiken det isär begreppen påär att

respektive utlämnande/ formuppgifter uppgifterstället iuttag av avav
form.avskrifter eller elektroniskkopior, utskrifter och i

§stället regleras idag kap. TFTillhandahållande på i och2 12 rät-avser
lokaler få del handlingaravgift fårmyndighetensi utan taten att av som

delDLK:s förslag innebär preciseringlämnas rätten att taut. aven av
databaser. I princip tordemyndighetens dettauppgifter inteäven ur

jämfört myndigheters skyldighetnågon utvidgning med idaginnebära av
definitionhandlingar/uppgifter med den handlingartillhandahållaatt av

förändring§ TF. DLK:s förslag innebär ingenkap.i 2 3 rät-görs avsom
uppgift också skriva ellerfå delför den begär attatt taten avav ensom

ljudöverföring.anspråk föruppgiften eller den iavbilda ta

avgift erhålla/ta medförväxlas meddockDetta skall inte rätten att mot
kopia eller enligt DLK:sform utskrift,handlingen/uppgiften isig av -

elektronisk form.uppgifterna iförslag fåäven ut-

kopia utskriftavskrift, elleravgift lämnaSkyldigheten utatt mot aven
till förändringDLK:s förslagkap. § TF.idagregleras i 13handling 2en

myndigheten tilltidigareinnebär,reglerdessa nämnts, attsomav -
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skillnad vad gäller idagmot blir skyldig avgiftsom lämnaatt mot ut-
uppgifter i elektroniskäven form. För vissa myndigheter kan detta
komma innebära förenklingatt förfarandet vid utlämnandeen av av
uppgifter medan fordet andra kan komma kräva ökadeatt förresurser

önskemålmöta fåatt uppgifteratt dennaiut form. Vad gällerom möj-
ligheten finansiera kostnadernaatt för med avgifter,uttagen innebär
inte DLK:s förslag någon inskränkning jämfört med idag.

Tillhandahållande och utlämnande enligt förändrad innebörden av
offentlighetsprincipen

DLK framhåller betänkandet offentlighetsprincipen469 atts. numera
också fyller syfte informationsförsörjareett i vidare mening. Inomsom en
myndigheterna finns riklig tillgång till uppgifter såväl förhållan-en om
dena inom offentlig verksamhet på det privata området. Genomsom att
åberopa offentlighetsprincipen kan bl.a. forskare, privata företag, journa-
lister m.fl. få fram uppgifter sedan kan utnyttja för densom man egna
verksamheten. DLK påpekar också många myndigheteratt äg-numera

åtsig omfattande informationsspridning.nar en

Ett önskemål få del uppgifteratt ta databas kanom antingenav ur en
hela databasen diariet, registret o.s.v. alternativt delaravse denav- -eller sammanställning vissa uppgifter. I det första fallet kanen detav
handla sökandent.ex. inte efteratt är viss bestämdute uppgiftom en
vill det har kommitutan in något ärende eller någont.ex. skrivelsese om

intresse. Sådanaär databaser har till huvudsakligtsom syfteav attsom
hålla ordning på handlingar, inkommande handlingar,t.ex. bör i regel
inte innehålla uppgifter kan bli föremål för sekretess jfr. kap. §15 2som

stycket2 sekretesslagen. I dessa fall räcker det därför med sökandenatt
begär få den specifika databasenatt någon ytterligare preciseringse -
behövs inte. Databasen kan därefter ställas till den sökandes förfogande i
princip hinder. Dettastörre gällerutan både för manuella och elektro-
niskt förda databaser.

Om å andra sidan sökanden vill ha viss sammanställning uppgifteren av
databas ställer sakensig något annorlunda. Manuellt förda data-ur en

baser har i regel begränsad omfattning kanoch därför oftast lämnasen
de på efterut sedvanlig sekretessprövningut papperet ochsom ser

sökanden får därvid själv utföra sökningen, dagboksblad.i Upp-t.ex. ett
gifter elektroniskti förda databaser kan med hjälp sofistikeradav pro-

ofta sökas och sammanställas mycket effektivt. Begränsningengramvara
ligger huvudsakligen datorprogrammetsi möjligheter. Här det därförär

säkertinte myndigheten kan lämna hela databasen begräns-att ut utan
ningar. Varje utlämnande skall i princip föregås sekretessprövning.av en
Det bara sådana falli där kanär säker på några sekretess-attman vara
regler tillämpligainte hela databasen kanär lämnas för fri sök-utsom
ning. I fall får den sökande den uppgiftssammanställningannat ange
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önskas. Myndigheten måste således få förbehålla sig rättensom göraatt
viss sammanställning sekretessintressena skall kunna tillgodoses.en om

Det kan förekomma kvalificerade krav påäven sammanställningarmer
uppgifter. Dessa krav gäller i uteslutande sådanastort uppgiftersettav

finns lagrade elektroniskt. Myndigheten förstai hand skyldigärsom att
fram och de sammanställningar den kanta presentera medgöra sinsom

tekniska tillgängligautrustning, datorprogram Därutöver är0.s.v. myn-
digheten skyldig de sammanställningar kan åstadkommasgöraatt som

nämnvärda kostnader. De åtgärder myndighetenutan måsteextra som
förvidta fram sådana sammanställningar denatt normaltta intesom

kan alltid kostnader. kangör, i Detöversättas kostnader formivara av
den ordinarie personalens arbetstid eller kostnader formi insatserav av

specialutbildade iär programmering. Kostnaderna kant.ex.personer som
också hänföra inköp kompletterandesig till av programvara.

Enligt DLK:s det omöjligtmening är generellsätta regel föratt upp en
vad "rutinbetonad åtgärd". Denär rutinmässiga nivån blir bero-som en
ende vilka möjligheter finns vid den enskilda myndigheten. Där-av som

kan enligt DLK säkert flestade fall krav på åtgärderemot extra över-av
kostnader. fåri Det det fallersättas inom för vadantas att ramen som

kan krävas, anlita specialistkompetens under timmart.ex. att ett par
eller låta den ordinarie personalen arbeta övertid. Myndigheten kanatt
däremot räkna kostnadenmedinte för den dettid sekretess-göraatttar
bedömningar uppgiftskonstellationer. Om myndigheten på begä-av nya

sammanställningar går kanvadgör rim-utöverran som som anses som
liga kostnader för handlar det precis idag inteuttaget, uttagsom om- -
enligt kap. TF utlämnande2 förädlade uppgifter. För sådantutan om av
arbete kan myndigheten betingagivetvis sig ersättning framtiden.iäven

DLK har någon förändringinte det gäller myndigheternasnäravsett
nekamöjligheter utlämnande handling med hänvisning tillettatt av en

det föreligger betydande hinder. Om myndigheten kan fram be-att ta
gärda uppgifter med hjälp befintliga tekniska hjälpmedel den iärav

skyldigprincip det, det och föri sig samtidigt medförgöra ävenatt om
kostnader för Skullemyndigheten. emellertid uppstådet mycket stora
kostnader, därför delar verksamheten vid myndighetent.ex. att stora av
måste stå uppgifternastill medan fram, får det föreligga så-tas anses
dana hinder skyldigbetydande myndigheten tillmötesgåinte äratt att
det begärda.

myndigheters skyldighet stället tillhandahållaNär det gäller påatt upp-
skillnadgifter innebär DLK:s förslag i princip vad gälleringen mot som

skillnadenidag. gäller utlämnande uppgifter jämförtDäremot vad ärav
förutomskyldiga formmed idag myndigheterna i blir iprincip att,att av

uppgifter elektroniskutskrifter, avgift lämnakopior eller iävenmot ut
skallform. och andra uppgiftssammanställningar såledesHandlingar

diskett eller Denna skyldighet förlämnas på viat.ex. e-post.ut en myn-
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digheterna dock inte absolutär beroende vilkautan möjligheterav myn-
digheten faktiskt Dethar. framgår explicit bestämmelsen i kap.2 §15av

styckettredje TF utlämnande elektroniski formatt inte behöver ske om
det betydande hinder.möter

Med elektroniskt utlämnande inte offentliggörande uppgifter viaavses av
allmänt tillgängliga Internet.nät, Myndigheten kant.ex. således inte
neka begäran få allmänna uppgifter medatt hänvisningut tillen om att

Åuppgifterna finns allmänt tillgängliga på Internet. andra sidan innebär
bestämmelsen inte myndigheterna skulle skyldigaatt låta all-attvara
mänheten koppla sig någon dator hos myndigheten.mot Som tidi-upp

skall krävasdet uttrycklig begäran från den enskilde för all-gare en att
Överuppgifter skall lämnasmänna huvud elektronisktbörut. taget ut-

lämnande enligt DLK så långt möjligt jämställas med traditionelltsom
utlämnande på Det också den enskildesär begäran skallpapper. som

uppgifterna skall lämnasavgöra på eller elektroniski form.utom papper
Situationen alltså den omvända denär uppgifternärmot förpresenteras
den enskilde på stället då myndigheten huravgör presentationen skall-
ske.

Även myndighet i bifallerprincip begäran lämnaattom en uten om upp-
gifter elektronisk form,i detta ointressant forär den enskilde utläm-om
nandet sker på sådant han kanintesätt uppgifternaett att ellerta emot
få fram dem läsbart skick.i l den mån myndigheten faktiskt kan tillmö-
tesgå enskilds önskemål fysisktvisst eller logiskt format skalletten om
den också det. Med fysiskt formatgöra mediet för utlämnande, t.ex.avses
på diskett eller Ettvia önskemål logiskt format kane-post. ett t.ex.om

begäran få uppgifternautgöras fil i specifiktatt ordbe-ettav en som en
handlingsprogram liknande.eller

Det kan krävasinte myndigheten "skannar" in pappersdokumentatt för
dem elektronisk form. Utgångspunkten istället detatt är uteslu-attge

tande sådana uppgifter myndighetenär redan har elektroniski formsom
omfattas skyldigheten också lämna dem dennai form.att utsom av

Om det finns bestämmelse förbjuder myndigheten lämnaatt uten som
uppgifter elektroniski form inskränker detta i motsvarande mån all-
mänhetens möjligheter få uppgifter den formen.i Sådana bestäm-att ut

kanmelser finnas registerförfattningari och syftet med dem precisär -
det gäller bestämmelser sökbegränsningar skyddanär denattsom om -

enskildes personliga integritet.

Om saknarmyndigheten all möjlighet lämna uppgifter elektro-iatt ut
nisk form föreligger helt klart betydande hinder. Kan myndigheten inte

tillgodose fåbegäran uppgifterna form föri viss denatt atten om en en-
skilde skall kunna dem, föreligger också betydande hinder.ta emot
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Någon motsvarighet till bestämmelsen §i första7 stycket datalagen3 om
myndigheters försäljning uppgifter finns inte DLK:si förslag tillav ny
persondatalag. Förslaget innehåller i sig inte heller något hinder mot
utlämnande personuppgifter enligt offentlighetsprincipen. Försäljningav

bl.a. sådana uppgifter sker enligt nuvarande ordningav vid myndigheter
redan på den grund uppgifterna lämnasatt elektroniski form.ut Myn-
digheter kan ibland också ha gjort vissa bearbetningar eller samman-
ställningar går "rutinbetonadeutöver åtgärder" och därsom be-tarman
talt för det arbete lagt ned. Det finns också register har inrät-man som

direkt för försäljningtats uppgifter till allmänheten, SPAR ochav t.ex.
BASUN. Man kan då ifrågasätta hur det blir med försäljning uppgif-av

offentlighetsprincipen kommerter även omfatta utlämnandenom att av
uppgifter i elektronisk form. DLK har angivit utgångspunktsom
betänkandet sid. 548 inte något hinderatt framtida för-motman ser
säljning personuppgifter. Uttagen från sådana register får,av menar
DLK, i regel ske for kommersiellaantas ändamål och det enligt kom-är
mitténs mening inte orimligt får betala kostnaderdeatt direktman som
eller indirekt förenade med sådanaär uttag.

Statskontorets konsekvensanalys

Regeringen har uppdragit åt Statskontoret analysera de ekonomiskaatt
konsekvenserna förslaget. Uppdraget har redovisats i i juniav rapporten

Statskontoret1997 1997:11. Statskontoret har kartlagtrapport och ana-
lyserat tänkbara effekter förslaget undersökningar penning-av genom av

hos de myndigheterströmmar hanterar basinformation. Densom sam-
manlagda kostnadsökningen för dessa myndigheter har uppskattas till

milj. kr.185 Statskontoret har också punktvis uppskattat intäktsbortfall
ökadeoch kostnader vid några myndigheter säljer offentlig informa-som

tion omfattning.i Intäktsbortfallet förstor dessa myndigheter uppskattas
till milj. kr.40 Statskontoret har vidare funnit ökat antal sekre-att ett
tessprövningar innebär ökade kostnader för offentlig förvaltning, men
osäkerheten så det inteär meningsfulltvaritstor att något be-att ange
lopp. Statskontoret framhåller också avgiftsförordningen böratt IT-

anpassas.

Det Grunddatabasutredningenär när slutför sitt arbete inte klart om
DLK:s förslag kommer genomföras.att

Tidigare förslag6.1.3 till principer för prissättning av
informationsuttag

Vid tillhandahållande avgiftsbelagda informationsuttag användsav
kostnadsbegrepp och prissättningsprinciper tydlig innebörd. Detutan
finns således uppenbart behov slå fast enhetligaett principer förattav
finansiering och prissättning informationsuttag samhällets data-av ur
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baser. sådanaValet blirprinciper frågacentral det gällernär attav en
säkerställa den ekonomiska förgrunden ökaoch tillgängligheten till de

offentliga Först måsteregistren. dock ställning till någontaman om
skallavgift huvud debiteras föröver taget uttag.

