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FÖRORD

IT-kommissionen anordnade den 10 tillsammans1998 med Stiftelsen förmars
Rättsinformation seminarium Rättsinformationen Åtgärderoch ITett sedanom -och framtidsfrågor.1996

.IT-kommissionen och stiftelsen anordnade hearing1996 samhällets strategien om
det gäller rättsinformationennär och IT. Rapport Rättsinfbrønation och 17":-

Svärigbeternas advokater eller möjligheternas ambassadörer IT-kommissionens rapport
5/96 från detta seminarium har tagits dennai del- rapport som en

Efter 1996 års seminarium skrev IT-kommissionen till regeringen och föreslog
vissa åtgärder för förbättra spridningen rättsinformation medatt IT.av

arbetsgruppDen harregeringen tillsatt för rättsdata-som göra översynatt en av
har nyligen lämnat sin Dssystemet 1998:10 Ett ofêntligt rättsmfbrønatzbns-rapport

system
Vid seminariet i diskuterades1998 de förslag och åtgärder harmars vidtagitssom

sedan 1996 såsom uppföljning den hearing hölls 1996.en av som

Stockholm juli 1998

Arbetsgruppen
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INLEDNING

Seipel,Peter ordförande -rättslåga ObservatorietDet T och ledamoti I I T-av
kommissionen:

De inbjuder till detta IT-kommissionseminarium regeringens och Stiftelsenärsom
för rättsinformation. Kommissionen säkert känd för de flesta deltar i semi-är som

Stiftelsennariet. däremot antagligen mindre känd. därför inledningsvisLåt migär
informera Stiftelsen har bildats krets intressenter, bl.a. Regeringskansliet,attom av en
Riksdagens förvaltningskontor, Domstolsverket, Riksskatteverket, Sveriges advokat-
samfund, Föreningen Auktoriserade Revisorer ochFAR Norstedts Juridik för att
främja rättsinformationens hantering med modern informationsteknik. Stiftelsen har
således huvudintressensina de frågori diskuterajust ska vid detta seminarium.som

Frågorna har lång bakgrundshistoria medjag mig snabbtnöjer skissera.en som att
börjarDen 1960-talet de första försöken gjordes med datoranvändning förnär att

framställa till författningar,pappersregister s.k. nyckelordsregister. snabb tillväxtEn
skedde under 1970-talet, då inte minst Ingvar Gullnäs och Börje Alpsten svarade för
viktiga insatser. Verksamheten offentligmed tillgång till rättsdatabaser inleddes under
1980-talet också innebar växande osäkerhet hur bordetjänsterna organi-som en om

för framtiden. Från slutet 1980-talet kan tala omdanande skedeseras ettav man om
där frågan för rättsinformationens spridning med medier blirstatensom ansvar nya
alltmer akut. Vi har från 1994 kanskede kalla webskedet.gått i Detett som
innebär både tendenser fullbordas formhar tidigare och rolleratt sett ta attsom nya
och möjligheter aktualiseras.

kan läggaMan olika perspektiv utvecklingen. ska detJag enkelt inled-igöra
ningen och tala dels tekniskt perspektiv, dels organisatoriskt, och delsettom ettom

rättspolitiskt.ettom
börjarOm med det tekniska perspektivet kan konstatera rättsinformation äratt

teknikberoende. När diskuterar teknik och juridik andra sammanhang,i s.k.man
materiell juridik, brukarså ofta efter juridiken teknikoberoende. Härsträvaman att

det precis Rättsinformationenär teknikberoende. Och det behövertvärtom. är man
bara den långatitta i rättshistorien för kunna iaktta. Tidigt börjar fästaatt man
rättsbuden Hammurabis lagar det kända exempel allapränt juristerär som--
konfronteras med. Tryckerikonsten möjlighet trycka ochattger pappersgazetter
rättsfallspublikationer. Söndagspredikan kyrkan för kungörelseri vilketutnyttjas var
obligatoriskt ända till 1940-talet. Så börjarsmåningom använda datorer förman att
lagra och söka juridiska under 1950-talet sällskap med medicinarei ochtexter
kemister och andra. Rättsinformationen teknikberoende. Men uppfattaär sätten att
tekniken kan variera, och där har valfrihet. finns detHär möjligheter.mångaman

kanMan uppfatta IT-tekniken bearbetningsverktyg. Det vadprecissom var man
gjorde sluteti 60-talet nyckelordsregister författningstextertill publicerades. Dånär
hade fått möjlighet med datorer tröska och skilja frånvissaman en att texter agnar
vetet.
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förändringen,Den den utvecklingengör går in istora så intressantsom att nu ett
skede, det börjarvi allai sammanhangär uppfatta IT kom-att attnu ettsom
munikationsverktyg, förstinte och främst bearbetningsverktyg. Detta ärettsom en
väsensskillnad och det synnerligen viktigt håller fastär vid det perspektivet.att

Vidare kan uppfatta tekniken kvalitativt hjälpmedel för myndig-man ettsom
heterna. kan denMan förstai hand möjlighet rättsordningengörase som en att
överskådlig och lätttillgänglig. Och kan till och med uppfatta den medelman ettsom

förändra rättsordningens hela verkningssätt. fårDet naturligtvis konsekvenser föratt
agerandet vilket perspektiv tekniken väljer: från det troskyldiga hjälpmedels-man
perspektivet till det avancerade, det handlar rättsordningens verkningssätt.mest att om

tillOm detgår organisatoriskaöver perspektivet ska bara konstatera detjag att
handlar rollspelet kring rättsinformationen med normgivande rättstill-om organ,
lämpande och adressater för Och det handlar också andrarättsnormer.organ om
roller: kvalitetsgranskare, distributörer, redaktörer, arkivñinktioner osv.

Vad händer med IT får helt möjligheter utformaär och väljasom att nya att
roller och införa roller spelet.i Till det organisatoriska hör också de ekonom-att nya
iska frågorna. Vem ska bära kostnaden, hur ska kostnader uppfattas och beräknas --
investeringskostnader, driftskostnader beräkningssättet det gäller självkostnadernär--

finns mycket funderaHär lämnar till fortsattajagöver diskussion.vårattosv. som
snabbt tillJag detgår rättspolitzs/zaöver perspektivet. det allraDetta viktigaste.är

Frihetsgraderna mycket tekniskt ochär organisatoriskt, och därför blir valetnu stora,
färdriktning viktig.av

faktorerTre hänger och påverkar ömsesidigt varandra. förstaDensamman är
denaturligtvis tekniska möjligheterna. Den andra gäller rättsordningens uppbyggnad.

tredjeOch den gäller kvalitetskrav inom rättsordningen. Mycket talar för det skedeatt
kommeringår i innebära djupgående förändringar i rättsord-nusom att synen

och dettaningen, sammanhänger med börjar uppfatta IT kommunika-att som en
tionsteknik.

Förändringarna kommer förstärkas IT kommer fortsättaatt attgenom att att
utvecklas kommunikationsteknik samtidigt den effektivtanvänds påsom som ett mer

det gäller sökning och filtrering idag.sätt när än
Diskussionen under detta seminarium kommer grunden rättspolitisk.i Detatt vara

handlar formulera frågor för ställningstaganden, klargöra positioner,attom att att
kring vägval. skaJag föregripainte diskussion här,vår vill inlednings-jagresonera men

bidra med frågorvis hoppasjag kommer ytterligare och kanskepreciserastre som att
också början till under seminariet. Dessa frågor ärsvar tre

rättsväsendet förutsätterOm medborgarna har kännedomatt rättsnormerna, ärom-
det då inte rättsväsendets skyldighet försörja medborgarna särskildaatt att utan
kostnader kan bekantasig medgöra rättsnormerna

vilket utsträckning detI rimligt betrakta och behandlaär rättsinformationenatt
eller marknadtjänstsom en vara en en

Vilka de kvalitetsbristerna hosstörsta detär traditionella för produktionsystemet-
och spridning rättsinformation och hur bör dessa brister tillav rättas

Avslutningsvis vill lyckönska denjag arbetsgrupp har arbetat framsom rapporten
offentligt rättsinformationssystem. Den har väl förvaltat från bl.a.ettom arvet

samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem. Förslaget lägger mycketen
förgrundgod utvecklingen rättsinformationssystem.generationav en ny av
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REGERINGSKANSLIETS
ARBETSGRUPP FOR ETT
OFFENTLIGT RATTS-

INFORMATIONSSYSTEM

Kristina Rennerstedt, statssekreterare, ordförande regeringskanslietsi arbets-
för ofentligt rätrsinfoømatiønssystem:grupp ett

Iag har inte Peter Seipel historia tillbakagår till 1960-talet välsom tillen som men
början 1980-talet, då försökte läggajag Riksskatteverketsin för-fattningsregisterav i
rättsdatasystemet. Då fick tiden författningarnaiägna förmesta att rensa att ta
reda vilka fortfarande gällde. Det jobb, och kan konstaterasom ettvar stort man
hur mycket har hänt sedan dess.som

förJag tackar IT-kommissionen och Stiftelsen för rättsinformation har bjuditatt in
arbetsgruppvår får tillfälleså offentligtpromemorian Ett rättsinfbmza-att presentera

ochdettiorzssystem, särskilt glädjande för mig harär ordförandevarit isom attgruppen
intresset såär stort.

Det ingen tvekanär utvecklingen allt offentlig informationgårattom mot att mer
tillgänglig medgörs informationsteknik. mycket bra.Det informationsteknikenFörär

innebär öka medborgarnassätt tillgänglighet till information.ett Som regeringenatt
har påpekat IT-propositioneni bättre tillgång till grundläggande informationär om
den offentliga sektorn viktigt barainte från allmänna demokratiska utgångspunkter

det kan också betydelsefullt för tillväxt och välfärdsutveckling.utan detMenvara är
klart det finns problem förknippade med utvecklingen och inteatt minst måste man
göra överväganden det gäller integritetsaspekten.noggranna när

denAv grundläggande offentliga information finns har rättsinformationensom en
särställning. lagstiftningenFör innebär ändå hörnsten samhällslivet,i och helaen
rättsordningen bygger principen medborgarna känner till lagar och rättsregler.att
Därför delar rättsinformationenär den grundläggande samhällsinforma-stora av mest
tion huvud finns.översom taget

jag ska ordnågra arbetsgruppenssäga arbete. novemberI beslutade1996om
regeringen tillsätta arbetsgruppen, och uppgift lämna förslagvår tillatt attvar ett nytt
rättsinformationssystem i Sverige. Bakgrunden säkert kännerni till, denvar, som
skrivelse IT-kommissionen under hösten hade överlämnat till därregeringen,som

föreslog vissa åtgärder för förbättra den elektroniska spridningenman rättsin-att av
formation. Men det fanns andra skäl till det dagsäven göra Översynatt attvar en av
rättsdatasystemet.