Den offentliga sektorns databaser medför kostnader för myndigheterna
informationsuttagendels för delsi sig, för bygga och ajourhållaatt upp

registren/databaserna. Karaktäristiskt för sådan information är att upp-
ajourhållningbyggnad och databaser kostnadskrävande medanärav

tillhandahållandet informationsjälva given mängd den välnärav en -
har samlats och ofta kan skeregistrerats organiserats till jämförel-in, -

låga kostnader. myndigheterFör allmänhetsevis i registerutgör ett —
oftast frågaeller databas det här del IT-stödet förären som om en av-

skall kunna fullgöra åtaganden. Kostnadenmyndigheten försinaatt att
ajourhålla databasen då kostnadbygga och inom myndighetensär enupp

Huvudsyftet med verksamhetbasverksamhet. myndigheternas endastär

tillgodose efterfrågan på informationundantagsvis uttagatt en av ur
databaser. Ett informationsuttag vidderas eller myndighetregister en

"biprodukt"därför normalfallet slags verksamheten förhål-i i i.utgör ett

huvuduppgift.lande till myndighetens

förRiksrevisionsverkets Principer prissättningrapport av
inforznationstjänster

för informationstjänster RRVRRV:s Principer prissättningI rapport av
kan tillämpasföreslås generell prissättningsprincip obe-1995:64 somen

överföringen, vilketvilken teknik för slagroende användssom avav
eller enskildmyndighetinformation samtuttaget vem somavser - -
databaserAvgifter för information bör enligtbegär uttaguttaget. av ur

för framställakostnadstäckning uppnås ochberäknas så fullRRV attatt

självkostnad uttagskostnad.myndighetensdistribuera själva uttaget
insamling, uppbyggnad, lagring,produktionskedja beståendeI aven

full kostnadstäck-omfattarframställning och distributionajourhållning,
länkarna kedjan.två iendast de sistaförning uttaget

frampå regeringsuppdrag prissätt-RRV:s bygger att taettrapport om
förbättraför och under-skapar förutsättningarningsprinciper attsom

tillgänglighet. Rapporten harinformationstjänstersoffentligalätta

svarande harflertalet 22 32och remissinstanserremissbehandlats av
myndigheter 11 i principEtt antalRRV:s förslag.tillstyrkt ärentydigt

eller delarpå tillämpningensynpunkterhartill förslaget,positiva men
framkommitsynpunkterinvändningar ochförslaget. De avsersomav

framför allt
praktiskt, fördelsdels vissatillämpa principenmedsvårigheter att0

informationsuttag,medoch myndigheterinformationshanterare stora
omfattningen dessa,ochfrån principenundantagkonsekvenser avavo

speciella problem,kartdatabasernaso
hanteras,kostnadskonsekvenser skalleventuellahur0
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beroendet framtida lösningar grundläggande frågor0 av på tryckfri-av
hetens och sekretesslagstiftningens område.

När det gäller kostnadsunderlaget har myndighetertre framfört syn-
punkter. Dessa gäller önskemål vägledning för beräkna indirektaattom
kostnader krav på vad skallsamt ingå i dessa kostnader. Riksarki-som

har också pekat på det kanvet förekomma fallatt där prisdiskriminering
på tjänster bör få förekomma.

Överväganden6.1.4 och förslag

Prissättningsprinciper

Enligt Grunddatabasutredningen kan i RRV:sresonemanget nyss
nämnda utvecklas enligt följande.rapport

Huvudregeln bör avgiften för beräknasatt såett uttag samtligavara att
kostnader för framställa och distribueraatt täcks. Näruttagen vissen
verksamhet i myndighet inte har primärt syfte tillhandahållaen attsom
och sprida information, informationsuttagutgör härifrånett bipro-en
dukt. En "uttagskostnad" för framställa och distribueraatt ett uttag om-
fattar då direkta kostnader för lön och material skälig andelsamt en av
indirekta kostnader overhead, för administrationt.ex. ochgemensam
lokaler. Om det tillgängliggörandet informationexterna krävt utbygg-av
nad särskilda funktioner i databas vad krävsutöverav stöd ien som som
basverksamheten, ingår kostnaderäven för detta i uttagskostnaden. Med
basverksamhet i detta sammanhang myndighetens åtagande enligtavses
instruktion eller författning.annan

En kompletteringsregel behövs för de fall då det krävs bidrag till basverk-
samheten. Undantag från nämnda huvudregel uttagskostnad förnyss om

framställa och distribueraatt kan beträffande statligett uttag verksam-
het beslutas regeringen efter bedömning i varje särskilt fallav en av
verksamheten i dess helhet. Denna kompletteringsregel tillämpas dei
fall önskar beräkna avgifterna så uttagskostnadenutöverattman - -

del kostnadernaäven för myndighetens basverksamhet täcks. M0-en av
dellen förutsätter kvantitativviss efterfrågan, det gåratt att taen ut mer

uttagskostnadenän och den tillämpas endast efteratt mycket noggranna
överväganden. Om bidragsprissättning tillämpas får avgiftens storlek
inte bli sådan den motverkar syftet med offentlighetsprincipen.att

Sedan riksdagen fattat beslut krav på bidrag till viss basverksam-om en
het, kan besluta storlekenrätten på bidraget delegerasatt tillom rege-
ringen.
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Elektroniskt lagrad och offentlig information kan med gällande regel-nu
verk former. Hos deolika informationshållandei myndig-storatas ut

väsentligasker delarheterna detta i inom för uppdragsverksam-ramen
redanfinns, så längehet. Det skyldighetingennämnts, än lämnaattsom

elektronisk form.offentlighetsuttag Vidi somliga myndigheterut görs
ändock serviceåtgärddetta den enskilde. I registerförfatt-motensom

förekommer å andra sidan förbud lämnaningar vissa uppgiftermot att ut
Bestämmelserelektronisk form. detta slag får med DLK:si förslagav

fallen kommergiltighet och de utlämnandefortsatt i på också ipapper
framtiden enda alternativet.att vara

vill framhållaGrunddatabasutredningen mycket delatt storen sanno--
uppgifter elektronisklikt samtliga de i form finns tillgängligaav som nu

för framtiden måste lämnasförsäljning i med stöd utvidgadut av en——
handlingsoffentligheten.innebörd Om DLK:s förslag genomförs måsteav

för sådana elektroniskavgiftssystem utformas formi görsett uttag som
stöd offentlighetsprincipen.med av

utvecklade förslagen tillDe prissättningsprinciper åt-ingengörovan
skerskillnad mellan med stöd offentlighetsprincipen ochuttag som av

kommersiellde på grund. Införandet dessaövriga görsuttag, t.ex. som av
för hela förvaltningen, kräverbör gälla förändringar.vissaprinciper, som

saknas specifika regler för avgiftssättningSom uppgifter inämnts av
offentlighetsprincipen.elektronisk form med stöd av

former elektroniska utlämnanden skerAvgiftssättning alla påav somav
föreslagna uttagskostnadsprincipen, d.v.s.följa denbegäran bör oavsett

diskett, uppkopplingpå CD-ROM, onlineutlämnandet görs genomom
utformas så denbör begripligEn prissättningeller på ärsätt. attannat

verksamhetenkel tillämpa myndigheternasför allmänheten, i samtatt
uppdragsverksamhetförhållande till den eventuellakostnadsneutral i

med IT.bedriver stödmyndigheten avsom

Grunddatabasutredningenanförda föreslåbakgrund detMot att enav
avgiftsbelagdainförs för allaprissättningsprincipgenerell typer av

avgif-Principen innebärfrån statliga myndigheter.informationsuttag att
distribuera Ut-framställa ochkostnaden förpåbaseras uttagen.attten
framställa och distribu-kostnader förendastomfattartagskostnaden att

kostnader förbidrag tillskalldärutöverOm priset ettuttagen. geera
eller nyttjanderätts-ajourhållninguppbyggnad ochbl.a. insamling, om

ställningstagandesärskilt regeringen.krävsavgift skall ut,tas av

Augiftsberdkning

skermedför prissättningenUttagskostnadsprissättning uttagatt av
elektroniskuppgifteridag säljer imyndigheterDemyndighetsvis. som

all-Något förolika prissättningsprinciper.form tillämpar utrymme mer
åtminstoneknappast, inteberäkningarschablonmässigaochmänna ges
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inledningsvis. Detta får till följd till omfånget likvärdigaatt kanuttag
komma variera i frånpris myndighetatt till myndighet, de krävernär
helt olika förinsatser fram. successivtatt tas och i takt med ökaden
Standardisering format och hantering kan dessa skillnader delvisav för-

minska.väntas

Prissättningen bygger på kan betaltatt för informationenta ochman att
myndighetens kostnader för tillhandahållaatt och sprida information
kan fördelas på dem görut Den förutsätteruttagen. därförsom att
mängden information på någotuttagen kansätt Dettamätas. svårtär
och någon given linje utgå från finnsatt inte. Det dockär möjligt att ange
vissa alternativ enligt följande.

Att utgå från maskintid kan fungera i fall,vissa vid körningart.ex. större
lätta identifieraär och Detatt dockavgränsa. betydligtärsom svårare

använda denna variabel vidatt mindre dessutom kanskeuttag skersom
med hög frekvens. En nackdel med maskintidstor utgångspunkten som

ingen hänsynär till övriga kostnader,att tas lönekostnader fört.ex. tid
åt hanteraägnas de olika beställningarna.att Dessa kostnadersom kan

kraftigtvariera maskintidenäven densamma.ärom

Den enhet används för kvantifiering det elektroniska innehålletsom iav
dokument "byte". Prissättningett är informationsuttag skulle därför,av

enligt utredningens mening, i och för kunnasig ske bytes. En nackdelper
emellertidär på likvärdigatt mängd information kommeren papper att

olika mängd bytes beroendemotsvaras på dels vilket ordbehandlings-av
används ifrågasystem textdokument, dels på vad doku-som om rena

faktiskt innehåller renmentet eventuella mallar, logos,text, bilder osv
blandformer dessa. Dettasamt problem kvarstålär tills dessav man

funnit standard för vilketi format informationsuttag skall ske.etten
Någon enhetlig tillämpning visst lagringsformat ellerett dokument-av
standard förvaltningeninom ñnns inte. Ytterligareännu faktor att taen
hänsyn till de olika komprimeringsstandarderär det finns möjlighetsom

använda sig vid elektronisk dokumentöverföring.att En nack-av annan
del kostnaden för framställaär olikaatt att kraf-varierartyper uttagav
tigt råkarmängden bytestrots densamma.att vara

Det möjligt låtaär även myndigheterna själva beräknaatt kostnaden för
olika Som exempel kan PRVtyper uttag. redannämnas tillämparav som
uttagskostnad grund for prissättningen. Grunddatabasutredningensom
föreslår det bör ankomma på varje myndighetatt utifrån här före-att -
slagna prissättningsprinciper räkna kostnaden for olikaut typer av-

Myndigheterna bör därvid få stöd RRV elleruttag. den ekonomi-av nya
styrningsmyndighet föreslås budgetpropositioneni för 1998.som -
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Gräns för fria uttag

Ibland kan kostnaderna för så låga det kanett uttag diskuterasattvara
någon avgift alls bör T.ex. i situation där enskildtas ut. begärom en en
utlämnande enligt offentlighetsprincipen och handläggarenett på myn-

digheten tillgängliggör elektroniskt sända deuttaget begärdaattgenom
uppgifterna till den enskildes e-postadress, kan fråga uppkomma detom

meningsfullt betalt förär De sammanlagda kostnadernaatt ta uttaget.
för pappersbaserad fakturahantering till följdt.ex. utlämnandeettav

sker med stöd TF enligt vedertagna beräkningar uppgå tillsom av anses
kr. faktura.300-400 detta skälAv och för syftetinte med offentlig-attper

hetsprincipen skall förfelas bör avgift för enligt utredningensuttag me-
ning huvudregel inträda först bestämdviss Dettaöver kangräns.som en
jämföras med de nio A4-sidor med stöd avgiftsförordningen kansom av

avgiftsfritt.uttas

friEn kan konstrueras på olikagräns sätt:

Den kan sikte på någon form standarduttag blirta friat.ex.0 av som
rakt över.

Den kan i antal bytes, då förmodligen inte i antalangeso men samma
för alla myndigheterna. Om baserad på bytes skallgräns användasen
måste formnågon omräkning ske. Detta skulle och föri ledasig tillav

enhetlig tillämpning också förorsaka del problem inteen men en av
karaktär.minst administrativ

En möjlighet den fria tillär sätta uttagsgränsen visstatt ettannan0
bestämt baserasbelopp på kostnaden för kr. En100uttaget, t.ex.som

kansådan modell bli lättare tillämpa, eliminerar inte proble-att men
friamed den mängden information kommakan frånvarieramet att att

till myndighet.myndighet

fria standarduttag kanEn med tillämpas vidprincip inte alla myndig-0
arkivmyndigheter,heter. För PRV och Lantmäteriverket iutgört.ex.

deldagsläget ofta kommersiellmed bakgrundstor uttagenaven - -
skullesådana bli betrakta standarduttag ochattuttag som som som

därför skulle omfattas frigränsen. dåDet blir många aktörerinteav
uttagskostnadernakvar fördela på och skulleövriga såledesatt uttag

måstealltför Staten sådana fallbli dyra. i ingen lösningom annan-
och finansierakan finnas gå standarduttagen med ökadein anslag.-

med fria standarduttagdettaSlutsatsen princip inteär att utanenav
informationsförsörjandekonsekvenser kan påfinansiella tillämpas

sådanamed kommersiell efterfråganmyndigheter uttag.stor av

kan lämnas åt myndighetenGrunddatabasutredningen detatt attanser
huvud skall finnas och den så fallfrigräns iöveravgöra taget varom en

kopior,avgift skall för utskrifter,Huvudregelnbör läggas. att tas ut av-
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skrifter och för uppgifter elektroniskiuttag form kan kombinerasav med
myndighetenatt rätt avstå frånatt avgift. Exempelattges en ta ut på

sådana skäl myndighetenär att avgift skulleatt motverka syf-anser en
med verksamheten eller kostnadernatet föratt administrera avgifts-att

skulle bli för höga förhållandeiuttaget till avgiftens storlek. Samma reg-
ler bör gälla för alla form. Detuttag innebäroavsett uttagskostnadenatt
i skallprincip gälla kopioräven på vilket också falletär i dag.papper,
Enligt nuvarande regler har myndigheten frångårätt reglernaatt i §16
första och andra stycket det finns särskilda skäl.om

Utredningen har inriktat sitt arbete på finna och föreslåatt modell fören
prissättning elektroniska informationsuttag. Utredningen har därvidav
erfarit kostnaden för uppgifteratt i elektroniskuttag form görsav som av
enskilda i normalfallet klart understiger myndighetens kostnader för fak-
tureringen uttaget.av

Det finns önskemål informationsuttag frånatt myndigheterna i alltom
högre grad skall få någongöras avgift behöverutan att erläggas. Mot
bakgrund informationstekniken på siktatt möjliggör ökad tillgänglig-av
het till ständigt fallande kostnader för myndigheterna, det Grund-är
databasutredningens uppfattning enskilda kommer kunnaatt att göra
avgiftsfria allti utsträckningstörreuttag det samtidigt kommerutan att

medföra några kostnadsökningarnämnvärdaatt för myndigheterna.

Konsekvensbedömning6.1.5

Konsekvenserna det föreslås heltinte lättaär förutse ochav attsom nu
bedöma. Om inför regler avgiftsförordningeni medger varjeman attsom
myndighet beräknar och bestämmer sin uttagskostnad kommeregen av-
giften naturliga skäl variera i vissa fallatt ganska betydligt.t.o.m. Iav -
takt med tilltagande Standardisering format kan emellertidav m.m.
dessa skillnader förutsättas minska.

En prissättningsprincip innebär avgiften täcker uttagskostnadenattsom
förutsättning för den föreslagnaär ändringen i TF med offentlighets-en

utlämnanden också elektroniski form skall kunna genomföras allt-utan
för omfattande statsfinansiella effekter.

Om fortsättningsvis avgifter för elektroniska offentlighets-tar utman
enligt principer hittills förgälltuttag andra bör deuttag,samma som

finansiella effekterna för myndighet exempelvis PRV bli högsten som
begränsade. Huruvida de Ökade möjligheterna till uppgifter iuttag av
elektronisk form kommer medföra väsentligt ökat tryck påatt ett myn-
digheten dagslägeti omöjligt bedöma. Vid sådantär kanatt scenarioett
detta dock så fall åtminstonei under övergångsperiod komma atten- -
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komplicera dimensioneringen myndighetsfunktionerna och därmedav
avgiftssättningen.

I måstesammanhanget Lantmäteriverket beträffandenoteras land-att
skapsinformation i inte obetydlig utsträckning nyttjanderátts-tar ut en
ersättning för viss upphovsrättsskyddad information. Just hävdandet av
upphovsrätt komplicerar bilden förhållandei till grunddata och behand-
las på flera ställen betänkandeti jfr. avsnitten och2.3.6 De medel4.1.3.

hämtas in nyttjanderättsavgifter återförs till verksamhetensom genom
och måste inte minst användarens synvinkel i realitetenur ses som—— -

form bidrag uttagskostnaden. Endautöver undantaget kan utgörasen av
fall där avgiften endast täcka kostnad för framställa ochatt attav avser

distribuera I sådana fall torde framtideni med utredning-uttaget. man -
terminologi ändock kunnainte avgiften "nyttjande-ens se som en ren-

rättsersättning" del uttagskostnaden.iutan som en

Grunddatabasutredningen konsekvensi med vad tidigareanser som-
upphovsrättsliga anspråk måste bli föremål försagts att noggranna-

överväganden. Därmed inte civilrättsligt helt bör avstå frånattsagt man
hävda sådan Det torde dagslägeti saknas ekonomiskarätt. förutsätt-att

för radikaltningar ändrad inriktning. I prissättningssammanhangen
måste dock "nyttjanderättsersättning" alltid betraktasuttag av som en
bidragsprissättning och inräknas i "ramen för möjlig prissättning utöver
uttagskostnaden avgiften för informationsuttagnär bestäms.

Finansiering6.2

Bakgrund och problembeskrivning6.2.1

Utredningen för det offentliga åtagandetmotivet frågaiattanser om
långsiktigtgrunddata säkerställa samhällets basinformationär att att

tillgängliggörs för breda användare förvaltningeni ochgrupper av sam-
hället till rimliga kostnader.i övrigt

Uppbyggnad ajourhållningoch den offentliga förvaltningenregistren iav
finansieras på flera olika huvudsakMan kan urskilja finansie-isätt. tre
ringskällor, nämligen

anslagsfinansiering skattemedel,genom0
avgiftsfinansiering olikahelt eller delvis slags avgiftsuttag,genomo - -

bidragstillskottför eller med vid avgiftregistrering fört.ex. uttag ur
registret samt

användarñnansiering.intressentñnansiering ellero

långt framskridetområden digitaliseringen klar ellerPå flera i skedeär
allmänhet finansierad.och och ajourhållning dåinsamling i I dessaär

informationsförsörjningsperspektiv främstdelar gäller frågan i vil-iett
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ken form och kvalitet och till vilket pris informationen skall tillhandahål-
las. För andra ämnesområden med lägre eller obefintlig digitaliserings-
grad gäller frågan istället hur från insamling till tillgänglig-processen
görande data databasi inklusive uppbyggnad och löpandeav en ajour-
hållning skall finansieras.

Utredningens förslag till prissättning efter uttagskostnad huvud-som
regel medför inte något tillskott till finansieringen kostnader för in-av
samling, uppbyggnad och ajourhållning databasen. Kompletterings-av
regeln med bidragsprissättning docköppnar vissa möjligheter att ta ut

bidrag uttagskostnadenett utöver for täcka sådana kostnader.att För- -
myndighet skall få tillämpaatt kompletteringsregeln viden informa-

tionsuttag krävs emellertid särskilda överväganden och statsmakts-
beslut.

En konsekvens utredningens förslag denär ymniga floraatt finan-av av
sieringsprinciper och avgiftskonstruktioner förekommer i sambandsom
med informationsuttag förvaltningeninom blir enhetlig. Utredning-mer

bedömning samtidigt bidragsprissättningär att åtminstoneens under-
överskådlig tid blir vanlig form for avgiftssättning det gällernären-

grunddata. Här måste dockuttag framhållas bidragskravav att inteett
får nödvändig förutsättningutgöra för finansiering uppbyggnad ochen av

Ävenajourhållning databasen. kan utgå från bidragsintäkterav om man
vid prospekteringen för databas, måste anslagsmedel elleren ny annan
finansiering med motsvarande belopp i den händelsereserveras uttagen

blirinte beräknad omfattning.av

6.2.2 Finansiering och prissättning generella frågor-

En angelägen fråga hur finansieringenär samhällsviktiga databaserav
bäst löses tillgången på offentliganär medel starkt begränsad.är Det
handlar hur skapar bärkraftig finansiering for utvecklingenom man en

de grunddata utredningen föreslår författningsregleradeav ochsom nu
för fortsatt digitalisering främst på det geografiska områdeten utan- -

blir så dyra informationenatt uttagen inte efterfrågasatt i önskvärd ut-
sträckning.

Hittills tillämpade former för bestämma nivån på det offentligaatt åta-
gandet och finansieringen detsamma löser inga problem. Enderaav upp-
står belastning på statsbudgeten eller så uteblirstor helt eller delvisen
investeringar måste betraktas angelägna.som som

Statskontoret framhåller i promemorian "Finansiering och prissättning
geografisk information" 1996-05-31, Dnr 219/95 frågornaattav om

finansiering och prissättning generellaär enskildaäven iom svaren-
fall kan bli olika. konstaterasVidare vid beslut finansiering ochatt om
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prissättning bör myndighetens användning informationen ställasegen av
relationi till användning.övrig Det emellertidär kring finansiering och

infrastrukturenprissättning Statskontoret framhåller deav som att
problemen finns. informationAttstörsta räknas till informationsinfra-en

struktur dock,leder enligt Statskontoret, inte automatiskt till denatt
helt skall skatteñnansieras.

Finansiering tillgänglighetökad till digital informationav

Datalagskommitténs förslag ändringar i tryckfrihetsförordningen kanom
komma innebära kraven på förvaltningens informationsförsörj-att att

ökarning och ställsvissa fall påi sin En vidgning offentlighets-spets. av
principen till omfatta uppgifteräven elektroniskiatt uttag formav

omgående behovet investeringar informationsinfrastruk-accentuerar iav
tur.

Utredningen vill framhållahär utveckling den riktningeniatt ändocken
kommer helt oberoende eventuella ändringar Samhällsutveck-i TF.av
lingen allmänheti och utredningens granskning de registerområ-treav
dena med grunddata synnerhet,i visar nämligen vi mycket snabbtatt
går elektroniskt samhälle där tillgängligheten till informationmot ett i

kommerprincip gälla tillgänglighet till digital information.att

I IT-propositionen framhålls viktigt de offentliga grunddatabas-attsom
behov ochtill det skapas förutsättningar föratt välerna anpassas nya en

fungerande förvaltning databaser. Det måletangivna utformaattav en-
fungerandeväl infrastruktur för samhällets informationsuttag som ger

hög tillgänglighet basinformationtill och verkar tillväxtbefrämjandesom
förutsätter infrastruktur.utbyggd Detta ambitionshöjningär ochen en-

sådan kräveren resurser.

Frågor central betydelse för genomföra infrastruktursatsningatt ärav en
kan ochutnyttja vinna investeringen,nyttavemo som av
skall för investeringen,vem0 som ansvara
har betalningsansvaret,vem somo
skall stå kapitalmed och risken för detta,ute samtvem somo

vilken ambitionsnivå rimlig.äro som

Regelverket infrastrukturför investeringar i beträffande informationsuttag

frånDagens IT-system skiljer gårdagens påsig viktig punkt. Maskin-en
"hårdvaran", allmänheti mindre del investe-utgörvaran, numera en av

ringskostnaden.

bokföringsförordningeziFör den sektorn gällerstatliga 1979:1212 som
definierar anläggningstillgångar tillgång föravsedd stadigva-som en

anläggningstillgångarrande bruk. RRV beskriver bl.a. tekniskasom
beräknad livslängdanläggningar med på lägst år. Vidaretreenm.m.



138 Prissättning och finansiering... SOL 1997; 145

i bokföringsförordningen utgifter för forsknings-att ochanges utveck-
lingsarbete liknandeoch får anläggningstillgångtas de be-upp som om
räknas bli betydande Värde för verksamheten under kommande år.av
Tillgången skall årligen avskrivas med skäligt belopp, dock med minst en
femtedel.

RRV i de allmänna råden utveckling datorprogramatt fåranger av egna
aktiveras balansräkningeni förutsatt arbetet och kostnadernaatt som
lagts ned klart avgränsade ochär bestämd tillämpningavser samten om
den tilltänkta produktens eller för verksamheten intenyttaprocessens
kan ifrågasättas. Sker utvecklingsarbetet i rationaliseringssyfte skall det

sannolikt på förhand kalkylerad kostnadsbesparingatt kanvara en upp-
nås. Som immateriell anläggningstillgång får licensavgift ellerupptas
motsvarande för anskaffade datorprogram.av

Kapitalförsörjningsförordztingezz 1996:1188 anläggningstill-attanger
gångar används verksamheteni skall finansieras lånmed Riks-isom
gäldskontoret. Regeringen kan särskilt beslut medge lånattgenom tas

för andra ändamål anläggningstillgångar.än Med anläggningstill-upp
gångar materiella, immateriella och finansiella tillgångaravses som
används i verksamheten. De anläggningstillgångar inte används isom
verksamheten betraktas infrastrukturella. Dessa investeringar skallsom
finansieras med anslag. RRV beskriver infrastrukturella anläggningstill-
gångar samhällelig infrastruktur, och järnvägar.vägart.ex.som

Detta innebär för informationsinvesteringar de delari deatt dator-avser
utrustning skall normalt lån Riksgäldskontoret.i När dettasm.m., upp
gäller vad skall betraktas investeringar i immateriella anlägg-som som
ningstillgångar måste myndigheten bestämma vilka utgifter för utfört
arbete lämpligen bör periodiseras. Myndigheten bör i sitt bud-m.m. som
getunderlag redovisa hur del föreslagen låneram skallstor av som an-
vändas till finansiera investeringar i immateriella tillgångar.att

Ett6.2.3 beträffandeangreppssätt finansieringnytt

Grunddatabasutredningens förslag till spelregler, utvecklats inya som
kapitel syftar till ökad tillgänglighet till information offentligai data-
baser.