Inom regeringskansliet har under flera bedrivit arbete förår bättre elektroniskett
publicering de trycksaker publicerar. del publicerasEn idag Informationviaav som
Rosenbad. Information Rosenbad den enhet arbetar med informationär externsom

11 lT-kommlsslonen
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RÄTTSINFORMATION OCH IT 1998

regeringsarbetet. det ändamåletFör driver och elek-Internetserverom man en en
tronisk anslagstavla. Men inom regeringskansliet publiceras också sedan lång tid
tillbaka databaser innehåller lagar, förordningar och kommittédirektiv. Dessasom
databaser har sedan tillgängliga för1993 gjorts allmänheten och regeringskansliet självt

Riksdagens databas RlXlCX. Avtaletvia mellan regeringskanliet och riksdagens förvalt-
ningskontor databaserna sades och löpte årsskiftetvid1995 1997-98.om upp ut

har haftDärför behov utredning den ordning har gälltgöraett attav en av som
sedan 1993.

skrivelse tillsin föreslogI regeringen IT-kommissionen skulleregeringenatt
tillsätta utredning med uppdrag föreslå moderniserar regelverk deatten ett som anger
olika allmänna för IT används för spridning rättsinformation.organens attansvar av

blev kommittéDet ingen arbetsgrupp med 14 deltagare. självFörutom jagutan en
kom arbetsgruppen bestå huvudsakligen fråntjänstemän regeringskansliet. Sexatt av

frånkom justitiedcpartementet, från finansdepartementet, från inrikes-tvåav oss en
och fråndepartementet kommunikationsdepartementet. Dessutom har regerings-en

kanslichefkansliets deltagit, och har också haft för Informationrepresentanten
frånRosenbad och Riksdagens förvaltningskontor, från Rixlex.en

viktigt skäl till tillsatteEtt arbetsgrupp och kommittéinteatt en atten var
koppla ihopville utredningsarbetet med det arbete bedriverredan det gällernär

rättsinformation frånspridning regeringskansliet och riksdagen. bedömde deViav att
frågorna hadehär den omfattningen de skulle kunna hanteras effektivt iatt mest en

Arbetsgruppenarbetsgrupp. fick också uppdragi bedriva arbete ochsitt öppetatt
utåtriktat synpunkter och kunskap frånså alla berörda skulle komma till Näratt nytta.
det gällde till arbetsgruppenanvisningarna skulle ha ständig dialog och anordnaen

demmed hade särskilt intresse saken. skulle ocksåi lämna delredovis-Vimöten som
från arbetet. Allt detta för frågornaningar skulle kunna diskuteras den vidare kretsiatt

krävdes. leddeDet också till i ganska tidigt skede knöt Statskontoret tillattsom ett
arbetsgruppen.

Arbetsgruppen redovisade arbetspromemoria för sedan. remitteradesår Denen ett
mindre antaltill myndigheter och andra presenteradeintressenter. Iett somras

kravbeskrivning förockså moderniserar rättsdatasystem, och den remitteradesetten
40-taltill remissinstanser och del andra. fjol medI hadei möteett en ettmars

för rättsinformationStiftelsen och hölli här konferenscentretmaj seminarium iett
där alla centrala statliga myndigheter föreskrifter inbjudna. 70-talEttutsom ger var
myndigheter deltog.

frågor standarder ochI märkning och sådant har särskild arbets-rörsom en
särskild referensgrupp med för Riksdagens förvaltnings-engrupp, representanter

Statskontoret,kontor, Riksarkivet och Institutet för rättsinformatik Stockholmsvid
universitet.

här det väldigtvisarDet har deltagit arbetetmånga med mycketiäratt som stor
Dettaentusiasm. har fått utifrån har betydelsefulltotroligtvaritengagemang som

för arbetet, för har känt har arbetat mycket medvind.iatt enormt
det förslagengällerNär lämnade IT-propositionen förslagregeringen tilli ett en

övergripande IT-strategi. förespråkadeDär prioriterade statligaregeringen tre
områden: rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning.
Spridning rättsinformation egentligen fråga informations-samhälletsärav en om
försörjning och berör högsta gradi rättsordningen och arbeta där. rejälEnsättet att

rättsinformation liggersatsning mycket väl linje med den IT-strategin.i
finnsEnligt detmeningvår centralatvå utgångspunkter för samhällets detiansvar

avseendet. förstahär detDet ligger rättssäkerhetens tillförsäkrai intresseär att att

IT-komnisslonen 12
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REGERINGSKANSLIEISARBETSGRUPP...

medborgarna god och enkel tillgång till rättsinformation elektroniski form. Deten
andra det underlättarär arbetet de offentligai institutionernaatt

Det rättsinformationssystem har föreslagit slutrapporti vår ska innehålla
betydligt information dagens rättsdatasystem. tyckerViän skamer föratt staten svara

kontinuerlig grundservice rättsinformationens område med hjälpen informa-av
tionsteknik. Den här grundservicen ska rikta både till allmänhetensig och de offent-
liga förvaltningarna. Ansvaret ska omfatta de offentliga rättskällorna från lagarnas
förarbeten och de statliga myndigheternas föreskrifter till domstolarnas och myndig-
heternas rättspraxis. Vi tycker också bör förädlingsansvar.visst Statenatt staten ta ett
ska till rättsinformationen blir tillgänglig överskådligt ochatt enhetligtse ett sätt.
Staten ska också för det finns grundläggande standarder för märkning,ansvara att
strukturering och sökning i Den rättsinformationen ska tillhandahållassystemet. mesta

avgifter. Vi tycker de grundläggande reglerna ska finnasutan förordningi och vien
lämnar förslag till rättsinformationsförordning.en

Grundtanken med offentligtvarjeär visssystemet att rätts-organ som utger
information ska för den sprids elektroniskt och informationenansvara att äratt
aktuell. Det betyder informationen kommer finnas i antal databaseratt att ett stort

landet,i och tanken innehållet irunt med teknikensär hjälpom skaatt systemet
finnas tillgängligt för allmänheten enhetligt och samlat betyderDetett sätt. att
informationen ska finnas tillgänglig via ingångssida Internet. litePå sikt ska deten
bli möjligt sökningar helagöra samtidigt.överatt Systemet kommer därförsystemet

kräva ganska långtgående samordning mellan deltagandeatt myndigheter, ochen
det kommer krävas särskild myndighet hartror att samordningsansvaret.att Ien som

arbetsgruppen har för regeringskansliet bör samordningsmyndighetstannat iatt vara
uppbyggnadsskede, sikt myndighetett bör uppdraget.men tror att en annan
En viktig och central del förslaget gäller myndigheternas föreskrifter. föreslårViav
alla föreskrifter beslutas statliga myndigheter förhållandeatt i till allmänhetensom av

ska finnas elektroniskt tillgängliga rättsinformationssystemet.i Annat material skasom
obligatoriskt förstås innehållet departementsserien,är i SFS, de offentligavara utred-

ningarna och regeringens propositioner. gällerNär det frånrättspraxis domstolarna har
föreslagit det obligatoriska innehållet beståska referensuppgiftervissaatt av om

vägledande avgöranden. Vi tycker Sveriges internationella överenskommelser skaatt
obligatorisktutgöra innehåll, och har också infört möjlighet förett en annan

information ingå, tycker kommunala föreskrifter bör kunna finnasatt medt.ex. iatt
systemet.

Som detjag angeläget ochär har intresse det ska kunna delsa att var en som av ta
grundläggande rättsinformation elektronisk form.i En del rättsinforma-av stor av

tionen sadejag tidigareär grundläggande samhällsinformation. Därför harsom en
avstånd fråntagit avgiftsfinansierat vilket skulle innebära bara deett system, att som

behöver informationen professionellt skulle tillgång till det. Vi tycker denatt
grundläggande informationen föreslår ska obligatorisk i skasystemetsom vara
tillhandahållas fritt.

Statskontoret har gjort översiktlig kostnads- och nyttobedömning våraen av
förslag. Den slutsats har dragit kanske lite förvånande ytterligareär inteatt resurser
behöver tillföras de deltagande myndigheterna för kunna genomföra förslagen.att

detMen kommer krävas vissa omprioriteringar.att
Utvecklingen informationstekniken innebär praktiskt all informationav att taget

ska ingå i kommer produceras, lagras och distribueras elektroniskt.som systemet att
Särkostnaden för leverera informationen myndigheternasi informationssystematt
borde därför bli ganska framtidenIsmå. kommer informationstekniken att ge oss nya

13 lT-komnlsslonen
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och andra verktyg ändåvi använda kommermåste Detprogramvaror som attoss av.
tillleda ochinvesteringar kanske besparingar. det perspektivetSett måstenya ur man

betraktaenligt mening kostnadernavår för rättsinformationssystemet kostnadersom
förhållandenunder alla kommer myndigheternas vanliga verksamhet.iuppståsom att

myndigheter,Men vissa de får samordningsansvar, kommer vidkännassom ett att
ökade kostnader och det fårvissa lösa omprioriteringar.man genom

Departementspromemorian presenterades för veckor sedan. harDenett par nu
skickats tillremiss uttiotal ska komma tillremissinstanser. Svaren inut ett
departementet den Vi räknar15 maj. med kommersenast att att ett stortse

från remissinstanserna. Därför till kommer haengagemang tror att attsommaren
underlag förbra för detstrategi allmännas rättsinformationen.förett en ansvar

Personligen väl utbyggtjag offentligt rättsinformationssystem kommervet att ett att
betyda mycket både det gäller allmänhetens till offentligaoch tilltro deninsynnär
verksamheten och det gäller kravet bedriva den här verksamheten billigtnär såatt

effektivt möjligt.och Därför det här arbetet viktigt.oerhört harMen jagärsom ett
hopp det kommer lyckas.gott att attom

Anders Dereborg, sekreterare år regeringskansliets förarbetsgrupp qfentligtett
räminfbmzatiønsqstem:
Arbetsgruppens uppdrag gick lämna förslag fyra avseenden. förstai Detut att var

rättsinformationvilken skulle ingå i rättsdatasystem. vilkaandraDetsom ett nytt var
offentliga för spridningen ska läggas tredje hur spridningenDetpå.ansvaretorgan var

praktiskt ska genomföras bästa Slutligen det föreslå rättsligsätt.rent attvar en
reglering rättsdatasystemet.av

har föreslagitNu inte något rättsdatasystem vad kallarvi rätts-nytt utan ett
infbrmatiømsystem tyckte denVi bättre modernare. finnsoch andraDetatt termen var
exempel hur ordet data datalagen personuppgiftslagen.blirutmönstrats t.ex.-

förslag innebärVårt rättsinformationens ska förområdeatt staten svara en
grundservicekontinuerlig med hjälp IT, och lagstiftningen rentav attmenar

innehållsmässigt ska basen för det här tidenutgöra Däremot intesystemet. attanser
för officiellt kungörande författningar elektroniskt föristället trycktiär ettmogen av

form. det förVi ochi sig tänkbart det skulle både möjligt ochsäger äratt att vara
framtiden,önskvärt deti idag finns för och säkerhetsproblemkvalitets-mångaattmen
harlösa. heller detVi inte uppgift föreslå kungöravår sättatt sett som attatt ett nytt

författningar.
har föreslagitDet alltså decentraliserat tidigare harSomärsystem ett system.

grundtanken det kungör publicerar rättskällaochär vissattsagts organ som typen av
också ska skyldig ombesörja den elektroniska spridningen. Det någotärattvara

bästtycker ihop med det svenska förvaltningssystemet, där bl.a.myndigheterpassar
författningar. Informationensina kommer finnas mycketalltså iut egnager att ett

antal databaser olika platser landet.istort
den kravbeskrivningI information skaall isägerpresenterarsom systemetatt

sökbar frånfinnas ingångssida, finnasoch denna ska tillgängligen gemensam att
ganska enkeltDetInternet. fungerargjort. Så Toppledarforums webplatsär t.ex.