För kunna infrastruktursatsningarnaförverkliga krävsatt ett nytt an-
också beträffande finansieringen. Utredningensgreppsätt utgångspunkt

effektiviseringsamtidigt fortsattär samhällets informationsför-att en av
sörjning skall kunnagrunddata genomföras statsbudge-utan attgenom

belastas ytterligare. En ökning direkt anslagsfinansiering där-ten ärav
för i och statsmakternaprincip utesluten måste finna former för attnya

kapital till investeringarna. Det härvid naturligt påär att ettgenerera
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eller söka hämta medel frånsätt demannat tillgodogör sig informa-som
tionen, varvid tillgodogörandet måste i brett spektrum ochettses om-
fatta såväl offentlig enskild sektor. Detta kan skesom attgenom man
höjer avgifterna. avgiftshöjningEn innebär dock rad nackdelar. Denen
tydligaste inskränker tillgänglighetenär tillatt informationen.man
Detta går stick med riksdageni vadstäv uttalat IT-propositionen.i Det
finns dessutom redan uttalat missnöje med prissättningen.ett Nyss
nämnda syften kan också nås på hämtaratt sätt inannatgenom man
tillskott från användarna. Närmast till hands ligger då intressent- eller
användarfmansiering.

I ntressentfinansiering

Intressentñnansiering fungerar kortheti så begränsat antalatt ett an-
vändare tecknarinformation avtal med databasproducentettav en om

till årlig kostnad fåviss informationnyttja baseni enligtatt särskildaen
villkor. Intressentñnansiering kan lämpligt dåvara

viss information efterfrågas,o
informationen insamlad eller tillgänglig ochäro
finansiering saknas.o

Intressentfinansiering samverkansmodell kännetecknasär etten som av
antal kriterier funnitinte någon färdig form.ännu Modellen ärmen som

omfattning,endast testad begränsadi hos SMHI. kanDent.ex. närmast
beskrivas så intressenterna direkta bidrag till producentenatt genom
säkerställer produktionsinnehållvisst på nivåvissett utanen som
bidrag från skulle kunnaintressenter inte förverkligas. Intressentñnan-

siering skiljer frånhärigenom förslagetsig till prissättningspolicy, som
primärt syftar till täcka myndighetens kostnader for informations-att

då informationen betrakta biproduktär i myndighetensuttag att som en
verksamhet. Syftet med intressentmodellen erbjudaär accepteradeatt
former samverkanoch spelregler för kring syfte, oftaett gemensamt ett
infrastrukturprojekt eller liknande. Databaser sådant områdeär ett som
kan lämpligt for intressentñnansiering. Där finansierings-dennavara
form har fleratillämpats har i fall valt lösningar avviker frånman som
de kriterierna.ursprungligen angivna

En fördel intressentfmansieringmed den förutsätterär prövningatt av
det verkliga offentligt åtagande. Omintresset intressenterna inteettav

beredda "teckna andelar" projektet kani slutsatsen drasär använ-att att
tillräckligtdarna ochinte finner investeringen uteblir därför.nyttan stor

haIntressenterna kan förutsättas optimerat sin resursanvändning.

lyfterMiljöövervakningsutredningen sitt betänkande SOUi 1997:34
intressentfinansieringfram på där syftet åstadkommavariant är atten

faktiska tillskott till finansieringen, d.v.s. bara fördela detinte nuva-
miljöövervakningrande påanslaget till intressenterna.
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l beslutet finansiering lantmäteri- och fastighetsdataverk-om m.m. av
samhet prop. 1994/95:166, bet 1994/95:BOU17, rskr. 1994/95:313 har
särskilt framhållits det vid avgiftssättningatt landskaps- och fastig-av
hetsinformation måste beaktas avgiften inte bliratt så hög den lederatt
till minskad användning informationen. Ett samhällsekonomiskt rik-av
tigt utnyttjande databaserna får inte förhindras. Vidare harav under-
strukits de möjligheter kan finnasatt till intressentfinansieringsom i
syfte tidigarelägga produktionatt landskaps- och fastighetsinforma-av

börtion tillvara. Intressentñnansieringtas får dock inte minska innehål-
let elleri tillgängligheten till de produkter finansieras helt eller del-som
vis med anslagsmedel.

Grunddatabasutredningen vill dock framhålla intressentñnan-att en ren
siering samtidigt innebär kompliceraderad frågeställningar. En förstaen
råga enskildaär användareäven skall delta. kanDet då svårtom vara

finna lämplig samarbets- elleratt associationsform för databasen. Hären
inns också rad besvärliga rättsliga frågor hänsyn till.att taen

I många fall kan förutsättas stå förstaten betydande del "kontant-en av
:nsatsen". Ett minimera riskensätt föratt krävaär likvidstaten att en

från intressenterna. En given utgångspunktinsats är inte skallatt staten
ekonomiska risker i projektstora med intressentñnansiering,ettta t.ex.

intressent eller anledning faller bort. Det viktigtom en ärav en annan
förmå intressenterna bli kvaratt i projektet.att Avtalet måste såvara

konstruerat det förenat med mycketär höga kostnaderatt "hoppa avatt
och därvid söka vältra kostnadernaöver på Hur inträde respek-staten.
tive utträde projektet skall utformas, bör regleras i avtal mellanur noga
intressenterna. I fallde intressenter vill lämna projektet bör övervägas

kapitalinsatsen huvud skall återbetalasöver och så falltaget i till hurom
del. I modellen bör byggas in incitamentstor intressenternagör attsom

hellre kvar projekteti förlorarstannar än sitt investerade kapital. Det
måste innebära kostnad för intressenten lämna projektet. Eventu-atten
ella brister till följd bortfall ñnansieringsbidragett måste fördelasav av
på kvarvarande intressenter ingen intressent kan träda inom ny som
ersättare.

Utredningen sammanfattningsvis intressentñnansierings-attanser
modellen intressant, det återstårär praktiskatt tillämp-attmen genom
ning ytterligare utveckla och förfinapröva, modellen för den skall bliatt

lämpligt ñnansieringsverktyg vid produktionssamverkanett mellan t.ex.
statliga och kommunala myndigheter enskilda organisationer. Detsamt

på nuvarande svårtstadiumär hur fördelarna kan nack-att uppvägase
delarna beträffande finansiering baser med grunddata.av

Kostnads- och Iiyttoprövning i modellny

Grunddatabasutredningen vill istället förespråka finansieringen som
inskränker offentligatill den sektornsig och bygger på dels den isom
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kapitel föreslagna interdepartementala4 beredningsprocessen för digital
basinformation, dels tillvara vissa tankar bakomatt tar intressent-man
finansieringen få framför ökade anslagsmedel. Behovetatt sektors-av en
övergripande beredning informationsförsörjningsfrågortyngre harav
redan framhållits. sådan beredningI kan sektors- och departements-en
övergripande frågor hanteras och frågorna kan enkelt lyftas Rege-in i
ringskansliet. Utredningen kapitelhar i också lämnat förslag4 vad gäller
samspelet mellan kommunerna och staten.

Grunddatabasutredningen måste beräkna de effektivi-attmenar man
och digitaliseringnyttovinster kan olika sektorerinomtets- som en ge av

offentlig förvaltning och "hämta hem medel från dessa sektorer. Inför en
utbyggnad informationsförsörjningen bör investeringsplanernaav ge-
nomgå särskild det gäller kostnaderprövning när förhållandei till nytta.
Med kostnader kostnadersamtliga alltså kommunaladeävenavses - -
för uppbyggnad och ajourhållning och med såväl inomnytta nyttanavses

offentligaden kommunalastatliga och förvaltningen förnyttansom
samhället En grundförutsättningi övrigt. för vidare arbete med digi-ett
talisering således såväl kostnaderär beträffande olikaatt nytta som
delar informationshanteringen analyseras och kostna-noggrant attav
derna alltid förhållande tilli Utredningsarbetet kannyttan. rentses
praktiskt utföras för projektetden ansvariga myndigheten i samrådav
med RRV och/eller något fristående utredningsinstitut måstemen sam-
ordnas Regeringskansliet. Utredningsarbeteti måste innefatta utarbe-
tandet påunderlag baserat samhällsekonomiska analyser detett överav
totala värdet databasinvesteringen i informationsinfrastruktur.av en

kanDet Delegationen för transporttelematik sitt slutbetän-inoteras att
kande Transportinformatik för Sverige SOU f framhål-1996:186, 136s.
ler beslutsunderlagen bristfälliga det gäller investeringarär när iatt

transportinformatikåtgärder, sådana investeringar kaninteattmen
på fullständiga samhällsekonomiska kalkyler. Delegationenvänta menar

tidsskäl här kan kräva kvalitetinte och precisionatt man av samma som
gäller för infrastrukturåtgärder.traditionella

Grunddatabasutredningen de nödvändiga analyserna iatt stor ut-anser
sträckning procedurfråga. Utredningen finner det därför naturligtär en

utredningsmyndighet, SIKA ellerregeringen Statskonto-att ger en som
förslag till hur effektivi uppdrag fram prövningsprocess börret, att ta en

därförföras. Utredningen föreslår antal i prövningsprocessenettatt steg
innehålla bl.a. följandebör ellerpreciseras. Dessa övervä-steg moment

ganden
intressenterna/nyttotillgodogörarna såvälringas inominatt somo -

offentlig sektor,utom
samhällsekonomisk fram med beskrivninganalys tasatt en aveno

samhällsekonomiska åtagandetkostnaden för och den nyttan samtav
de olika intressenternas nytta,
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den samhällsoptimala kostnadenatt för fastslås0 skalluttag prissätt--
ning överstigande uttagskostnaden accepteras,

kostnadseffektiva och alternativaatt sätt producera0 och tillgäng-att
liggöra information den tilltänkta databasen lyfts fram ochur

ansvarsförhållanden reds ochatt fastställs.uto

En viktig del i investeringsbeslutett uppskattaär och bedömaatt var
finner samhällsekonomisk potential beträffandeman prissättningen.en

När det finns beräkning vilket pris kan med elleren tasav utsom utan
bidrag, vilka effektivitetsvinster kan utnyttjas indirekta anslags-som
medel från myndigheter eller kommunal medverkan arbetsinsat-genom
ser, vilken utsträckningi direkta anslagsmedel måsteser skjutasman
till for databasprojektet skall kunnaatt realiseras. Grundfinansiering bör

de flestai fall komma direktautgöras anslagsmedel.att Det handlarav
ju allt investeringar i infrastruktur.trots Syftet årom att man genom
sådana beräkningar skall kunna finna optimal finansiering och för-en
delning mellan direkta och indirekta anslag.

I läge där direkta anslagsmedelett kaninte ställas till förfogande till-i
räcklig omfattning, kan intressentñnansiering övervägasren som en
övergångslösning, i uppbyggnadsskede. Ent.ex. förutsättningett given är

varken myndigheter eller enskildaatt intressenter skall kunna ställa
krav på till informationenensamrätt i databasen.

Det många gånger svårtär exakt beräkna de faktiskaatt nyttoeffekterna
informationsinvesteringar. Vissa uppskattningar har gjorts för olikaav

sektorer och användare, skulle nationell vägdatabast.ex. innebäraen
besparingar för skogsbruket med minst milj. kr.50 år och for övrigaper
godstransporter med minst milj.300 kr. Besparingspotentialen för rädd-
ningstjänsten och uppskattatshartaxi till omkring milj. kr årligen.150
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Författningskommentarer

Lag grunddataom

1§

Denna lag syftar till tillgodose samhällets behovatt grunddata iav
register och databaser inom offentlig förvaltning.

I inledande bestämmelse motivet till författningsregleringen; riks-en ges
dagen ställer lageni vissa specifika krav på förvaltningsmyndighe-upp

hantering för samhällets informationsförsörjningternas särskiltav ange-
lägna uppgifter. Syftet med lagstiftningen med olikaär medel ökaatt
tillgängligheten till dessa uppgifter.

2§

Med grunddata uppgifteravses som
identifierar fysisk eller juridisk fast eller lös egendom ellerperson, som

geografiskt läge,anger
beständiga i tiden ochär

har utbredd användning eller allmänär nytta.en av

Bestämmelsen exakt definitioninte vad är grunddatager utanen av som
förvissa grunddata typiska kännetecken; mängd uppgifteranger en av-
kan grunddata. Grunddatagränsas mäste enligt utredningenssom vara

mening basinformation med intresse, d.v.s. särskiltgemensamtavse stor
efterfrågan och samhällsnytta. En förutsättninggiven vidareär att upp-
gifterna beständighetviss i tiden.äger en

Identifikationsuppgifter ocht.ex. grund-utgörsom personnummer namn
data i sin och renodlade form.snävaste mest

I det uppgiftsflöde bakgrunden till grunddataproblematikenärstora som
finns inte bara identiñkationsuppgifter också rad närliggandeutan en
s.k. attributdata. Hänsyn måste på något till dessa. Densätt tas väsent-
liga skillnaden mellan och vidare definitionsnävare grunddataen en av
bör därför ytterligare kriterium tillkommer, nämligen deatt ettvara
uppgifter beständiga identiñkationsdata efterfrågasutöver ochsom- -
därmed har utbredd användning utanför myndigheten.en
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3§

Regeringen bestämmer vilka uppgifter skall grunddatautgöra ochsom
vilka myndigheter för grunddata enligt 4ansvararsom

Det blir uppgift för regeringen inom den riksdagenatten angivnaav-
slutligt fastställa vad grunddataär påramen variabelnivå ochsom-

därmed utlöser kravde ställs lagen.i Registerinformation/datasom upp
utredningen föreslårinte grunddatastatus, kansom aktualiserasnu iges

fortsatt beredning. Det väsentliga aktualiserarären att bered-man en
ningsprocess frågani och löpande fortsättningsvisatt prövning skeren
utifrån kriterier.angivnanu

Initiativet till beredningsprocess med syfte och fastställaprövaatten
grunddata, kan komma från den samordningsnämnd föreslås, frånsom
producentmyndigheter fråneller användare. Med användare åsyftas här
större användarmyndigheter. Utredningen föreslår utgångsläget fast-att
ställs i förordning grunddata och beredningsprocessen lederen såom
småningom fram till ändringar denna.i Här kan funktionen i viss mån
jämföras med den beredningsform vuxit fram beträffande den offici-som
ella statistiken.

Den angivna bör också fungera i andra riktningen ochprocessen pröva
vilka data till följd omvärldsförändringar och förutsättningarsom av nya

dessa datagör längreetc. inte bör klassificerasatt grunddata.som

4§

Ansvar för grunddata innebär myndigheten särskilt skallatt
skapa god tillgänglighet till grunddata,-
informera de grunddata finns tillgängligaom som-
upplysa formerna för åtkomst till grunddata,om-
utveckla och redovisa grunddatas kvalitet,-
underlätta uppgiftslämnandet och-
årligen redovisa sin verksamhet enligt denna lag.-

Utredningen har påtalat rad hinder för tillgänglighet olikai graden som
försvårar effektivt utnyttjande informationen.ett I denna paragrafav
fastslås vilka särskilda krav skall gälla för registerhållningsom av
grunddata och skall ökad tillgänglighet. De grunddataansva-som ge en
riga myndigheterna skall sålunda

För det första skapa god tillgänglighet till grunddata. Härmedo avses
på tydligare hittills företaatt konkretasätt änett åtgärder för att an-

vändarna skall kunna få tillgång till dessa data. Det handlar främst
strukturera informationen påatt för användarna lämpligtettom isätt

sådana former de kan bearbetas med andra grunddata.att Genom ut-
kan baser skapas utifrån olikatag användares särskilda krav.nya
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För det andra gå till användarna med tydligut information0 deom
grunddata finns tillgängliga hos myndigheten.som

För det tredje konkretavidta åtgärder för informera huratto om man
kan tillgodogöra grunddata.sig

För det fjärde utveckla och deklarera grunddatas kvalitet. Härmed0
fånga de kravatt användarna ställer beträffandeavses upp som t.ex.

ajourföringsintervaller och utveckla informationen efter dessa samt
tydligt några olika kriterier efter vilka användarna kan bedömaange
informationens aktuella kvalitet.

För det femte utveckla enklare uppgiftslämnande.ett I detta liggero ett
krav på effektivt utnyttjande den moderna informationsteknikenett av
för skapa möjligheter minska företagensatt bördaatt det gäl-närnya
ler uppgiftslämnandet. Utredningen lämnar förslag till sådana åtgär-
der.

För det sjätte årligen redovisa sin verksamhet avseende grunddata tillo
regeringen.

5§

För styrning och samordning uppgifter enligt denna lag skall finnasav en
särskild nämnd. Denna skall verka för försörjningen grunddata iav
förvaltningen och för samhället i övrigt. Regeringen bestämmer närmare

verksamheten.om

Här fastslås skalldet finnas förnämnd styrning ochatt samordningen
uppgifter enligt lagen grunddata och regeringen bestämmerattav om

verksamheten. Utredningennärmare har funnit bristen påattom sam-
ordning grundläggande problem, främstär formernaett förattgenom
hanteringen informationenden digitala inte generellt standardise-ärav
rade. Detta huvudsakligen och ledningsfrågaär för förvalt-styr-en

Iningen. och tillgänglighetsperspektivservice- finns också hand-ett en
full nyckelfrågor området.inom Utredningen har kommit till slutsatsen

hanteringen dessa frågor kräver särskild myndighetsfunktion.att av en
Nämnden skall verka effektivför och säker försörjning grunddata ien av
förvaltningen för samhälletoch i övrigt.

Omvänt gäller frågorde inte grunddata och kan hänfö-att som avser som
till de enskilda myndigheternas verksamhet skallinte omfattasras av

den föreslagna verksamhetsområde;nämndens IT-frågor myndig-inom
heternas organisationsområdeavgränsade faller således utanför.



146 Författningskoznmentarer SOU 1997; 146

6§

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela desom
ytterligare föreskrifter behövs för uppnå de syftenatt isom 4som anges

Den föreslagna nämnden dennai bestämmelse föreskrivarättges att om
bl.a. Standardisering och förvaltning det behövs för uppnå enhet-attom
lighet. En föreskriftsrätt dessa frågori erfordras för nämnden skall fåatt
den styrka uppdraget förutsätter. Att föreskrivsrätten lagisom innebär

de föreskrifter framatt med detta stödtas gäller före de föreskriftersom
grunddatamyndigheterna beslutar med stödsom sitt uppdrag frånav

regeringen. Den utformningennärmare föreskriftsrätten ankommerav
på regeringen.

Lag det statliga personadressregistretom

1§

För de ändamål dennai paragraf finns statligtettsom anges
personadressregister SPAR. Registret förs i elektronisk form.

Uppgifterna SPARi får användas för
aktualisering, komplettering och kontroll uppgifter i personregister,av

personuppgifteruttag urvalsdragning.av genom
SPAR får användas myndigheter och enskilda.av

2§

SPAR innehåller uppgifter folkbokfördaär i landet.om personer som
Uppgifter folkbokföring hämtas från aviseringsregistret enligt lagenom

Övriga1995: 743 aviseringsregister. uppgifter hämtas från statligaom
personregister används för inkomsttaxering och fastighetstaxering.som
Till dessa uppgifter får fogas anteckning någon inte önskaratten om
adresserad direktreklam.

3§

Den begär uppgifter myndighetsatt personregister för sådantsom ur en
ändamål §i andra stycket1 och och1 2 kan tillgodosessom avses som

aviseringsregistret eller SPAR skall hänvisas till dessa register.genom
Uppgifter SPARi får registreras i personregister med stödannatsom av

lag eller förordning, får lämnas till registeransvarig i elektroniskut en
form inte föreskrivitregeringen annat.om

I fråga personregister omfattar andra anställda,även änom som
medlemmar eller kunder hos den registeransvarige, eller medpersoner

därmed jämförlig anknytning till denne, gäller dessutomannan att
uppgifter SPAR får lämnas endast särskilda skäl föreligger.utur om
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Föreskrifterna dennai paragraf inskränker inte myndigheternas
skyldigheter enligt reglerna allmänna handlingars offentlighet iom
tryckfrihetsförordningen.

4§

Regeringen får meddela de ytterligare föreskrifter behövs för attsom
uppnå ándamålen SPAR.med

Den gällande datalagen föreslås i ordning bli ersattannan av en ny per-
sondatalag. Lagregleringen SPAR återfinns i 26-28 data-av som nu
lagen 1973:289 bör därför frigöras från datalagen och sammanföras i en
särskild registerlag. föreslagnaDe bestämmelserna bestäm-motsvarar
melserna i datalagen och anger

ändamålen för SPAR §,1o
hämta uppgifter frånrätt aviseringsregistretatt och personregister för0

inkomst- fastighetstaxeringoch §,2
hänvisning till SPAR eller aviseringsregistret beträffande i0 uttag
elektronisk form för särskilda ändamål §3 samt
delegerad foreskriftsrätt §.4o

Ändamålsbestämmelsen §i andra stycket1 har begränsats till använd-
Ändamåletningar elektroniski form. "Komplettering och kontroll av per-

sonuppgifter i enligt §övrigt" andra26 stycket den2 i nuvarande data-
lagen föreslås utgå, då manuella register knappast förekommernumera
hos företag och organisationer använder SPAR.som

Bestämmelserna § har förtydligandei 2 i syfte kompletterats med all-en
bestämmelse registerinnehålletmän hämtad från § förordningen2om

198114 det statliga och adressregistret.om person-

Bestämmelserna §i har därutöver,3 ändring sak, kompletteratsiutan
förmed SPAR central bestämmelse hämtad § datalagen3 i enlig-en ur a

het med Datalagskommitténs förslag i betänkandet SOU 1997:39, 460s.
ff. bestämmelsen § förordningeni 7 198124 detsamt statligaom person-
och adressregistret. Det tillägget forort uppnå likformig-är attsenare
het med motsvarande bestämmelse lageni 1995:743 aviseringsregis-om
ter.

Lagen har också § kompletteratsi med bemyndigande4 förett rege-
föreskrifter förringen meddela SPAR förordningsform,i bl.a.att om

registerinnehåll och villkor för utlämnande uppgifter vid utnyttjandeav
SPAR restriktionerde ytterligare kan befinnas nödvändiga.samtav som

Utredningen förslår vidare registret fortsättningeni benämns detatt
statliga eftersompersonadressregistret det dominerande användnings-
området sedan tillhandahållalänge uppgifter ochär adressatt om namn
avseende fysisk bosatt Sverige.iperson
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Övergångsbestämmelserna infördaär med hänsyn till den utbredda an-
vändning SPAR idag har hos vissa myndigheter, främst Centrala studie-
stödsnämnden, Generaltullstyrelsen och Rikspolisstyrelsen Svenskasamt
kyrkan.

Lagen 1995:743 aviseringsregisterom

I kapitel har4.4.6 framhållits aviseringsregistretatt innehåller raden
uppgifter befolkningen betydelse förstor verksamheterom utanförav

och kommun. Registretstat bör därför i viss utsträckning och efter sär-
skilda överväganden behoven i varje särskilt fall också bör tillgäng-om
liggöras utanför offentlig förvaltning. Genom den föreslagna ändringen i
lagens §2 regeringen denna möjlighet.ges

4. Förordning grunddataom

Allmänt författningstextenom

Att uppgifter klassas grunddata innebär offentligt åtagande.ettsom
Grunddatabasutredningen har därför föreslagit kriterierna föratt grund-
data fastställs lagi och därvid lämnat förslag till lag grunddata.om

Riksdagen bör överlämna till regeringen bestämma i detaljatt vilkamer
uppgifter skall betraktas grunddata och vilka desom ansvarigasom
myndigheterna Detta bör lämpligenär. fastslås förordningsform.i Ut-
redningen lämnar därför också förslag till förordningett med bestämmel-

dels vad skall grunddata,utgöra delsser vilkaom myndighetersom om
för grunddata. förslagetI delas grunddatasom ansvarar in huvudområ-i

dena befolkningsuppgifter, företags- och näringsuppgifter land-samt
skaps- och fastighetsinformation. För dessa grunddata Riks-ansvarar
skatteverket, respektive Patent- och registreringsverket och Lantmäteri-
verket. Förordningen föreslås träda krafti den januari1 1999.

Förordning5. det statliga personadressregistretom

Allmänt författningstextenom

Grunddatabasutredningen SPAR bör finnas kvaratt sär-anser ettsom
skilt motiverat offentligt åtagande tillhandahålla uppgifter för kund-att
register hos företagen och för tillgodose direktreklambranschensatt be-
hov adresskälla för urvalsdragningar.av en
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Grunddatabasutredningen har det skälet utarbetat förslag till för-ettav
ordning för med deSPAR ändringar sådan profilering och renodlingen av
verksamheten föranleder vad registerinnehåll och utlämnandevill-avser
kor för denna användarkrets. Vissa regler åldersgränser har ocksåom
tillförts förordningstexten för konkretisera innebördenatt §3 andraav
och tredje stycket den lageni SPAR. I innebär författnings-övrigtnya om

huvudsakligen antal redaktionellatexten anpassningar tillett den nya
lagen SPAR.om

Förordningen föreslås träda krafti den oktober24 1998.

Förordning med6. instruktion för Nämnden för

utveckling samhällets grunddataav

Allmänt fdrfattningstextenom

Enligt § den föreslagna lageni5 grunddata skall for styrning ochom
samordning uppgifter finnas särskild nämnd skall verka förav en som
försörjningen grunddata förvaltningeni och för samhället i övrigt,av
Nämnden för utveckling samhällets grunddata. Regeringen rättav ges

verksamheten,bestämma någotnärmare lämpligen böratt ske iom som
förordningsform.

Utredningen lämnar därför förslag till instruktion för nämnden, blirsom
sektorsövergripande med uppgift samordna ochett att styra, sä-organ

kerställa tillgängligheten till grunddata inom för tydligramen en an-
svarsfördelning klaraoch enligt spelregler för alla berörda myndigheter.
Förslaget utarbetat med myndighetsinstruktionerär förebild.nyare som
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Tom Ekelundexpertenav

Utredningens förslag behandlar allti väsentligt de frågeställningar som
ingår i uppdraget. Förslag till lag och andra författningar har emellertid i
allt för hög grad begränsats till fåtal register.ett Ett konstruktivt förslag
från utredningen dock inrättandetär Nämnden för utvecklingav av
samhällets grunddata, finnerjag det tveksamt sådanmen lösningom en

tillräckligär för besvara de angelägnaatt frågor direktiven väckt.

Ett exempel rollfördelningenär mellan kommun ochstat, marknad. Ett
är för det offentligaannat gränsen åtagandet i förhållande till privata

aktörer. Dessa två exempel ofullständigtär behandlade i utredningens
förslag.