SverigeDirekt. villMen betydligtvi längre möjligtlite sikt ska detPåså.än attvara
fritextsökningar och strukturerade sökningar hela samtidigt,göra såöver systemet att
efter sökoperation fårviss träffar flera de deltagande ochi databaserna ienman av

dokumentolika däringår strukturerat sätt.typer av som ett
förslagEnligt ska grundläggandevårt regler för rättsinformationssystemet om

innehåll, och finnassamordning förordning. lämnathari Vi iansvar rapportenen
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förslag sådan förordning.på en
Jag ska bara börja med inte det behövssäga lagstiftning.någonatt att attanser
skälEtt är den information ska ingåatt producerasmerparten regeringenav som av

eller myndigheter under regeringen. Dessutom behöver mycket flexibelt,systemet vara
beroendevi, bland utvecklingen informationsteknologin.menar Då detannat ärav

enklare ha det förordningsformi lagform.iatt än
Riksdagensoch kommunernas medverkan kan visserligen inte regleras för-i

ordning, där har tänkt medverkan frivillig bas.men oss
För möjliggöra detta decentraliserade finnsatt det begrepp den häriansvar ett

förordningen heter informationsansvar. Informationsansvar försom myndigheten
innebär skyldighet till viss rättsinformation elektroniskten att att görsse typen av
tillgänglig och sprids. Informationsansvaret ska innebära för säkerhetenäven iansvar
det och skyldighet till informationenegna systemet aktuell, tillförlitlig ochatt ärattse
i uppfyllerövrigt de krav ställs den häri förordningen. liggerDet alltsåsom ett
kvalitetskrav informationsansvaret.i

förordningenI också uttömmande vilken information skaanges ingå isom
vad ska obligatoriskt.systemet, Dessutom finns generell bestämmelsesom vara en

enligt vilken rättsinformationäven bör spridas kan ingå. Den obligatoriskaannan som
informationen har delat fyrain huvudgrupper:i föreskrifter, förarbeten, svensk

ochrättspraxis internationellt material.
Vad gäller föreskrifêer de presentationsformer finns idag, innehålletanser att som

skai SFS, finnas kvar. Det finns med här bl.a. riktig SFS-databas,är dvsnya som en
bas där författningarna återges deså det officiellaen i trycket ochsom ut utgörser som

själva underlaget för de officiellt kungjorda författningarna. En sådan bas falliär vart
efterlängtad lagstifcningsarbetet.i föreslårVi vidare från och med april månadatt nästa

ska allaår upphävda bestämmelser i Svensk Författningssamling elektroniskt såsparas
det kan bli möjligt med hjälpatt datumangivelse kan framatt vissman av en en

författnings lydelse viss angiven Enligt förslag skavårt Regeringskanslieten vara
informationsansvarigtför denna information.

finnsSen bestämmelsen gäller de statliga myndigheternas föreskrifter. Enligtsom -den bestämmelsen ska innehålla samtliga gällande föreskrifter beslutadesystemet av
länsstyrelser och centrala statliga myndigheter under regeringen, föreskrifterna skaom
kungöras enligt lagen kungörande lagar och andra författningar. Dennaom av av-
gränsning innebär författningar omfattas sekretess lämnas utanför,att som av men
utanför hamnar författningaräven endast reglerar myndighets förhållandeinresom en
eller förhållanden mellan statliga myndigheter inbördes. harHär vi detansett att vore

ändamålsenligt den myndighet ska kungöramest föreskriften också haratt som
informationsansvaret,

När det sedan gäller hur myndighetsföreskrifterna ska elektroniskt ställspresenteras
också vissa krav förordningen,i bl.a. de ska ha rubrik, ingress och innehålla deatt
bemyndiganden föreskriften grundar ställssig Det ocksåpå. andra krav.som

När det gäller förarbeten finns bestämmelse reglerar vilka dessa skaen som av som
ingå i och förutom de kommittédatabaser dagenssystemet, ingår i rättsdatasystemsom
har vi tagit med Ds, SOU, lagrådsyttranden och Ävenregeringens propositioner.
förordningsmotiv har med.tagit har föreslagitVi Regeringskansliet skaatt vara
informationsansvarigtför allt detta.

Hur börrättspraxis behandlas i de frågor hadesvårareett nytt system var en av
diskutera i I skrivelsesin till framhöllatt regeringen IT-kommissionengruppen. den

åsikten det allmännas för elektronisk spridningatt i princip borde omfatta allaansvar
avgöranden rättstvister inhemska domstolar och förvaltningar.av bl.a.Av integri-av
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arbetsgruppen iställettetsskäl har beredda långt.vi i inte varit Viså att ettatt anser
rättsinformationssystem bör begränsa vägledande. dettill avgöranden Närsig ärsom

informationdomstolsavgöranden bör bestågäller enligt meningrättspraxis vår avom
referensuppgifter vägledande vilkenavgöranden. kortfattatdessa ska detIom anges

vilken avgörandet.domstol, målnummer förrättsfråga och datumprövats,som
själva ska urvaletDomstolarna informations-Domstolsverket skagöra men vara
domstolar berörs bestämmelsen domstolen, Regerings-ansvarigt. De Högstaärsom av

kammarrätterna, Marknadsdomstolen ochhovrätterna, Arbetsdomstolen,rätten,
Patentbesvärsråtten.

förvalt-finns bestämmelse information frånrättspraxisDet även atten om om
avgörandeningsmyndigheter under ska finnasregeringen med. Där säger att ettom

förvaltningsärende betrakta betydelsevägledande och avgörandeti är ärattett avsom
och kan överklagas skyldig lämnaför allmänheten ska myndigheteninte attvara

referensuppgifter avgörandet rättsinformationssystemet. Respek-förinomom ramen
myndighet själv ska urvalet och ha informationsansvaret.tive göra

obligatoriska förslaget beståmaterialet med internationell anknytning ska enligtDet
SÖinternationella överenskommelser de referat idagochSveriges görssom avav

Europadomstolens domar. har här föreslagit Regeringskansliet skaVi att vara
informationsansvarigt.

finns det bestämmelse förordningen fårVidare där deti ävensägs att systemeten
rättsinformation fårmyndighetinnehålla har räknat här. Denjagän somannan upp

fåroch de offentliga informationsamordningsansvaret förfogar vissöverorgan som
detta. har förslag vad särskiltVi lämnatkomma i promemorianöverens om man

från medverkanförst material riksdagstrycket -RiksdagensDet ibör prioritera. är
kommunala föreskrifter, ochallmänna från myndigheterrådsystemet annan

bestämmelseden kommunala föreskrifter finnsinformation. I mån ingår sägersomen
statligauppfylla de grundläggande krav förordningen gäller deenligtde måsteatt som

ochmyndighetsföreskrifterna. hoppas tillgänglighetoch det ska öka bådeVi tror att
det gäller kommunala författningar, kanske ökaöverskådlighet ochnär t.o.m.

alltidhos kommunerna författningssamlingar. ska härbenägenheten Detatt ut varage
förfogar informationen informationsansvarigt,skadet överorgan som som vara
enskild kommun.exempelvis en

sak kan också utförligare information rättspraxisingåEn änärsom omannan
referensuppgifter. rättsfallsreferat. kanfinns exempel Mannämnda Det många

avidentifierade tänkasprida avgöranden och kande sigäven ett systemutsom manser
härfrån referensuppgifter till referaten referaten detlänkarmed ingår ioavsett om
kaneller helt och hållet därenhetliga sprids Detprivata entreprenörer.systemet av

och informationsspridareDomstolsverket hitta lösningarprivata på.t.ex.
myndigheter har farhågor spridaskyldighetenvissaFrån stött rätts-attatt

det här skulle kunna alltför betungande.föra för långt och bliinformation sättet
föreslagittycker ändå det Därför harska finnas ventil.inte vi. Vi vissDet atttror en

får befria myndighetfinns särskilda skäl samordningsmyndighetendet vissenatt om
sprida föreskrifter myndighetskyldigheten informationssystemet.från Enöveratt som

information samordningsmyndighetenlite sprida börväldigt kunna ansöka hoshar att
för det.informationsansvaret. särskilda skälska skall då finnasden Detövertaatt

föreslår kräverden här omfattningen och med de funktionerEtt system somav
framgåkräversamordning. också central det kommerDet viss styrning. Som att aven

beslutaanförande Standardisering ochsamordna frågorAxelsons måste någonPer om
struktur-ska ochmyndighet använda standard för märkning, sökningvissatt enen

information. deltaträffa ska iNågon avtal med demmåsteering systemetsomav
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frivillig bas. Dessutom krävs litet sekretariat sköter dagliga driftsfrågor ochett som
kontakt med deltagande myndigheter. Därför har föreslagit myndighet skaatt en

samordningsmyndighet för och ha dessa uppgifter.vara Försystemet att garantera
inflytande och medverkan från de deltagande myndigheterna har föreslagit detatt
ska inrättas särskilt råd inom den myndigheten medett frånrepresentation dem som
deltar. Enligt förslaget ska Regeringskansliet, Domstolsverket och Statskontoret alltid

representerade rådet,i och i ska det beståövrigt ytterligarevara fem informations-av
ansvariga myndigheter förregeringen tid bestämmer.viss RiksdagenOm ochsom en
kommuner deltar ska Riksdagen och Kommunförbundet erbjudas deltagande. De
uppgifter samordningsmyndigheter får enligt förordningen ska kunna delegerassom
till rådet.

Vi har bedömningengjort åtminstone under uppbyggnadsskedet, de förstaatt åren,
ska Regeringskansliet ha samordningsansvaret. Vi tycker dock någonatt annan
myndighet sikt bör ha uppgifterna.

När det gäller problem med anknytning till användning personuppgifter inomav
rättsinformationssystemet det det obligatoriskaså innehålletär har talatjagatt om
kommer innehålla mycket sådana uppgifter. det finnsMenatt och kommer att
finnas vissa personuppgifter publikationerna,i och har gjort anpassningen av
förordningen till den personuppgiftslag ska träda krafti höst.inya som

Som remitteras förslag ochvårt fårvi vad det ledersagt till. harVi föreslagitnu se
rådet hos samordningsmyndigheten ska tillsättesatt redan till och detsommaren att

under de första nio månaderna ska förbereda så materialet från Regeringskansli ochatt
Riksdag ska kunna börja spridas från den första april Arbetetår. rådeti ska ocksånästa
bedrivas så övrigt material kan från dennåsatt ingångssidan från juligemensamma
1999.