Det är tveksamtäven utredningens slutsatser och övervägandenom
kommer tjäna riktlinjeratt för framtidat.ex. ställningstagandensom
avseende andra viktiga register i samhället de utredningenän behandlar.
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Särskilt yttrande Gösta Pellbäckexpertenav

Utredningens genomförande

Utredningsområdet komplext med många berördaär myndigheter och
organisationer. Detta signifikativt för IT-frågorär där samverkanen
skall organiseras med flertal berörda Som från denett parter. expert
kommunala sektorn, kännetecknande beröringspunkter med allaav
övriga myndigheter och hadeorganisationer, det för mig värdefulltvarit
med avslutande diskussion där alla sakkunnigaoch fått till-experteren
fälle redovisa synpunkter på förslagetsina betänkande.tillatt Med den
korta tid budsstår till har det från sidamin inte bedömtssom nu vara
möjligt direkt förslagstexten föreslå förändringar.i Därför kommeratt
jag detta särskildai yttrande peka på de förtjänster och bristeratt som
från kommunala utgångspunkter har kunnat betänkandet.inoteras

Sammanfattning

Mina synpunkter förslagetpå till betänkande kan sammanfattas enligt
följande.

Det bör klart framgå har för grunddatabaserna.att staten ansvaret-

Etableringen grunddatabaserna ska investering ochav ses som en-
finansieras med anslagsmedel överföringar från de sektorergenom som
enligt samhällsekonomiskagjorda analyser har den största nyttan av
grunddatabaserna.

Kommunernas medverkan grunddatabasernai ska byggai princip på-
frivillighet och finansieras Kommunala nyttoeffekter skallstaten.av
därvid beaktas liksom kommunerna får del intäktsmedel in-att av som
flyter statskassan bidragsprissättning.till vid

grunddata ochPrissättningen på grunddatabaser ska huvudsakligen-
på uttagskostnad.bygga

Den föreslagna författningsregleringen alltför otydlig och ofullstän-är-
bådedig. Den behöver omfatta grunddata och grunddatabaser.

få rollenDen föreslagna nämnden bör beställarmyndighet avseendesom-
grunddatabaser och bara förgrunddata inte samordning.och visssvara

tillgodoserbetänkande utsträckning ovanståendeFörslaget till i viss
emellertid alltförsynpunkter. otydliga och ofullständiga förFörslagen är

viktiga förändringar förutsätts kommaför de tillligga till grundatt som
stånd bl IT-propositionen.ia



154 Särskilda yttranden SOU 1997; 143

Grunddata grunddatabaser-

Utredningsmannens förslag endast författningsregleraatt och definiera
grunddata och ocksåinte grunddatabaser leder till otydlighet i vaden

kan bli det konkreta resultatet det föreslagnasom regelsystemetom ge-
nomförs. Förslaget till författningsreglering ofullständigtär och svårtol-
kat. Därför blir konsekvenserna oklara. Jag det nödvändigt gåanser att

längre och definieraett steg de grunddatabaser, förutom SPAR, skallsom
finnas inom det område utredningen omfattar.som

Lagen bör sikte på grunddatabaserta och uppställa allmänna kriterier
för dessa, rikstäckande, kvalitetsmärkta,t statligtex allmäntansvar,
efterfrågade och ajourhållna. Sådana allmänna kriterier behövs för den
framtida prövningen grunddatabaser inom andra områden. Enav viktig
fråga inom det geografiska området är ochatt i sin verksam-var en som
het påverkar grunddata får skyldighet samråda med denatten myndig-
het eller organisation enligt lagen och förordningensom foransvarar
dessa t koordinatsystem. Sådana bestämmelser finnsex idag detnär
gäller lantmäteriverksamheten i Mätningskungörelsen. Grundläggande
bestämmelser möjligheter för kommunerna medverkaom i denatt stat-
liga informationsförsörjningen föregåendeutan upphandling enligt LOU
bör också finnas med lagi grunddatabaser.en om

En förordning grunddatabaser bör utgående från de allmänna kriteri-om
lageni definiera vilka Övergrunddatabaser ska finnas.erna tidensom

förutsätts sådan förordning bli kompletterad meden avgränsning av
grunddatabaser inom andra sektorer deän utredningen omfattar. För-
slaget till förordning innehåller beskrivning endast SPAR, fårav som

grunddatabas. Det är väsentligtanses intressevara för kommu-en av
och marknaden vilka grunddatabaseratt vetanerna åtar sigstatensom

för. Eftersomatt grunddatabaserna förutsättssvara aktuella ochvara
kvalitetsmärkta kommer dessa med nödvändighet relativt be-att vara
gränsade till sitt innehåll. Det går därför inte grunddatabasernaatt se

för detgräns statliga åtagandet. Berördasom myndigheteren kommer
alltid ha behov omfattandeatt databaser, vilka har sittav mer som
främsta syfte IT-stöd för denatt verksamhet respektivevara som myn-
dighet har till uppgift för.att svara

Finansiering Prissättning-

Med det statliga for grunddatabaser följeransvaret kommunernasatt
medverkan sådanai baser ska fulltersättas Det också riktigt,ärut. som
utredningsmannen föreslår, kommunerna får delatt bidragen när sta-av

tillämpar bidragsprissättning.ten Kommunerna har betydande kostna-
der för den basverksamhet vilken uppgifter kartdatat hämtas förur ex

förse statliga Detatt orimligtär kommunernasystem. attsom nu som
betydande användare data statliga bidragsprissätt-systemav ur genom

bidrarning ekonomiskt till den statliga basverksamheten medan den
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inte får någon ekonomisk gottgörelse när exempelvis tillhan-egna staten
dahåller kommunala data till banker och försäkringsbolag.

Den föreslagna metoden via samhällsekonomiskaatt analyser skapa
finansieringsförutsättningar för grunddatabaser tillstyrks. Detta trend-
brott, där etableringen informationsinfrastruktur betraktasav en som en
investering, framgångsfaktorhelt avgörandeär för åstadkomma deatten
effektiviseringar informationsförsörjningeni regering och riksdagsom
redan har beslutat. Genom budgetprocesseni i regeringskanslietatt föra

medel från utgiftsområdende har störst grund-samman nyttasom av
databaser åstadkoms enligt tolkningmin generell intressentfinansi-en
ering, samtidigt förslagen totalt inte leder till ökad belastningsettsom
på statsbudgeten. erhållsDärmed nödvändig kapitalförstärkning tillen
verksamheten, splittradidag ochär lider brist påsom av resurser.
Grunddatabaser blir med detta särskiltsynsätt utgiftsområdeett i stats-
budgeten, där aktuella anslagsmedel använda lederrätt till betydande
totala besparingar samhället. Nuvarandei projektvisa framförhandlade

intressentfinansiering lantmäteriområdetinom har påvisat brister.stora
fallI vissa har viss intressen tillgodosetts på bekostnadparts and-en av

Det finns också risker för instabilitet i någonsystemet attras. genom
intressent lämnar samarbetet under projektets gång. Den utred-av
ningsmannen antydda här beskrivna ñnansieringsmodellennärmare får

följdtill samhällets grunddatabaser finansieras fulltatt med anslag.ut
Intressentfinansiering enligt nuvarande modell skulle bli marginellen
företeelse och endast behöva förekomma inom området följdproduktion
och i princip uppdragsverksamhet.som

Med den föreslagna finansieringsmodellen bortfaller behoveti princip av
bidragsprissättning. En renodling prissättningen till uttagskostnadav

väl med de ambitionerstämmer redovisats blöverens IT-proposi-isom a
tionen. Användningen och tillgängligheten grunddata och grunddata-av
baser skulle till fördel för den enskilde och samhällsekonomin.gynnas

Organisationsfrågor

Utredningsmannen föreslagithar inrättandet särskild nämnd medav en
uppgift för tillämpningen lagen förordningenoch för grund-att svära av
data. Nämndens otydligt formulerad.roll något Om sådanär nämnden
ska inrättas bör det klart framgå dess uppgifteratt är atten av vara
beställare definierade grunddatabaser, vilka produceras grund-av av
datamyndigheterna. fråganDen viktigaste åstadkomma avsek-är att en
toriserad och förbättrad budgetprocess regeringskansliet. Utanisyn en
sådan, vidmakthållandetdär etableringen och grunddatabaserav ses

för samhället fårlönsamma investeringar, endastnämnd vissasom en
tillsynsfunktioner knappast kan tillskapandetmotiverasom av en ny
myndighet.
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Kommunerna har hittills inga goda erfarenheter regeringens agerandeav
detnär gäller villkoren för kommunerna medverka iatt statliga data-

baser. Det exemplet belägenhetsadressernaärsenaste till grund för den
registerbaserade folk- och bostadräkningen. Det kommunala uppgifts-
lämnandet i övrigt alltför omfattandeär och börnu omprövas sektorsvis
med motsvarande villkor för kommunernas medverkan här föresla-som

beträffandegits grunddata.

Tillskapandet särskild nämnd med kommunalav en representation till-
med den föreslagna finansieringsmodellensammans skulle kunna verk-

bidra till utökat kommunaltsamt ett i samhällets grund-engagemang
databaser och effektivare informationsförsörjning i övrigt.en
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Särskilt yttrande Kurt Johanssonexperterna ochav

Hans-Erik Wiberg

Yttrandet berör områdena styrning och samordning, författningsreglering
grunddata ochprissättning finansiering.samtav

Styrning och samordning

Brister i och samordningstyrning har påtalats hinder förett attsom
uppnå effektiv informationsförsörjning i samhället. Utredningens för-en
slag till beredninginterdepartemental i regeringskansliet med tonvikt på
finansiering och sektors- och departementsövergripande frågor är ett steg

riktning motverkai för dessa brister.rätt REGGIT-gruppen haratt i sin
från dessamaj berört brister1997 landskapsinformations-inomrapport

området och förslaglämnat på hur informationsförsörjningsfrå-även
bör beredas regeringskansliet.i Detta förslag ligger helt linjei medgorna

utredningens förslag. kombinationEn interdepartemental beredningav
med infrastrukturellt och tydligaresynsätt styrningett deen av ansva-
riga myndigheterna, enligt den modell med två nivåer utredningensom
föreslår, bör medföra de flesta hinder inom detta område kan undan-att
röjas. För förbättraytterligare samordningen kan myndigheterna, påatt

eller bildainitiativ,regeringens samverkansgrupp föreget en gemensam
behandling dessa frågor.av

Med redovisade förslag till ochstyrning samordning finns därförovan
behov särskiltinget inrätta och samordningsorgan iettatt styr-av myn-

dighetsform. Gränssnittet mellan nämnden och grunddatamyndigheterna
inte entydigt och detta skulle med säkerhet orsakaär problem istor

verksamheterna. Att inrätta myndighet skulle oklar bilden ny ge en av
styrningen och medföra onödig byråkratisering ökadeoch kostnader.en
Den föreslagna för utvecklingNämnden samhällets grunddata NSGav

därförbör inte inrättas.

Författningsreglering grunddataav

Utredningens huvuduppgift hur vissa centrala data-är övervägaatt
kvalitetbasers tillgänglighet, och kan förbättrasservice samtidigt som

uppgiftslämnadet effektiviseras, samhällets kostnader minskar och

säkerhetsaspekter beaktas. Deintegritets- och studerade områdenatre
mycket betydandetillsammans för del den offentliga för-svarar en av

Uppgiftslämnandet ochvaltningens grunddata. användningen fungerar i

några egentligamycket väl och brister har framkommitinte istort ut-
internationellt perspektivredningens arbete. Sett Sverigeärett ettur

föregångsland området. De registerområdena har i mångainom tre
stycken också många likheter.olika förutsättningar uppvisar Re-men

informationsinnehåll och användning regleradgistrens lagarär genom
förordningar de myndigheternas uppgifter, bloch och ansvariga vada
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gäller informationsförmedling, författningarstyrs och instruktio-genom
Informationsförsörjning med grunddataner. är myndigheternasett av

övergripande mål. Erfarenheterna visar det fullt möjligtatt är att ut-
veckla välfungerande informationsförsörjningen stegvis utveck-genom
ling den befintliga författningsregleringen.av

Den föreslagna författningsregleringen grunddata mycketärav tunn.
Den reglerar egentligen endast identiteterna för vissa grunddata. Denna

reglering skulle intetyp något förstöd grunddataverksamhetenav ge
inom de registerområdena dettre utöver uppnås befintlig för-som genom
fattningsreglering. Det också svårtär hur denna regleringatt typse av
skulle kunna utvecklas. Särskilt inom grundläggande geografisk informa-
tion denna modell förär regleringen inte ändamålsenlig. De komplexa
datastrukturer ingår grunddatai inom detta område medförsom att reg-
leringen måste sikte på databaserna i stället förta enskilda dataelement.
Den föreslagna regleringen inte ändamålsenligär och det risk denär att
skulle hämma utvecklingen grunddataverksamheten attav ytter-genom
ligare regelverk läggs ovanpå befintligett fungerande reglering. Ur
informationsanvändarnas synpunkt torde den föreslagna lagregleringen
inte medföra några förbättringar eller förenklingar. Lagen grunddataom
skulle möjligen kunna kan ha värde allmänett portallag för grund-som
data och myndigheternas verksamhet med dessa. Bestämmelserna i för-
ordningen bör dock inarbetas i myndigheternas instruktioner och det är
då lämpligare hantera reglernaäven i lagen påatt motsvarande sätt.