Vad det gäller de statliga myndigheternas föreskrifter skyldighetmenar att att
sprida dem inom bör inträda juli för1 de2000 centrala verken ochsystemet januari1

för länsstyrelserna.2001 fårDe med tidigare de vill och kan, medvara om men
hänsyn till arbetet med ställa myndigheternas datasystem efter millennieskiftetatt om
bör skyldigheten inte inträda tidigare, tycker vi.

Axelson,Per Riksdagensförvaltningskøntor:
skaJag tala vilka krav arbetsgruppeni ställer rättsinformationssystemet.påom Jag
det viktigt tänkaär det begrepp användertror kravbeskrivning,att inte-

kravspecifikation. Det beskrivning de krav och önskemålär arbetsgruppenien av
har haft det framtida Det grundläggande kravbeskrivningnär görsystemet. ären
naturligtvis frågan kvalitet i sin kopplad till rättssäkerheten. Detär näraom tursom
betyder hamåste har mycket hög tillgänglighet,att iett system öppetsom en
princip dygnet det ska tillgängligt alla ellerså kanrunt, att sätt mångavara ett att
komma det enkelt,åt dvs Internet dagens medium, dokumenten skaärsom att vara
korrekta och det ska snabb uppdatering. Alltihop egentligenatt självklarheter,vara en

Peter Seipel nämndeäven inledningsvis har erfarenhetenmen detsom visat inteatt
alltid lättså nå tillär dem. Där grundbult helaiatt är vi måsteupp en systemet som
lägga vikt vid.stor

Det andra viktigt kravbeskrivningeniär användarvänligt.som är äratt systemet
Med hjälp och länksystem det ska byggaav www, menysystem attmenar att ett

med struktur där det enkelt fram tillsystem sigär rättskälla.en Förrättatt ta pro-
fessionella användare vilka rättskällor de behöver använda det problem.ingavetsom är

enkeltDet framsig med hjälpär och kan länkaatt mellanta sigav menyer man
dokument. Men för den mindre kunnig eller för den behöverär sökasom översom
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informationområden och dokument hardatabaser krävs detistora av stora att en
sökfunktionalitethög förväldigt effektivt. Sökbarheteni det ska bli ärsystemet att

fråga användarvänlighet.också omen
skisserat dethar gäller sökbarheten, ska byggaVi på när göratt ett system som

sökamöjligt alladet i i ingående sökadatabaser samtidigt, eller iatt systemet att ett
databaser själv väljerurval vid söktillfället. ska kunna sökaMan ettsom manav

ska kunna framsådant alla lagstiftnings-dokument i visstingårsätt att man ettsom
eller olikaärende, i normgivningskedjor.

gäller sökfunktionernadet ansluter haftväldigt mycket till vad harNär i
databaser.traditionella ska kunnaMan fritextsökningar,strukturella sökningar,göra

närhetssökningar, intervallsökningar mellansöka saker hände vissat.ex. som-
strängsökningar, dvs sökningdatum fraser ska kunnaoch begrepp, och man-

booleskaanvända för dem harDet inte speciellt revolutionerandeäroperatorer. som
med de här frågorna,arbetat länge för sökmotorerhar vidsigmånga vantmen som

det här allt betydligtInternet är trots avancerat.mer
vill exempel för illustreravisa med ska ha ganskajag vad jagett att attmenar

avancerade sökmetoder. hovrätt ringde före hjälp med sökaEn jul och ville ha attstrax
avsevärt försvårasefter begreppen och författning.berörd del stycke ii ensamma

manuellt funnithade sökt och fem författningar. Efter sekunder kundeDe 20 svaret
berätta det fannsfrån databasen författningar uppfyllde sökkriteriet. Dennasjuatt som

avancerade frågor vill det skakunnamåstetyp systemetmer attav ge svar om
frågaanvändas. domstol pågåendeEn hade rörde begreppenannan som samma

markanvändning och allmänt författning ochintresse skulle finnas isom samma
författningföreskrift. det gällde kundeNär lösa det, hade tillgång tillvi intemen

tillräckligt databaser med föreskrifter. för exemplifiera vad villmånga Detta att att
ska kunna lösadet här åtsystemet oss.

då lösningarna Vad krävs för litenklara allt det härHur Det ingenut ärser att
uppgift.

första naturligtvis alla producenter läggadokumentDet i måsteär att systemetav
för lagring och sökningdem information,i s.k. DeIR-programvara.ett program av

tillgängligafinnas där för bli sökbara strukturerat Detmåste ärsätt.att natur-ett
Anders Dereborg väldigt litenligtvis inne del myndigheter harså som attvar en

föreskrifter,produktion del kanske naturligtvisbara Och dettvå året. ären treav om-
överloppsgärning installera före-Ill-programvaror för tillhandahålla såatt atten

sådana fallskrifter. ska sekretariatet kunnaI under samordningsmyndighetent.ex.
den uppgiften.och andra dokumentproducenter,bistå På myndigheter,överta stora

problem. Flera ganskainga har redan sådanaIR-programvarorär stora egna, avan-
cerade.

andra nödvändigheten har doku-grad standardiseringDen vi vissär att en avav
dokumenttyp inte dokument byggasAtt varje varje måstementen. ettupp- -

enhetligt där använder enhetliga sak gäller databaserna.strukturer. Sammasätt man
frihetha väldigtkan design, grundvillkor,Där sin vissavissastorman men

finnas,standarder liksom för sökfunktionerna.måste
lösa det här har särskilt förkortningarFör tittat SGML/XML. Konstigaatt

del, de för Standardtycker Generalised Markup ochstår Language är ettmenen
märkningsspråk har funnits Markupi för Extendedtio XMLår. ståröversom

Med de märkningsspråken, och med konstiga begrepp, Z39.50Language. nästa som
förstandarder sökningberör för lösa problemen.metadata, hoppassamt system
ISO-standard, medieoberoende förSGML standard märkningär en en av
betyder språket kandokument. märker härDet dokument med detsinaatt om man
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publicera sig databaser,i CD-skivor, ellerman något sätt, ärpapper annat man
bundeninte till publiceringsform. SGML möjlighet till s.k. bakåtkompabilitet,ger

vilket bäst kan illustreras med moderniserar förblir deatt om man programvarorna
gamla dokumenten tillgängliga. SGML inte möjlighetengaranterar att tapparman att
hitta dokument bakåt i tiden. SGML mycket stabilt, det har aldrig ändrats,är nästan

mycket liten ändring ska återkommajag till beslöten ISO-som man om senaste
standardmötet december.i Men det stabiltär ett system.

Det har hög användning. Det viktigt peka det. harVi säkert alla hört talasär att
begreppet HTML, det märkningsspråk använder idag ochom är iwww,som man
i sin bygger SGML. harDet hög användning, alla websidorsom tur enormt ären

uppbyggda HTML.i Men verkligheteni det fler dokumentså mångaär äratt upp-
byggda i SGML HTML.i Det mycket ochän språk, framför alltär använtett stort

industrin.inom
Man har också möjlighet till validering. När använder SGML märknings-man som

språk kan kontroll dokumenten korrekt märkta. Det kvali-man ären att ärav en
tetskontroll finns inbyggd.som

Det också mycket komplext, det bästär påpeka. heltDet inte enkeltär äratt att
använda. Det inte enkeltså användaär HTML bygger websidoratt som som man upp
med. harDet väl legat SGML fatet det hari krävts specialkunskap och avanceradeatt
verktyg för användas.att

XML reaktion SGML komplextär ansågsså och hantera.svårt XMLen att att
existerade inte arbetsgruppvår började tittanär de här frågorna,på änannat ettsom
abstrakt begrepp. börjadeDet utvecklas ungefär samtidigt med arbetsgrupp, ochvår

och halvt år har blivitXML erkänt det Internetorganett sysslarett medsenare av som
standarder och protokoll, det kallas för W3C, World Wide Web Consortium.som
XML brukar populärt kallas för SGML och det i princip detsammanätet, är som
SGML har mindrevissa förändringargjort det blir lättaremen man gör attsom att
hantera. XML stöds de aktörerna Microsoft, Netscape och ochSun destoraav - -
har deltagit de arbetsgrupperi har fram standarden.tagit innebärXML väsentligtsom
enklare hantering märkningssystemen, arbetaroch just mångaav storanu program-
varuföretag för utveckla verktyg för märka dokument i XML.att att

XML vilket kunde börjanär, diskussionernai omkring det,sågnärman tro man
fluga,ingen inget dyker och försvinner. Det kringpågår satsningsom upp storen

XML och alla de följerprognosinstituten utvecklingen spår två årstora som att treom
kommer HTML, idag det märkningsspråket Internetpå i baraär principsom stora att
användas privatpersoner. Alla producerar dokument professionellt har då gåttav som

till XML. Det häröver den utvecklingen sker idag det gällerär hanteringnärstora av
standarder Internet.

harVi arbetsgruppeni diskuterat SGML och delXML. En myndigheter använder
redan SGML, och har för det.rutiner ska naturligtvis kunnaDe fortsätta med det. Det
finns absolut inget hinder. De har produktion tryckta dokument skullestorsom en av
säkert betjänta eftersomSGML det modieoberoende, såvara äratt satsa änav mer
länge alla fall,i XML, och skulle haän SGML det gälleräven näratt nyttaman av
produktion Men det finns absolut ingen motsättning mellan de här två,papper.

vilket väljer beror vilken dokument har och vilken omfatt-utan man typ av man
detning dokumentproduktionen.är

Innan lämnarjag det här vill påpeka denjag här märkningämnet att utan typen av
dokument skulle kunnainte det vill meduppnå uppnå Detav ärsystemet. en

förutsättning För uppfylla kravbeskrivning.våratt
Å andra sidan det inga nyheter märka dokument. harDetär gjort i mångaatt man
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Riksdagen haroch märkt alla dokument finnsår, databaser ändavåra isom
skapades.sedan databaserna det harSå varit länge och detrutin i organisa-mångaär

Skillnaden har fått enhetligationer. och märkningsspråk.standardiseradeär att
viktiga standard eller protokollNästa ska möjliggöra ANSIärsystemetsom

amerikansk beteckning.239.50. Det finns ISO-standardnummer också,Detär en ett
denna standard,Det har funnits63. långt fanns,10 Internet innanär som www

1980-talet, detsedan möjligt söka databaser samtidigt,i mångagör attsom oavsett
ochhårdvaror Det alltså programvaruoberoende.ärprogramvaror.
möjligt använda enhetligaDet sökfunktioner. tänkabehöverMan inteär att att

ska skriva databasvisst i och databas.isätt sättett enman ett annat en annan
endahar sökaMan Oavsett hur sökerpå. det de databaser skaiisättett att ut manser

träffarde önskar.manman
Slutligen det också möjlighet till enhetlig sökresultat.presentation Manger en av
med hjälpkan Z39.50 sökresultaten presenterade det önskar,sättav ettman

Villenhetligt lista och titel kan det, villsätt. t.ex.man se en nummer man man
dokumentet kanhela det, och det till hur själva bedömerärman attse sen upp

informationvill vilkavår möjligheter villgrupperar systemet att presenterage
sökresultaten.

egentligen också komplexDet något standard, ursprunglig utvecklad inomär en
biblioteksvärlden, och från början bara med bibliografiska referenser. frånMen 1993

för fulltextdokument.också denDet standard används för sökaInternet iär attsom
olika databaser. finnsDet ingen standard detmånga Internet uppnårannan som

Z39.50 gör.
innebär också239.50 arbeta begreppåtar sig med niatt att ett annatman som

har hört talas metadata,kanske egentligen betyder data data. Allaom, som om som
bibliotekhar jobbat och katalogiserat eller databaserpå jobbat med byggaatt upp

kanske istället kalla informationskulle det fältnamn eller information deom om
uppgifter skriver fältin i visst databas.iettman en

bygga sådant eller ansluta tillDet metadatasystem, sigär att ettgenom upp snarare
existerande metadatasystem, kan strukturerade sökningargör göraett attsom man

hjälp Z39.50.med av
ska detalj och beskrivainte in i hur fungerar. heltjag det här protokollet Det är

kombinationenenkelt metadata och med sökaså 239.50 löser problemet iatt att
databaser samtidigt och informationen presenterad enhetligtmånga sätt.ett
finns redan metadatasystem. fårDet Jag väl erkänna innejag ett tag attatt var

alldelesskulle bygga fick den riktig.jag mycket kritik och jagett eget, men tror var
framtid ska kunna länka det här andra länderOm i till rättskällor ien systemet

bygga barainte har nationell tillämpning, inter-måste ärett system som utan som
erkänt.nationellt ansluta tillDvs erkända standarder ellermetadatasystem äross som

det.bliväg att
alla metadatasystemsUSMARC moder. för hurhelt enkeltDetär är ett system

bibliografiska referenserskriver bibliotek. omfattandemycketDet är ettman
behöversådant. USMARC inget använda, alldeles för och detdetär är avancerat

till biblioteken.överlåter harDäremot det Internetsammanhang dykt andrai upp
metadatasystem internationell standard bli det. förstaeller Detär ärär vägsom att

heter Dublin detCore, standard det förekommer mycketingenär ännuett som men
det och fler flerarbete kring och databaser Dublinvärlden ansluter till Etti Core.sig
GILS, Informationingår i Government och från börjanLocating Service ärannat

för offentligauppbyggt i USA USAs förvaltning andrahar fleraantagits storamen av
metadatasystem, därländer Australien och Canada där finnsdett.ex. systemsom stora
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GILS centralt.är
Det arbetas också skapa andra metadatasystem, dvs hur ska struktreraatt man

information Internet och hur ska förbenämna det det ska bli enkeltman att att
söka databaser.i

Detta vad har diskuteratär det gäller standarder, Standardisering ochnär
användande de internationella finns. Det naturligtvis dettaav såär intesystem som att
löser alla problem. finnsDet frågor lösa, har pekatjag någrastoramassor attav men ut
grundläggande begrepp för vilken riktningi villmåste vaduppnåatt ange om

har skrivit kravbeskrivningen.i
Sedan det kanär bli långganska där får för och dären process som ta steg steg,

harinte löst alla problem från början där får skaffa erfarenhetvi underutan oss
tiden. Om tittar det här med strukturering dokument till exempel måsteav
tänka framtida råd och sekretariat arbetar referensgruppermed från de olikaattoss
användarna så många med och för metadata ochär för föratt hurtar ansvar tar ansvar

vill struktrera vårt heltDetta nödvändigt, och det kommer gällaärsystem. att
andra områden också.
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LÄMPLIGA STRUKTURER
FOR TEXTER | RATTS-

INFORMATIONSSYSTEM

Cecilia .Magnusson Sjöberg, för rättsinformatikInstitutet vid Stockholms
Universitet:

anförandeMitt har titeln Lämpliga strukturer för rättsinformationssystem".itexter
Jag kommer dock tala stru/eturering legala elektroniska informations-iatt om texterav

Möjligtvis lämpliga vad gäller detta struktureringsarbete,system. ansatser änsnarare
lämpliga strukturer för specifikavissa juridiska dokument.typer av

kommerJag dela med erfarenheter frånmig projekt har benämn-att av ett som
ingen Corpus Legis-projektet. finnsDet särskild hemsida för detta projekten
www. juridicum.su. se/ iri/ det finnscorpus, där information bl.a. projektetsom
bakgrund, publicerade arbeten m.m.

Agendan för dagens presentation inledningsvis kommerjagär att presenteraatt
Corpus Lego-projektet och kopplingen till hanteringvari rättsinformation i ettav
modernt perspektiv består. kommer därefterJag beröra behovet övergripandeatt av en

för hanteringstrategi rättsinformation, och också kortfattad introduktion tillav enge
StandardSGML Generalised juridiskaMar/cup och därefterLanguage visatexter, samt

funktionernågra "t/aei Corpus ApplicationLegis Demonstrator", ärett system som
utvecklat i Dataware Publisher, Till avslutande kom-version sist jag några2.0. ger
mentarer.

Corpus Legis-projektet forskningsprojekt,externfinansierat bedrivs vidär ett som
Stockholms universitet. Det startade 1994 och inne sitt sista Externaår.är nu
finansiärer FRN Forskningsrådsnämnden och Humanistisk-Samhälls-HSFRär
vetenskapliga forskningsrådet.

Det övergripande syftet med projektet med rättsvetenskapliga utgångs-är att
punkter undersöka olika metoder för förbättrad juridisk informationshantering. Vad
gäller de praktiska inslagen projektet har förenklati uttryckt fleraigenomgåttmer
klassiska systemutvecklingsfaser. handlarDet bestämt dokumentanalys,närmare om
utformning DTDer dokumenttypsdefinitioner, märkning dokumentav samtav
applikationsutformning. tillfället hållerFör den slutliga dokumentationen att
färdigställas.

skaJag härinte detalji projektets olika tekniskain verktyg bara heltutan
översiktligt vilka olika verktyg det har fråga harvarit Vinämna utnyttjatom. en
särskild DTD-editor, áFarnämligen Software.Near Microstar självaFör genere-
ringen SGML-dokument har Rules Builder SoftQuad och Author/Editoranväntav
SOftQuad.

Projektarbetet har resulterat stycken applikationssystem,i kantre ett systernvarav
karaktäriseras browsertillämpning implementerad i PanoramaPro SoftQuad.som en
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browserMed härjag verktyg förstöd bläddra ochinomtermen ettavser attsom ger
dokument.mellan dennaJust browser inriktad SGML-dokumentpåär påatt ut

Internet.
applikationEn PRISE Prototype Indexing and Search utveckladEnginesannan -

NIST USA klassiskt IR-verktyg Informationutgör Retrieval samtidigtettav mer-
det innehåller avancerade funktioner algoritmer för relevansbedömningrättsom osv.

applikation kommerDen jag demonstrera idag, "the Corpus Legissom att
Application Demonstrator, utvecklad i Dataware PublisherII kanär version 2.0, som
beskrivas elektroniskt dokumenthanteringssystem.ettsom

övergripande erfarenheterna,De anknyter till behovet förstrategisom av en
rättsinformation,hatering kan sammanfattas följande.i kan till börjaSGMLav att

med verktyg möjligen märkning ytliga dokumentstrukturer:sägas ett änvara som mer av
Vad bestämtjag SGML kan användas till beskrivanärmare ärmenar änatt attmer
rubriker, brödtext, och skilja mellan allmän och specialmotiveringmotivering ietc att

proposition. Det med andragår ord för åstadkommaSGML betyd-utnyttjaen att att
förfinadeligt dokumentbeskrivningar.mer

vidare möjligt utformaDet generellajuridiska syftarär DTDer. dockjag inteatt
slags universaljuridisk DTD,någon det genomförbartärutan att attsnarare

ochutveckla implementera dokumenttypsdefinitioner täcker meningsfullsom en
mängd juridiska dokumenttyper. Detta konstaterande ingalunda självklartär utan

praktiskabygger erfarenheter från projektarbetet.
inte kanSist minst dra slutsatsen kan fungeraSGML hävstång imen att som en

arbetet med förbättra metoderna för juridisk informationssökning generellt.att rent
särskilt relevantDetta med tanke det pågående arbetet medär moderntett text-

informationssystem.
bakgrund ovanståendeMot vill jag kort bakgrunden tillnågotnämnaav om
Legis-projektet.Corpus På grund den snabba tillväxten juridisk information,av av

dess internationalisering t.ex. till följd medlemskap och alltmer ökandevårt i EUav
lT-orientering Internet finnsm.m. det uppenbart behov verktyg kanett somav
förbättra den juridiska informationshanteringen allmänt samhället. Varför dåi ärrent

dettaSGML intressant i sammanhang,just bestämt vad detnärmare är gör attsom
forskningsprojekt inriktat förmetoder juridisk informations-startar ettman

ochhantering landarså i SGML-orienterad finnsmiljö flera juridisktDetsägaatt en
relevanta skäl till detta ska beröra.jagsom nu

förstadetFör SGML internationell standard för dokumentmärkning, vilketär ären
betydelsefullt deti sig. För andra möjliggör användning förafupade do/eu-SGMLav
mentbeskrivningar, exempelvis jämförelsei med de uttrycksmöjligheter HTMLsom

MarkupHypertext Language erbjuder. detFör tredje medieoberoende, ochSGMLär
för fjärdedet SGML Med dettextorienterat. sistnämnda det vid använd-är attavses

frågaSGML intening utforma avancerade IR-systemär sin utgångs-attav om tarsom
olika algoritmer förpunkt i sannolikhetsbedömningar jfr systemutvecklingsansatser

bygger metoder områdetpå inom för artificiell intelligens. det iställetHär sigrörsom
synbara bearbetningar, dvs det förde välkända doku-avsevärt juristenärom mer

beskrivs finns anledningSist inte minstsätt.menten ettsom transparent attmen
möjlighetenpeka till validering Man har härigenom och kon-styrinstrumentett

trollfunktion kvalitetssäkringsarbetet.i handlarDet alltså det valide-attom genom
konstateraringen går viss märkning dokument faktisktatt överens-om en ettav

med dokumenttypsdefinitionviss given DTD.stämmer en
långt har huvudsakligenSå talatjag SGML, verkligheten de flestaärom men som

känner till betydligt mångfacetterad. Diskussionen handlar idag iav er mer stor
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utsträckning XML Extensible Markup MedLanguage. tanke SGML-påom att
standarden anpassad XML true subsetså såär SGMLutgörnumera att att ett av
inbegriper det jag idag i tillämpningarprincip baseradesäger XML. Jagäven ärsom
betraktar SGML och XML "parhästar", och valet mellan dem praktikeniärsom
beroende bl.a. de förutsättningarorganisatoriska gäller för vissav som system-en
utvecklingssituation.