Den föreslagna författningsreglering grunddata bör således inte infö-av
De befintliga regelverk verksamhet ochstyr myndigheter börras. som

istället förändras efter behov för utveckla grunddataverksamhetenatt
och tillgodose användarbehov och andra krav. Ett sådant utvecklings-
arbetet måste omfatta såväl registerinnehåll och regelverk.systemsom

Prissättning och finansiering

Prissättning och finansiering betraktas nyckelfrågor inom informa-som
tionsförsörjningen. Utredningens förslag kring dessa frågor medemotses
mycket intresse alla berörda inom området.stort Utredningens förslagav
till principer för prissättning med huvudregel där avgifternauttag,av en
baseras på uttagskostnaden och kompletteringsregel med krav påen
bidrag, genomarbetade och ändamålsenligaär och kan tillämpas inom de

studerade områdena. Den sammanfattande beskrivningen försla-:re av
generell prissättningsprincip dockget olyckligt utformad.är Inomsom en

de studerade områdena tillämpas kompletteringsregeln olika former.i
Detta naturlig följdär grunddata har bred användningatt ien av en
samhället och till mycket i användarnasär verksamheter. Medstor nytta
användarnas krav följer anpassningar i myndigheternas verk-görsatt
samheter och motiverar användarna bidrar till informa-system attsom
:ionssystemens utveckling och förvaltning. Beskrivningen denav gene-
:ella prissättningsprincipen bör spegla dessa förhållanden. Det föreligger
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vidare oklarheter vad gäller upphovsrättsligt skyddat material. Pris-
modellen kan inte nyttjanderättsavgifterersätta grundade på upphovs-

välrätt komplementutgöra till sådanettmen ersättning.

Det bör påpekasäven bidragsprissättningatt normalt endast kan ge
bidrag till mindre del kostnaderna databasernanären iav är ett upp-
byggnadsskede. Utredningens förslag uppbyggnadenatt grunddata-av
baserna skall investering och kostnadernases förhål-som ien prövas
lande till bör medföra branyttorna hantering denna problematik.en av

Slutligen vill påpekavi utredningens tidspressatt medfört att experter-
medverkan i det viktiga slutskedet varit begränsadnas och vi inteatt

fått möjlighet alla i sin slutligaatt texter version. Någon samlad dis-se
kussion med kring utredningensexperterna slutliga forslag har inte hel-
ler hunnits med.
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Bilaga

Kommittédirektiv 1996:43

Vissa frågor avseende de centrala företags- ochperson-,
fastighetsdataregistren

Beslut uid regeringssammanträde den 30 maj 1.9.96‘

Sammanfattning uppdragetav

En särskild tillkallasutredare med uppdrag huröverväga vissaatt cent-
rala databasers tillgänglighet, kvalitetservice och kan förbättras samti-
digt uppgiftslämnandet effektiviseras, samhällets kostnader minskarsom
och integritets- säkerhetsaspekteroch beaktas.

Utredningen skall första hand inriktasi på de centrala företags-person-,
och fastighetsdataregistren. Dessa register grunden för mångaär olika
verksamheter, samtidigt de föremål för flera aktuellaär utredningarsom

förändringar.och Med hänsyn till detta varierar utredningsbehovet mel-
lan de registerområdena.tre

I första skall studie genomförasett registren och deras infor-steg en av
mationsinnehåll flöden föroch få samlad bild frågoratt rören av som
definition, organisation, hantering, uppgiftslämnande till ochansvar,
användning den offentliga förvaltningens grunddata. I denna del skallav
de frågeställningarnaprincipiella lyftas fram och granskas bakgrundmot

bl.a. offentlighetsprincipens krav.av

Med detta skallgrund arbetet i andra koncentreras påett steg attsom
lämna förslag till lösningar på aktuella problem med berörda ochregister
till eventuella författningsändringar. Utredarens överväganden bör även
kunna riktlinjer ställningtjäna skall andratill viktiganär regis-tassom

i samhället grundläggande karaktär.ter av

Bakgrund

I Sverige finns lång tradition digital teknik förutnyttja stödjaatt atten
myndigheternas verksamhet och ställa information till förfogande för
andra medborgare.myndigheter, företag och I dagens snabba utveckling
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ökadeoch användning informationsteknik ställs krav påav struktu-nya
rering, organisation, och tillgång till information. Detansvar gäller bl.a.

,de centrala registren för företag .och fastigheter,personer, ocksåmen
information med bred användning. Informationenannan kan ses som en

strategisk kravoch på struktur ochresurs terminologi finnsgemensam
både vid kommunikation inom och mellan organisationer, liksom från
medborgare och företag.

Oavsett syftet med dataregistren kan konstatera omfattandeattman en
spridning information offentliga databaser sker ochav dennaur att
spridning ökar. Den informationstekniken det ocksågör möjligtnya att
enkelt dessa åtkomligagöra data för stora användare. Sam-grupper av
tidigt finns hinder för sådan spridd användning, integri-en t.ex.mer av
tetsskäl. Oklarheter kring organisationen data, kvalitetskrav,av an-
svarsfrågor, prispolicy bidrar tilläven försvåra effektivtattm.m. ett ut-

Ävennyttjande informationen. frågor förgränserna det offentligaav om
åtagandet och hur finansieringen bör ske aktualiseras dettai samman-
hang.

Det finns starka önskemål effektivisera de ökandeatt informations-om
strömmarna och bättre informationsförsörjningen till behoven.anpassa
Uppgiftslämnarna ofta uppgift baraatt skall behöva läm-anser samma

gång till statliga myndigheter och användarna i sinnas en tur attanser
bara skall behöva vända tillsig ställe för få påman ett uppgifteratt tag

offentliga register. Såväl uppgiftslämnare användareur vill ha enty-som
diga och klara regler vad gäller för registren och derasom som utnytt-
jande. Dessutom ökar kraven på tillgängliga och användaranpassademer
informationstjänster.

Dessa frågor centrala detär i arbete regeringen initierat för attsom
främja bred användning informationsteknik bl.a. IT-kom-en av genom ..missionen SB och Toppledarforum1995:1 informell ssamverkansgrupp

Aför IT-användningen offentliginom sektor där cheferna för viktiga data-
myndigheter, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
ingår. I Toppledarforums "Spelregler för samverkanrapport mellan stat-
liga myndigheter, kommuner och landsting kring elektronisk informa-
tionsförsörjning" föreslås studie regler för utnyttjandegemensamten av

grunddatabaser förstaoch i bör särskilt problemen kringett steg deav
centrala företags- och fastighetsregistren belysas.person-,

.Regeringen har i proposition åtgärder för bredda och utvecklaatten om
användningen informationsteknik prop. 1995/96:125 tagit ställningav
till samhällets informationsförsörjningatt prioriterat område.är ett
Regeringen har målet förangivit samhällets informationsförsörjningatt

utformaär fungerandeväl infrastrukturatt hög tillgängligheten som ger
till basinformation och verkar tillväxtbefrämjande. Enligt regeringensom
bör särskilda insatser genomföras för utveckla de offentliga databaseratt

grundläggande betydelsenär i de har användnings-att ett stortsom
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område och kan för flerautnyttjas ändamål, de s.k. grunddatabaserna.
Som exempel på grunddatabaser de centrala registren överanges perso-

företag fastigheter/byggnaderoch grundläggandesamt geografiskaner,
data. Regeringen ocksåaviserar utredning vissa frågoratt en om avse-
ende de företags-centrala och fastighetsregistren skall tillsättas.person-,

De centrala företags- och fastighetsdataregistrenperson-,

Centrala personregister

De viktigaste dagpersonregister i används för förse myndigheter.attsom
företag och andra med uppgifter befolkningen folkbokföringsregist-ärom

och det statliga och adressregistret SPAR. Uppgiftslämnan-ren person-
fråndet folkbokföringen sker dag främsti från skattemyndighetens regi-

onala register personbanden och det s.k. riksaviseringsbandet.

Fr.0.m. kommer1997 personbanden och riksaviseringsbandet att ersättas
centralt förregister avisering folkbokföringsuppgifter,ett avise-av av

ringsregistret bet.prop. 1994/95:201, 1994/95:SkU26, rskr. 1994/952372.
Riksskatteverket skall registeransvarigt för detta register. Myndig-vara
heter skall få använda förregistret bl.a. aktualisering, kontroll eller
komplettering uppgifter i myndigheternas personregister. Aviserings-av
registret skall innehålla de uppgifter behövs för attom en person som
tillgodose behovet efterfrågadeallmänt folkbokföringsuppgifter.av

En de aviseringar SPAR reglerasstora mottagarna är data-iav av som
lagen 1973:289 och förordningeni 1981:4 det statliga ochom person-
adressregistret. Statens och adressregisternämnd SPAR-nämn-person-
den huvudman ochär registeransvarig myndighet för SPAR. Drift och
marknadsföring skötsSPAR Sema Group Infodata AB. SPAR fårav av
användas såväl enskilda myndigheter. Uppgifterna SPARi häm-av som

från skatteförvaltningens register. Utlämnande fråntas SPAR är av-
giftsbelagt.

samordningFrågan skatteförvaltningens aviseringsverksamhetom en av
och verksamheten SPARmed Aviseringsutredningen betän-itogs upp av
kandet Folkbokföringsuppgifterna samhälleti SOU Utred-1994:44.

föreslogningen bl.a. aviseringsregistret skulle personbanden,att ersätta
riksaviseringsbandet SPAR.och Regeringen bedömde emellertid i prop.
1994/95:201 frågan krävde ytterligare överväganden. Det gällde bl.a.att
huruvida skatteförvaltningen bör åtsig försäljning personuppgif-ägna av

och hur frågan för direktreklamändamål skall lösas.ter uttagom

Centrala företagsregister

Vid Patent- registreringsverket PRVoch finns register samtligaöver
aktiebolag, kommanditbolag,handelsbolag, enskilda firmor, ekonomiska
föreningar, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar driver nä-som
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ringsverksamhet, utländska företags svenska filialer europeiskasamt
ekonomiska intressegrupperingar. PRV for fysiskaäven register över per-

och dödsbons konkurser register näringsförbud.samt över Regist-soners
omfattar totalt objekt.900 000 De uppgifter registreras byg-ren ca som
på vad respektive företag skyldigtär anmäla vid bildandet ochattger i

samband med löpande förändringar i verksamheten. Registren har till-
kommit för offentlighet åt uppgifter rörande företagenatt Detge etc.
datoriserade främstregistret har byggts för tillgodose verketsattupp

behov och utformningen registret har därför primärtegna av anpassats
för detta ändamål. PRV:s register används dessutom i avsevärd omfatt-

forning information bl.a. terminalåtkomst. PRV planerarexterngenom
och förbereder dock breddad användning databaser försina atten av

omvärldens krav på tillgänglighetmöta åtkomst.och I detta ingår bl.a.
fram databas för allmän tillgänglighetatt ta PRV:s före-separaten av

tagsregister.

I dag lämnas informationdel den finns lagrad hos PRV vidareen av som
bl.a. till Riksskatteverket. Det gäller förändringar företagensit.ex
adresser, räkenskapsår och Uppgifterna används förstatus. Riks-som
skatteverkets del sänds också vidare för uppdatera Statistiskaattegen
centralbyråns SCB:s företagsregister.

SCB för två företagsregister det s.k. basregistret BASUN ochansvarar -
det centrala företags- och arbetsst 4olleregistret CFAR. I stort sett om-
fattar SCB:s register företag PRV:s Aktualitetregister. ochsamma som
syfte skiljer dock åt.sig

BASUN innehåller basuppgifter företag, myndigheter, organisationerom
och deras arbetsställen. BASUN-informationen offentlig och avgifts-är
belagd. Syftet med tillhandahållaregistret basinformationär föratt sta-
tistiska och marknadsmässiga ändamål. Registret regleras förordningeni
1984:692 det allmänna företagsregistret.om

CFAR innehåller förutom de uppgifter finns BASUNi uppgifterävensom
antalet anställda, källuppgiftervissa CFAR användsom m.m. som ur-

valsram och underlag vid statistikproduktionen SCB.inom Uppgifterna
sekretessskyddade. EG kravenär reglerar på företagsregister för statis-

tiska ändamål rådetsi förordning EEG 2186/93 samordning inomnr om
gemenskapen vid utarbetandet företagsregister för statistiska ända-av
mål.

Statskontoret har på uppdrag Näringsdepartementet utredningiav en
företagens uppgiftsskyldighet Statskontorets 1995:4 tagitrapportom

frågorvissa kvalitet och BASUN och tveksamtservice irör ärupp som
till möjligheten för ansvariga myndigheter kraven påatt anpassa
BASUN till behoven. Statskontoret studie bör förgörasatt attanser en
bedöma den ansvarsfördelning gäller i dag mellan berördaom som myn-
digheter förbäst lämpad informationskvaliteten det gäl-är att närsvara
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basdataler Statskontoretföretag. utgångspunkten förattom anser en
sådan det offentliga åtagandetstudie bör renodlas och mark-att attvara
nadsmässiga skallförutsättningar utbudet informationstjänster.styra av

Fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet församhällelig lagringär en gemensam resurs
och grundläggande informationpresentation landets samtliga fas-av om
tigheter miljoner. Lantmäteriverketca förvaltar fastighetsdatasyste-3

Systemet omfattar flera delregister med information i sinmet. tursom
delas in olika grupper.-Delregistren fastighetsregister, inskrivnings-i är

och Dessutomregister byggnadsregister. uppgifterredovisas frånvissa

fastighetstaxeringen taxeringsvärden. I fastighetsdatasystemet ärt.ex.
fastigheterbåde och byggnader lägesbestämda koordinater, vilketgenom

innebär informationen kan geografiska informations-användas iatt
GIS.system

fastighetsregistret uppgifterI finns administrativ tillhörighet, adress,om
areal, läge, rättigheter för fastigheter, samfálligheterplaner och ochm.m.

fastighetsregistretgemensamhetsanläggningar. I ingår register-även en
karta redovisar fastigheternas belägenhet, planer och bestämmelser.som
Inskrivningsregistret innehåller uppgifter ägarförhållanden, inteck-om

finns information byggnadsbeteck-ningar I byggnadsregistretm.m. om
administrativ tillhörighet, läge,ning, ägare m.m.