Vad viktigt framtida modernt rättsinformationssystemär är byggersom att ett
standardiserat stöd för dokumenthantering både struktureradei dokument-termer av
beskrivningaroch tillvägagångssättför kommunikation Effektiv datakommunikation är

förutsättningi sig för effektiv sökning, exempelvis olika nätverki Internet, intraneten
etc. ANSI/ NISO-standarden förZ39.50 datautväxling/ kommunikation mellan
datorer här nyckelkomponent.utgör en

dettaI sammanhang kan bidraSGML till bättre informationsadministratiønen
god ordning helt enkelt enhetliga dokumentstrukturer och fördjupaden ävenmer-

kunskap den offentliga förvaltningens verksamhet. fårVi instrument förom att
tydliggöra exempelvis kedjor normgivningsbemyndiganden och för praktisktav att
åstadkomma återkoppling till exempelvis Riksdagen vad händer inomen av som
normgivningsområdet.

Jag och andra har idag det räckeräven inte med SGML det finnssagt att utan att
anledning överväga strategi där arbetar med flera olikaatt en ansatsen man txoer- --

standarder. För närvarande förefaller det vettigt tänka i SGML/XMLav iatt termer av
kombination med andra standarder för kommunikation, där kommunikationsproto-
kollet Z39.50 centralt.ärsom sagt

förekommerDet till besynnerligamånga förkortningar och beteckningarsynes
dettainom ämnesområde. kommerJag kortfattad introduktion till vadattnu ge en
med användning praktiskt.SGML kanHur det juridiskimenas rentav t.ex. utse en

märkt med SGMLärtext som
SGML alltsåstår för Standard Generalised Markup Language och teknik-är en

oberoende, textorienterad ISO-standard dokumentmärkning.för Användning av
SGML innebär textkomponenter, dvs delar dokument, element,att av omges av man
taggaf eller märker delar märkning infogasDenna dokumenteni enlighetitexten.av
med särskilt utformad dokumenttypsdefinition, DTD. ocksåDet möjligten är att
använda attribut för ytterligare fördjupa dokumentbeskrivningen. kanDetatt
exempelvis så har element avseende SFS-beteckning, och sedan väljervara att man ett

attribut själva löpnumret. Attribut kan sådana aspekterattman ävensom ange avse
dokumentet eller delar dokument ska betraktas offentligt ellersom om ettav som

hemligt.
skaDet dettai sammanhang själva SGML-standarden intesägas någraatt ger

riktlinjer för bedömningen användingen element respektive attribut. Det dockärav av
huggetinte stucket hur tillgår Det sig detvisar själv-inteväga.som ärman t.ex. att

klart allaså SGML-relaterade verktygär stödjer hantering attribut och dessatt av
värden. finnsDet anledning uppmärksam detäven genomföragåratt vara att att

generell validering elementanvändning däremot inte attributvärden.en av men av
SGML standard med betydande vartationsmojligbeter. finnsär Det anledningen att

återkomma flera gånger till det faktum bara för "nu körsägeratt att attman
SGML/XML innebär det inte väljer arbeta med utgångspunkt iatt man att en
speciell dokumenttypdefinition. Det hellerinte härigenomså ställningtagitär att man
till vilka delar SGML-standarden ska Vidare har bestämtutnyttjas. inteav som man

tonvikten ska ligga huvudsakligen element eller attribut. Det sig intaom rör snarare
övergripande förhållningssätt till den informationshanteringen.rättsligaett
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"theDemonstrationen Corpus ApplicationLegis vidare bttpJ/Demonstrator",av se
wwu/.juridieumszase/iri/eorpus

avslutningsviskanMan konstatera det viktigt utforma iäratt att prototyper som
teknisk miljöadekvat kan visa avsedda funktioner modernt rättsinformations-i ett

ska dåMan beredd ställas inför praktiska problem intesystem. vara att som man
förväntat Exempelvissig. SGML medieoberoende, det detsägs visar sigvara attmen

alltid blir lite problem med den första formella raden DTDnästan i en
också villNågot jag eftersom det förekommithar delhel diskussiontasom upp, en

detta,kring ställningstagande för eller SGML/XML detsammaär inteatt ett äremot
ställningstagande vad gäller dokumentorienterad respektive objektorienteradettsom

informationshantering kanSGML i nämligensig appliceras objektorienterat beroende
tekniska verktygde väljer använda och hur väljer utnyttjasom man att attman

delar självaav standarden. Ytterligare aspekt traditionella rättskällor till sinär atten
dokumentorienterade,karaktär SGML/XML innebär ställningstagandeär inget imen

detta avseende.
mellanValet ochSGML XAJL de uppenbara likheterna helt egalt.inte Ettär trots
användabeslut XML anknytande DTD innebär går misteatt utan t.ex. att man om

valideringsmöjligheten, dvs möjligheten kontrollera utförd faktisktmärkningatt om
med de specifikationer DTD för.uttryck DTDöverensstämmer kanEnsom en ger

fungera barainte betungande styrinstrument kvalitets-ett ävensom utan ettsom
säkringsinstrument.

ska arbetaOm med dokumentstandarder finnsochSGML XML detman rentsom
allmänt anledning fundera kring det övergripande .cyfiet Ska dokument-att t.ex. en

särskiltanalys inriktad finna olika tänkbartiatt nämnarevara ettgemensamma
juridiskt märkningssystem Det kan sådana falli fråga hitta iblandattvara om snarare
utmejsla titlar, stycken, paragrafer, juridiska begrepp, ska dettaHur iosv. man
sammanhang det för närvarande finnsinte självklart tillvägagångssättnågotattse
för implementera hypertextlänkar eller huvud referenser skilda slagöveratt taget av

problem sammanhangetiEtt denna arbete fårrelativt snabbt inslagär att typ ettav av,
juritisk synpunkt, icke acceptabel subjektivitetur

vill också betonaJag vikten aktivt ställning till vilka märkningsnivâeratt taav som
ska appliceras. handlarDet framför allt medveten behovet skiljaattom attvara om av
mellan olika element. Den logiska utformningen ocksåDTDtyper ärav rent av en
betydelsefull. Här frågan DTDuppstår ska "tillåtande", dvs möjliggöra iom en vara

vilken märkningprincip helst syftei exempelvis informations-optimeratyp av som att
sökning Eller skavia Internet DTD strikt, styrande dessaSvareten vara mer
frågor situationsberoende.givetvisär

kan dettai sammanhangDet påpekas det självändamål märkainte någotäratt att
mycket möjligt. Resultatet kanså nämligen bli pollution", redundanttag ellersom

kanmärkning hämmandevisa sig för den övergripande informationshanteringen.som
omfattandelagom märkning förståsEn det eftersträvansvärda, förutsättervilketär mest

eftertänksamhet samband medi själva DTD-utformningen.
också viktigt reflekteraDet kring graden öppenhet.är Inte iatt av termer av

offentlighetslagstiftning, förhållandei till andra och dokumenttyperutan system osv.
aktualiseras och ställsDetta sin bl.a. valet metod för implementeringspets av av

hypertextlänkar.
ska det finnsDet anledning skede möjligtäven tidigtnämnas i såatt att ett som

den framtidaförbereda dokumentsökningen inslagSGML/XML-dokument utgör ettom
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denna.i Här aktualiseras kompatibilitetsfrågor generellt övervägandenävenrent samt
hur ska åstadkommarör bästa synergieffektermöjliga mellan olika anknyt-som man

ande standarder.
villlJag avslutningsvis konstatera harSGML övertygande potential, detatt attmen

samtidigt finns anledning medveten risken för otillbörlig och icke önskadatt vara om
manipulation rättsinformation, exempelvis samband med självai märkningenav av
dokument. Att ska arbeta med detsammaSGML inte tillämpaärman attsom en
specifik DTD med vissa förutsättningar,givna det frågaärutan sagtsom snarare en

välja övergripande för den juridiska døkumentbanteringen.strategiattom en

Fråga: Du något oroade mig. Du det risk för manipulation vidsa som attsa var
märkning. Vad du med detmenar

ÅCecilia Magnusson Sjöberg sidan kan bygga märkningettena system :om
automatiskt Då kan dettaså avseendei under förutsätt-genereras rättman tryggvara

ning det Åsig god automation.rör andra sidan finns det vid manuellatt om
märkning dokument anledning medveten det leualäiceraaav äratt vara attom en
arbetsuppgáfi.Det har nämligen förvisat sig svårt ha icke juridisktsvårt skoladeatt

korrekt märka juridiskasättpersoner att ett texter.
Rent allmänt kan dessutom behovet automatiskt genererad dokument-sägas att av

märkning Detta gäller förstås särskilt det frågaär masshanteringstort. när är om av
dokument.

dettaI sammanhang kan också påpekas likaväl och1970- 1980-att som man
talen utformade COBOL-program och huvud dataprogram för denöver taget
offentliga förvaltningens olika förfaranden särskilt uppmärksamma deutan att
juridiska aspekterna finns det anledning idag uppmärksamma själva DTD-att
utformningens rättsliga betydelse.
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UTVECKLINGEN I NQRDEN
OCH EUROPA AV RATTS-

INFORMATIONSSYSTEM

T Harvold SufielvenLøvdata:øygve
Det alltid trevligt komma till ochär Sverige hur den här framåt.gåratt se processen
Jag imponerad varjeär gång.

Jag tänkte skullejag utvecklingennågot Norge och sedanisäga något vadom om
förväntas i Europa, Men ska börja medjag tämligen elementärtnågotsom ärsom men

ändå kan minnas historiskt perspektiv, och det ordningar ochsom man ärettsom
traditioner existerar för kungörelser rättsligt material.som statens av

flestaDe länder har lagstiftning innehåller statlig kungörelseskyldighet medsom
hänsyn till beslut reglerar medborgarnas grundläggande skyldigheter och rättig-som
heter. Traditionellt har denna skyldighet tillgodosetts officiell kungörelse-genom en
tidskrift med lagar föreskrifter,och normalt tillgängliggörssom genom prenumera-

bibliotektion, i eller försäljning hos bokhandlare.genom
finnsDet ingen tradition denna information tillgängliggratis bortsettgöra frånatt

bibliotek.i Men de flestai länder kan också tillgång till informationenman genom
personligen komma till det kontor för ifrågavarandeansvarigt regelverk.att ärsom
När det gäller den konsoliderade upplagan regelverket känner tillinte jag någotav

land där det skyldighet för tillhandahållaär sådan. olika länder finnsIen staten att en
det ändå konsoliderade hela ellerutgåvor delar regelverket, de regeliärav av men

kommersiellutgivna bas förlag.av
Det också väldigt sällsynt det finns traditionär förnågon självatt att staten

publicerar sammanställningar domar. kan beroDetta i såärav att staten part
fall detmånga skulle principiellt olyckligt samtidigt medatt vara statenom satt

redaktörsansvaret för rättsfallssamlingarna.
Utgivning rättsfallssamlingar genomförs därför vanligtvis förlag.privataav av

detNär gäller parlamentets förhandlingar, propositioner och beslut deutges
normalt parlamentet självt. Publikationerna emellertid köpasmåste intresseradeav av
medborgare.

Samma principer sig regel gällande för andra offentliggör informa-som typer av
tion, cirkulär, offentliga utredningarsom osv.

liteDeta förhistorien, och kanär något historiensätt sägaom ärattman nu
totalt förändrad grund de frånsista årens utmaning Internet.av

Som Peter Seipel fickinne de första exemplenpå elektroniska informa-var
tionssystem tidigt 60-talet. Rättsliga informationssystempå har hela tiden gått i

för utvecklingen sådana Orsaken till detta det fannsspetsen system.av attvar en
marknad formi advokater villiga betala vad helst förnästanav som attvar som att
tillgång till den elektroniska informationen. rad och dyraEn rättsliga informa-stora
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utvecklades därförtionssystem och 1980-talen.1970-
finns detprincip FördelarI två med elektroniska informationssystem:stora

Distributionen billig, och sökmöjligheterna goda för kan sökaär ärextremt man
0rdalla i texten.

första fördelen synliggjordesDen i praktiken förrän blev tillgängligtinte Internet
för allmänheten börjani 1990-talet. Som denna popularitetberorav vet

utveckladesgränssnittet och medförde det blev1990, närmastwww, som att ettsom
folkligt krav alla samhällssektorer skulle tillgång tillatt nätet.

Ganska snabbt det fram erkännande skulle konsekvenserInternetväxte ett attav
informationspolitik.för En tradition baserad tryckt skrift hade plötsligtstatens

för förstaändrats hundragången på många Själva kungörelseskyldigheten hadeår.
naturligtvis ändrats,inte möjligheterna till hadedistribution ändrats totalt.men

hade Internet skapatDessutom blandvåg allmänheten.genuin entusiasm Fören av
informationsansvariga förvaltningende i verkade det frestande, för heltinte sägaatt

nödvändigt, denna till skapautnyttja våg för myndigheter.positiv PR sinaatt att
bakomVad ligger denna våldsamma för medborgareentusiasm Internet Många

har traditionellt känt tillgång informationtill har liten elitanväntsattnog av en som
maktmedel. har därförInternet med och känsla frihet,entusiasmmöttsett en av

det mycket korteftersom tid harpå för informationsmängder föröppnat storaenorma
befolkningen.delar av

först och främst informationDet inte tidigare har kommersielltvaritär som
tillgänglig har lagts Internet, information där rättigheter inte ärutsom utan ny

förlagsavtal.till gamlaknytna
Följande faktorer har bidragit till alternativa snabbt kunde sättasatt system upp:
elektronisk tillgång till materialnytt--
rimlig optisk läsning historiskt materialav-
akademiska miljöer hade ochexpertis utveckla och basergörasom attresurser nya-

tillgängliga Internet.
Under de sista har det skett formligåren explosion information. Fören attav ny

illustrera detta kan följandejag utveckling från verkligtSverige: Dennämna stora
optisk läsninginompionjären i Norden Olli började medKinnunenKinnunen.är

optisk läsning sluteti 1970-talet. börjanI fortfarandehade han bara1997 15av av
anställda. Idag har han anställda utspridda arbetsplatser100 helaöver Sverige.på över

mycket detDet intresse finns för lägga informationsäger nätet.om attsom ut
Under de hartvå åren hur för harentusiasmen Internet smittat sigsenaste sett av
förvaltningen.

emellertid klaraDet svårt denna utveckling. beror delvisiär Dettamönsteratt se
elektroniska rättsliga informationssystem alltid olika organiserade frånnästan äratt

till land. Olika förvaltningsmässigaland traditioner och etablerade harintressen styrt
utvecklingen. tilkommerDessutom det våldsam utbyggnads-inne iäratt nu en
period, utbyggnad ofta verkar präglas tillfälligheter klar strategi.änen som mer enav

europeisk rundturEn Internet blandvisar annat:
flesta parlament har etableradeDe hemsidor med beskrivningar verksamhetenav--

och med baser parlamentets debatter och beslut.över
finns också tendens tillDet det officiella kungörelsebladet förgöraatten nya--

regelverk tillgängligt Internet. Det informationinte alltid denna offentlig,är är av
till krävs det lösenord.och

förekommer lagarDet och föreskrifter tillfälligt och oftaverkarannarssom av-
beroende vad den enskilda myndigheten själv har lagt ut.

Rättsavgöranden finns det lite väl berori Europanätet någotav som- -
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förlagens etablerade position. Man emellertid tendenser till HD-avgörandenser att
tillgängliga ochgörs enskilda läggeruniversitet urval avgöranden inomatt ut av

avgränsade rättsområden. Efterhand kommer domstolarna själva börja lägganog att ut
avgöranden.egna

Det verkar det England, Österrike,Frankrike, Tyskland,är Schweiz ochsom om
de nordiska länderna har kommit längst.som

Huvudintrycket rättsinformationgratisär präglas betydandeatt nätet av
fragmentering ställenvissa till anarki. Jag överdriver välgränsar intesom jagnär
konstaterar behovet för enhetlig informationsstrategi har föratt visat sig myndig-en
heterna flera länder.i

hurI hög grad klarar frigöra frånsig gamla saker ochman sätt göraattav att
etablera översiktliga och brukarvänliga emellertidåterstårsystem att se.

Oavsett vad kan det klart det samhällsekonomisktär idagman annars mena att rent
långt snabbare och billigareär för tillgodose kungörelseskyldigheten förstaten att

regelverk via Intenet via tryckta publikationer.än
Vilka konsekvenser kan och bör detta få
Ska Internet-versionen till officiellgöra Enligtversiont.ex.man min börmening
tryckt version framtideni förbli officielläven version. Detta med hänsynen till

autenticiteten. Det kommer omöjligt elektronisknästan versionatt vara att ge en
autenticitet tryckt fysisktversion förvarassamma olikamånga ställen.som en som

Ska informationen tillgängliggratis dagensgöras I måste harsystem man, man
inget val. framtidenMen i kan betalningar, med möjligheten till mikrobetalningar,

realistiskt alternativ kan komma betydandeettvara inkomst-som att representera en
potential.

Ska centralt brukarvänligtgöra eller ska överlåta det tillman ett varjesystem man
myndighet för sig fördelarnaEn med driften krävernätet inteärav att ett systemav
fysisk centralisering databaserna. detMen ändå klart fysisk centralisering kanärav att
medföra rad fördelar, bl.a.en

lägre administrations- och driftskostnader-
enklare standardisera och driftenautomatiseraatt-

-lättare implementera globala sökmöjligheter och automatiseraatt genereringen av
hyperlänkar.

Jag ska litetitta utvecklingen Lovdata.nu av
I internationellt perspektiv har haft lite speciell utvecklingett efter-i Norge,en

för det offentliga rättsinformationssystemet lades hos stiftelsen Lovdatasom ansvaret
vid dennas etablering redan fannsDet huvudsakliga1981. skäl till valdetre att man
stiftelse form.som

förstaDet önskade litet flexibelt kunde ändra snabbtsigattvar man ett organ som
framtidi snabb teknologisk utveckling.en av

Man önskade också bevara offentlig kontroll och särskiltöveren systemet var man
bekymrad faran för utländskaöver uppköp valde aktiebolag organisa-om man som
tionsform.

Man önskade samtidigt direktinte offentligt redaktionsansvar, eftersom man var
bekymrad för beskyllningar manipulering, särskilt vid urval rättsavgöranden.om av
Man rädd för förvaltningen kunde beskyllas för undertryckat.ex.var att rättsav-att
göranden gick skatte-i och expropriationsersättningsmål.som staten emot

förAnsvaret utvecklingen i Norge ligger därför idag hos Lovdatas styrelse som
består för den juridiska fakulteten Osloi ordförande,av representanter stortinget,
justitiedepartementet, advokatföreningen domarföreningen.och

Lovdata rad centralagör publikationer rättskällor,primära bland Norsken av annat
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Lovtidend, Overenskømrter medfemmede publikationer.och andraLovarNorgastater,
föreskriftfinns reglerar databaser,rättigheterna till LovdatasDet samt etten som

reglerat förvaltningens till Lovdatasskyldighet sända föreskrifterdirektiv inattsom
redaktion.

medförLovdata har avtal medingått Høyesterett alla lagmansrättersamt som
elektronisk översändning alla mål med brottmålsdomarundantag osv.vissaav som

har det uppgift rättskällorna ochLovdata dokumentera desin primärasett attsom
omfattar idagdatabaserna

gällande lagar,Alla konsolideras Lovdata,Lagarna löpande800.ca av-
föreskrifter, Föreskrifterna konsoliderasgällande centrala och lokalaAlla 12.000.ca-

löpande Lovdata.också av
Överenskommelser med främmande stater.-

skattebeslut tillbaka tillCirkulär 1991-
EU-direktiv till norska,Alla 15.000översattssom ca-

tillbaka avgöranden frånHøyesterettsavgöranden till alla1836, 1987,30.000:ca-
från 1945, detpublicerade avgöranden och alla efteralla avgöranden 1836 som

till efter 1945,hänvisats
frånLagmansrättsavgöranden tillbaka undantagtill 14.000: alla med vissa1939, ca-

publicerade frånoch alla 19391993
domstolsavgöranden, förstainstansmål tillbaka tillAndra publicerade15.000:ca-

80-tal iArbeidsretten då dehittills mål ska tillbaka till 19201873, ävenett om nu
Trygderetten,mål har rättsfallssamlingen har domarbörjade, arbetsrätt, ii i

sjöfartsärenden
från Sivilombuds-har uttalanden och administrativa avgöranden: allaVi 8.000ca

Markedsrådet, Forsikringsskadenemnda Bankklagenemnda, och urvaloch ettmannen,
Klagenemnda for oljeskatt mellan ochoch inskrivningsmyndigheters beslutfrån 1935

1989.
beslut,dokumenerar interpellationer ochStortingetts verksamhetDessutom -

och referat. och biblio-har engelsk Celexfrågetimmar, Vi versionrapporter enen av
databas juridisk litteraturgrafisk med titlar.15.000över ca
databaserna har hyperlänkar mellan doku-Alla det möjligt hoppagör attsom

menten.
syften viktigtLovdatas samla rättsinformation.och distribuera EttinEtt är attav

Lovdatas därför central informationdriva websystem därelement i strategi är att ett av
allmänheten tillgängligt. Norskför Idag omfattar dettagratisintresse görs system

från frånLovtidend tillgängligt konsoliderade tillgängligaaugusti 1995, lagar maj
omfattar ocksåoch från också konsoliderade föreskrifter.1997 Systemet1998mars

frånrättsavgöranden månader.Høyesterett blir liggande två, tresomnya
har blivit otroligt och høyesteretts-populärt. Efter lagarnainDetta system att

fick sökningar lagtavgörandena vi månaden. Efter har in100.000 i attca nu
föreskrifterna ligger vi sökningar månaden.i200.000ca

drivs Lovdatas bekostnad offentliga bidrag någontjänst påDenna utanegen av
sort.

driver Lovdata tillgänglig sedaninformationstjänst,StortingetsDessutom ärsom
alla dokument allt frånStortingets tillgängliga inter-1996. Där Internet,maj görs

beslut till debatter. uppdraginformationstjänst drivspellationer, Stortingets av
Stortinget.

förstås självfinansierade och fårhar ocksåLovdata intäkter. fullständigtViMen är
bådefrånbidrag Våra intäkter baseras kommersiell försäljning iinga staten. en

intänkter frånoch har Lovdata betydandeonline-version CD-ROM. Dessutomsom

lT-konruulonen 32
10/98rapport



UIVECKLINGEN I NORDEN...

produktion trycksaker försäljning till andra traditionella och elek-av samt av textav
troniska förlag.