I fastighetsdatasystemet har byggtsanslutning till antal registerett upp.
fastighetsprisdatabasExempel och pantbrevs-samfällighetsregister,är

riksdagen skallbeslutat lägenhetsregisterregister. Dessutom har ettatt

registerbaserad folk- bostadsräkning årinför ochbyggas 2000upp en
rskr. förutsät-FiU6, Dettabet. 1995/96: 1995/96:117.prop. 1995/96:90,

också konsekvent utbyggnad adressregistret.ter aven

fastighetsdataverksamhetens och finansie-organistionLantmäteri- och
Riks-omfattande under år.forhar föremålring varit översyn senareen

frågorfattat dessaoch beslut i prop.har under åren 1995dagen 1994

bet.1993/94:BoU19, rskr.1993/942375 och 1994/951166,1993/942214, prop.
också ställ-Riksdagen har tagit1994/95:BoU17, rskr. 1994/951313.bet.

fastighetsdatasystemet ochefterhand vuxitdelfrågori radning somen
ökat.kraven på registren

närvarandeför underfastighetsdatasystemetVissa frågor kring är ut-
för-tillsätts förutredare harredning. En särskild över systemetsatt se

omfatta frågorskall bl.a.Oversynendir. 1995:120.fattningsreglering
Domstolsver-har vidare givitRegeringenintegritet.offentlighet ochom

Lantmäteriverket utarbeta förslagmedsamrådket uppdragi iatt om
Ju96/1263. Inomframtida organisationinskrivningsverksamhetens

i tillsatts försärskild arbetsgruppdessutomfinnsregeringskansliet somen
REGGIT.informationssystemgeografiskasamverkanutredaatt om
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Riksskatteverket harRSV fastighetstaxeringsregäster. Iett registret
de uppgifter behövs för fastighetstaxeringen.registreras Utbytesom av

fastighetstaxeringsregistretuppgifter sker mellanvissa och fastighets-
datasystemet. myndigheter harBerörda vid flera tillfällen möjlig-utrett
heter till ökad samordning mellan registren, RSV:si PM 1995-senasten

ADB-system"Samordning för fastighetstaxering".12-06 av

Behovet översynav en

Myndigheternas obligatoriska uppgiftsinsamling har ökat succesivt
under efterkrigstiden allteftersom samhällsproblem krävt infor-nya ny

Detta ökade kostnadermation. har resulterat i framför allt för upp-
giftslämnarna, också för användare kostnaderna för datahante-ärmen

omfattande.ringen

Behovet ochrationell hantering användning registerinnehållenav en av
har resulterat och förslagflera utredningar olikai avseende de registrens
innehåll, och rättsliga förutsättningar. Någonorganisation sammanhål-

len utredning genomförts kravhar däremot inte utifrån och förutsätt-

kan förgälla generellt offentliga grunddata.ningar Det har bl.a.som mer
fått till följd frågor har lösts efter hand eller fortfarandesådanaatt är
olösta. Utvecklingen informationtekniken har emellertidinom gett nya
möjligheter och effektivisera informationshanteringenrationaliseraatt
och lösa del dessa problem.en av

De problem lösas olika karaktär. Vissabehöver problemär avsom
hänger tillgång tillmed hur registerdata reglerats och för vilkasamman
ändamål data får användas hur ansvarsfördelningen mellan regis-samt

utformats.dataproducenter Andra problemteransvariga och framförär
avsaknadallt knutna till oklara regler eller regler och ställnings-av

gäller prissättning och finansiering, hur datataganden vad skallt.ex.
offentligas uppgifttillgängliga, vad det det gällernärgöras ärsom en

tillgänglighet centrala databaserbättre och iservice m.m.

fylla aktuali-Ett exempel kommer högaaviseringsregistret,är attsom
kvalitets- säkerhetskrav bara får användasoch myndig-tets-, avmen

kan användas för det tillhandahållandeheter. Det därför bredainte som
uppgifter frånsker SPAR SPAR kommer hämta sina avi-via atttrots att

aviseringsutredningen bedömdes samordningIseringsregistret. en av
effektivitets-riksaviseringsbandet och SPAR ochpersonbanden, vara

ansågs bäst frånocksåkvalitetsbefrämjande. Ett register integri-vara
inrättades ansågs dock lösning medtetssynpunkt. SPARNär sär-etten

bäst frånskilt breda tillhandahållandet integritets-för detregister vara
samspelet mellan skatteförvaltningenssynpunkt. register ochFrågan om

kräver emellertid också rad andraverksamheten SPAR principi-med en
och formerna förella gäller behovetställningstaganden. Det t.ex. av

skatteförvaltningenfrågan bör åtverksamheten och siginsyn i ägnaom
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försäljning personuppgifter och i så fall förav vilka ändamål försäljning
får ske. Andra frågor aktualiseras hurärsom uppgifterna skall göras
tillgängliga, vilken service användarna skall få, vilka krav på kvalitet

kan ställas Finansiering ökadsom servicem.m. och tillgänglighetav en
vadutöver behövs för det primära syftet medsom aviseringsregistret är

fråga behöver belysas innanen annan regeringensom ställningtar till
SPARrs framtid.

PRV har regeringen bl.a. ålagtsav utnyttja informationsteknikensatt
möjligheter till snabb och effektiv informationshantering. PRV:s närings-
politiska roll påär förstärkas.väg Dettaatt har särskilt poängterats i

års1995 budgetproposition prop. 1994/952100 bil.13 s.36. Såväl bud-i
getproposition under riksdagsbehandlingen betonadessom PRV:s möjlig-
heter på sig tydligareatt ta roll förmedlare informationen som ochav
kunskap. Utvecklingen de centrala företagsregistren och PRV:sav planer
på utifrån denatt näringspolitiska rollen bygganya företags-ettupp
register för allmänna behov ställer liknande krav på ställningstaganden
och utredningsinsatser. Därutöver måste ställning till vilka konsek-tas

serviceinriktatett företagsregistervenser vid PRVmer kan få för SCB:s
företagsregister BASUN och det för statistikändamål inrättade centrala
företagsregistret CFAR. Eventuella besparingar och rationaliseringsvins-

måste belysaster liksom effekter för uppgiftslämnare och användare.

Gemensamt för utvecklingen dessa databaser är vissa frågeställ-av att
ningar måste klargöras dels utifrån allmänna förvaltningspolitiska och
organisatoriska utgångspunkter, dels utifrån registrens speciella förut-
sättningar. Ett återkommande problem detnär gäller göraatt centrala
register tillgängliga och bättre anpassade tillmer användarnas önskemål

ansvarsfördelningenär mellan offentligt och enskilt, mellan ochstat
kommun jämför fastighetsdatasystemett.e.x och mellan myndigheter
jämför SCB/PRV/RSV. Dent.ex. ansvarsfördelning väljs får bety-som
delse för registrens legitimitet, kvalitet, service och marknadsföring lik-

för hur de prissätts och finansieras.som

Det saknas också generell diskussion kring de centrala basregistrensen
krav på säkerhet och kvalitet. Vilka kvalitetskrav skall ställas på grund-
databaser används denän registeransvarigesom ochav skallannan vem
fastställa dessa krav Hur sårbara registrenär och vilka konsekvenser
kan störningar i få för användarnasystemen och samhället. Vilka krav
skall ställas på registeransvariga

Det ocksåär viktigt beakta den tekniskaatt utvecklingens betydelse för
arkivering. Bestämmelserna myndigheternas arkiv finns i arkivlagenom
1990:782. Lagen innhåller regler bl.a. arkivbildningen och dess syfteom

arkivvård och gallring.samt Den snabba tekniska utvecklingen har verk-
ligen påverkat informationshanteringen vilket i sin tur genomsyrar
arkivhanteringen. Det viktigtär de syftenatt arkivlageni kansom anges
tillgodoses både på kort och på lång sikt och det därförär nödvändigt att
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redan när planeras beakta radsystem arkivaspekter jämfören t.ex.
Elektronisk dokumenthantering SOU 1996:40.

Utöver behovet diskutera och lösningaratt överväga på de generellaav
och principiella frågorna det angelägetär utredaren föreslår konkretaatt
åtgärder på de akuta problem finns hos berörda register. Utred-som
ningsarbetet måste därför bygga på begränsad studie med inriktningen
på problem dubbellagring ochrör uppgiftslämnandeupprepatsom m.m.
Såväl producent- användarperspektivet skall belysas. Med hänsynsom
till pågående och avslutade utredningar redan fattade beslutsamtnyss
varierar dock behovet utredningsinsatser mellan de registerområ-treav
dena.

De överväganden och ställningstaganden aktualiseras direktivensom av
bör också intresse kunnaoch tjäna riktlinjer vid övervägan-vara av som
den andra viktiga register i samhället grundläggande karaktär,om av

databaser med geografisk informationt.ex. produceras Lantmäte-som av
riverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökningar, Statens
meterologiska och hydrologiska institut, Statistiska centralbyrån m.fl.

Uppdraget

Utredaren skall lämna förslag till åtgärder för öka tillgänglighet till,att
service och kvalitet hos bl.a. de centrala företags- och fastighets-person-,
dataregistren. Utredaren skall även ochpröva värdera vad kan görassom
för underlätta uppgiftslämnandet,att visa vilken rationaliseringspoten-
tial finns vilka samhällsvinster kan uppnåssamt föränd-som som genom
rade regler och förutsättningar för de aktuella registren. I samman-
hanget skall integritets-aspekterna beaktas.

Utredaren skall med utgångspunkt i grundlig studie dataflöden,en av
ansvarsfördelning och pågående utveckling de centrala före-av person-,

och fastighetsdataregistren lyftatags- fram och belysa frågeställningar
kräver särskilda ställningstaganden. Utredaren skall så långtsom som

möjligt beakta de kartläggningar och ställningstaganden redansom
orts klargöra eventuellt ytterligare utredningsbehov.samt

Studien skall omfatta uppgiftslämnarkrav, dataflöden, användningen i
myndigheternas sakverksamheter, användning, regelverketsextern upp-
byggnad förutsättningarövriga betydelse. I denna del skallsamt ävenav
kraven på registren belysas. I detta sammanhang förutsätts kartlägg-en
ning de viktigaste informationsförsörjningsbehoven med anknytningav
till de centrala företags- och fastighetsdataregistren. Problemperson-,

hänger ihop med regelverket, samspelet mellan uppgiftslämnare ochsom
producenter, mellan olika medproducenter och mellan registeransvariga
och användare skall analyseras. Utredaren skall tillse arkiv-även att
lagens regler avseende arkivverksamheten beaktas.



SOU 1997: 146 Bilaga: KonLnLi£tédire/etiv 1996:43 169

I uppdraget ingår iäven principiellaatt termer

definiera vad grunddata kanär utnyttjas rättsligasom utansom
hinder

hurvisa uppgiftslämnandet skall effektiviseras
peka på möjligheter minska samhällets kostnader föratt offentliga
grunddata.
belysa intergritetsaspekter

Utredaren skall fram underlag underlättarta ett ställningstagandensom
frågortill ansvarsfördelning, finansiering och prissättning kva-om samt

litets- och servicekrav. dettaI sammanhang det viktigt frågornaär att
bred belysning så de principiella aspekterna kanatt urskiljas frånges en

de specifika ämnesproblemen. Sådana principiella frågor finansi-rör t.ex.
ering och prissättning, rättsliga ansvarsförhållanden Det gällerm.m.

rollfordelningäven mellan kommun och marknad destat, legitimasamt
kraven på insyn och offentlighet. Utredaren skall därvid ochpröva vär-
dera

för det offentliga åtagandetgränsen förhållandei till privata aktörer,

former för samverkan mellan kommunernaoch derasi dubblastaten
roller uppgiftslämnare och användare ändamålsenligasamtsom
former för samverkan mellan berörda myndigheter.

Vid denna prövning bör utredaren beakta vad i propositionensagtssom
Åtgärderprop. 1995/961125 för bredda och utveckla användningenatt

informationsteknik. Vidare bör de förslag och synpunkter tagitsav som
fram förinom Toppledarforum beaktasramen .

Utredarens slutsatser och överväganden bör kunna tjäna riktlinjersom
såväl för förslag rörande de centrala företags- och fastighetsdata-person-,
registren för framtida ställningstaganden avseende andra viktigasom
register i samhället.

U tredningsarbetet

Samråd med pågående utredningar/översyner berörda förut-registerav
Därutöver bör utredaren beaktasätts. arbetet Datalagskommitténinom

dir. och Förvaltningspolitiska1995:08 kommissionen dir. 1995:93 när
det gäller generella frågor avseende datahantering det offentligasoch
roll. Utredaren skall också hålla underrättadsig de övervägandenom

andra kommerregisterutredningar fram till.störresom

Utredaren skall underrättadhålla sig relevant utrednings-om annan
verksamhet Sverige och EU arbetai i kontakti med de prak-närasamt
tiskt verksamma statlig och kommunali förvaltning och andra som
berörs utredningen.av
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Utredaren skall särskilt beakta regeringens direktiv detprövaattom
offentliga åtagandet dir. För utredaren1994:23. gäller vidare regering-

direktiv samtligatill kommittéer och särskilda utredare regional-ens om
politiska konsekvenser dir. och1992:50 jämställdhetspolitiska konsek-

dir. Utredaren skall1994:124. därutöver uppskattninggöravenser en
de samhällsekonomiska konsekvenserna de förändringar kanav av som

komma föreslås.att

Utredningsarbetet skall avslutat den maj 1997.1senastvara

Finansdepartementet

v

GÅVA KB
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