Man kan Lovdatasäga i Norge fungerar grossist distribueraratt vidaresom en som
både till slutförbrukarna och till andra förlag.

Lovdatas1997 omsättning miljoner15 NOK miljonervar 3 vinst.varav var
Lovdata har 15 anställda, för det har lagts vikt vid utveckla automatiskaextremt att
rutiner.

Jag kan också priset information harnämna vår konstantgått nedåt, medanatt
intäkterna har gått upp.

TABELL

19941993 1996 1997 1998
online månads NorLex 610 610 61 5 575 520

avgift Norim 854 854 861 805 725
minutavgift 7.32 7.32 3.69 3.00 2.00
CD-ROM 14640 9760 9840 8610 6888

Trots prissänkningen har haft ökning omsättningen. Särskilt CD-ROMenen av
har haft våldsam ökning.en

Slutligen tänkte jag denågot tekniskasäga aspekterna, för ända sedan viom
började teknikhistoren viktig.är Andra har talat mycket strukturkoder, och det ärom
otroligt viktigt.

Lovdata har ända sedan markerat1981 strukturen allai med koder.starten texter
Eftersom det fannsinte allmäntnågon accepterad standard den tidenpå definierade vi
vår eftersomMen standardvår entydig och komplett beskrivningegen. ger en av
strukturen lagar, föreskrifteri och avgöranden har det hela tiden enkeltvarit för attoss
automatiskt konvertera koder till andravåra kodspråk tryckkoder ellert.exsom
HTML-koder.

Idag får i dokumentin textbehandlingsfiler W ord,stort WP ellerosvsett som
SGML-dokument. SGML-dokumenten konverteras automatisktsom till våra

strukturkoder och textbehandlingsdokumenten konverteras delvis automatiskt.
konsekventEtt bruk strukturkoder kanske den viktigaste orsaken till Lovdatasärav

effektivitet.

Hyperlänkar kan tekniskt definieras pekare tillantingen sida eller tillrent som en
markör inom sida. länkarMen kan också definierasen kanManen sätt.ett annat

tala dokumentlänkar, strukturlänkar länkar till kapitel ellerom paragrafer,ärsom t.ex.
eller semantiska länkar, dvs länkar till definitioner eller begrepp. kallarjag det här för

nivåer.tre
Lovdata idag länkar forsta och andra dvsnivån, till dokument ochgenererar

strukturer.
Alla hyperlänkar automatiskt. enskilda fallI företar emellertidgenereras en

manuell övervakning hänvisningarna i till börjanav processen, om ärtexten en
syntaktiskt tvetydiga. Detta gäller särskilt hänvisningar till lagparagrafer i rätts-
avgöranden.

Länkar grundval hänvisningar direkta länkar. Lovdatasom genereras ärav
emellertid också med indirekta länkar, länkar till dokumentopererar ärsom som

hänvisar till givet dokument. typiskaDet exemplet indirektett på länk pekareären en
från lagparagraf till dom hänvisar till paragrafen. Det finnasen måste inteen som
något i hänvisar till domen. Sådana länkartexten automatisktsom igenereras
Lovdatabaserna med hjälp s.k. skuggdatabas till domdatabaserna. Skuggdata-av en
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talar förbasen vilka databaseri det finns hänvisningar till givensystemetom en
och länken etablerasparagraf först skuggdatabasensöker ochiattgenom systemet

de relevanta domsdatabaserna.sedan i
det enkelt ocksåprincipI historiska före-lagar ochversionerär att generera av

skrifter. Alla versioner textenhet gäller-från- och gäller-till-datum.ettav en ges ett
kan brukasdatum specialfunktionDessa så tilliav en systemet att samman ensy

regelverket löddetversion bestämdså dag.av som en
Problemen praktiskär art.av mer
Vilka textenheter ska basera funktionen lag/ föreskrift, kapitel ellerpå:man

paragraf redaktionelltRent det enklast lag/ föreskrift enhet.utnyttjaär att som
Använder kapitel eller paragraf skapar det åtskilligt extraarbete hålla pekare iman att

för bevarastånd enheternas ordningsföljd då enheter bort eller läggs till.att tas
föreskrift emellertidLag/ enhet informationssystemet,själva delvisiär oägnat som

för omfattandeför den för bra försökenhet och delvis nedladd-äratt att vara atten
för lång förningstiden blir lagar/ föreskrifter.stora

strukturkoder erbjuder lösningMen föreskriftproblemet. Lag/ denären av
redigeras. Alltextenhet markeras med strukturkoder. del uppdate-Somtextsom av

databaserna blir lagen/föreskriftenringen formateradautomatiskt grundvalav av
strukturkoderna, samtidigt lagen/föreskriften automatiskt delas mindreisom upp

baserat kapitel ellerenheter paragraf.
lösning bör brukas vidSamma baser historiskagenerering versioner.överav

fråga ska återskapaEn historien eller bara skaär göraannan om man ettom man
framåt historien.går i Personligen det nödvändigtjag ärsystem som tror att att

återskapa historien det ska flerainte får verklig praktiskinnanårom systemet nytta.
frågatredje skaEn omfattar föreskrifteralla lagar/är göra ettom man system som

de där det finnseller bara dokumenterat praktiskt behov. kan idéDetett attvara
tillbegränsa de rättsområden där behovet skatt, försäkringar,störst,ärsystemet t.ex.

arbetsrätt.
har haftLovdata planer i tio historiskt har helaår göraatt ett system men

haft myckettiden harinte kommitså med det. planerarigång Menannat att
det.naturligtvis detMen mycket försöker byggasågöra äratt att ett systemom som

omfattar hela regelverket finnsjag de områden där detingår störstatt tror att
försökerbehov tillbaka tiden.inär systemetgenerera

Orsaken till klarar det automatiserade. har lagtmånga rutiner Viär äratt att
mycket arbeteväldigt utvecklapå Huvudorsaken tillautomatiserar.att program som

förhar klarat det det första det för det harcentraliserat, andra varitviär äratt att att
konsekventaväldigt det gäller använda strukturkoder. fått dokumentNärnär att ett

detdet jobbet då kan bara köra för detgjort, in iärär mesta av programmet att
sammanhang, det lägga det eller databaserCD-ROM Deträtt äroavsett attom etc.

förklaringen.är

Seipel: mycketDet viktig erfarenhetPeter självklaregentligen bordeär en varasom
för formaliseringeftersom den grund all och rutinisering.är en

Harvold: har lagt väldigtVi mycketTrygve initialskedet, dvsjust attresurser
definiera och programutveckling,på harsystem, nyttasom senare av.

haft diskussionFråga: Har ni någon personuppgifter. finns väldigt mycketDetom
diskussion i Sverige integritet, personuppgifter rättsfall.iom om
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Trygve Harvold: Nej. Vi har förregler anonymisera rättsavgöranden. harViatt en
koncession från Datatilsynet. Vi mycket med anonymiseraär attnoga
rättsavgöranden. Vi anonymiserar naturligtvis alla skattebeslut, alla beslut harsom
med familj och barn Det inte personupplysningargöra. många finnsäratt som
databaserna. Naturligtvis kan fall finnai vissa det ändå.man ut
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ANVAN DARE AV RATTS-

INOFORMATIONSSYSTEM SER
PA UTVECKLINGEN OCH
FRAMTIDEN

Wablin,Tryggve SverigesAdvokatsamfhnd
Att Margareta Damberg och har intill varandrajag beror ochFARsatt oss att
Advokatsamfundet har de här frågornai sedan tillbaka. kännertjugo år Vistor samsyn

lite tvillingar sådana härsitter i sammanhang, och andranär i sammanhangoss som
de här sakerna varit Både Margaretanär och gamla de härjag iär rävaruppe. samman-

hangen, har diskuterat de här frågorna sedan början 1980-talet. Nu detinär ärav
här skedet det dags drar tillbakavi och låterär generation ochatt öveross en annan ta
komma med friska synpunkternya

harVi tänkt lägga det Margareta börjar.så Men allt vad Margaretaattupp säger
håller med ochjag allt vad kommer hoppasjag Margareta hållerjagsägaom, att att
med om.

Margareta Damberg, AuktoriseradeFöreningen Revisorer:
räknarJag tillmig församlingen, förden här hari tidjag i sysslatårs20veteranerna

med arbeta lagändringarin Riksdagen beslutat existerande lagtext,iatt någotsom om
i Regeringskanliet kallar konsolidering.man

För tjugonde hargången kommitFAR med Samlingsvolym.sin har blivitDenut
viktigt arbetsredskap bara förinte och företagens ekonomifunktioner,revisorerett

också för advokatermånga och verksammaandra jurister. Den nämligenutan är
uppdaterad till den januari och kommer redan februari.1 varje år i dess-Den ärut

tillförlitlig och lätt arbeta med. blandDen ingår 20-tal andrautom ävenatt ett
databaser FAR CD kommer den allaPå basernasgånger år.10 ärsom ut per texter
sökbara samtidigt.

härDet med tillförlitlighet lägger allt tidnågot för förvarje årär som ner mer
ska kunna behålla goda och rykte lagsamlingsutgivare.vårtatt namn som

För sedantvå stod här och levererade kritik detjag fannsinte någonattmot
tillförlitlig databas med gällande författningar, varken hos riksdag eller departement.

berättadeJag lägger avsevärda konsolideringarvåraattom ner resurser egna av
lagändringar för kunna publicera korrekta lagtexter.att

berättadeJag ganska ofta hittar felaktigheter de tryckta felaktigheteri SFS,att
beror i regeringskansliet fråninte den lydelsenutgått eller isom att man senaste
fall fråninte den korrekta arbetat lagändringenin och lämnat den förvart när man

tryckning.
Jag berättade sällaninte till departementså ringer föransvarigt informeraatt att
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och överläggafelen vilken versionerna den Riksdagen beslutade ellerom om av av--
den börSFS återgivna användai lagen.återgernärsom

rädd alltidinte tycker detjag roligt varken Finans-så ringer,är är näratt man
ellerdepartementet Justitiedepartementetpå vanligaste kontakter,våraärsom men

samtidigt ändåmåste jag tacksam för påpekanden.vårasäga är rättatt man
här och kan framföraIdag står jag kritik för sedan.precis två årsamma som

RiksdagVarken eller departement har tillförlitlighelt databas med gällandenågon
författningstext. förDetsamma gäller de föreskriftermyndigheter hämtarövrigt
från.

innebärOch det departementet ska arbeta de lagändringarinnäratt man som
beslutatriksdagen deni existerande lagtexten det fortfarandekommer medom

Felaktigheterfelaktigheter. lämnas till tryckning och blir gällande lagså sättsom ny
Riksdagen beslutat det. här skapar både osäkerhetDet naturligtvis ochutan att om-

antal förargliga allt beroendesituationer, felets fallräckvidd, och i värsta rätts-ett
osäkerhet.

exempel.mig allesammansLåt Om ni framför medtryckt SFSta ett ser en er en
paragraf har ändrats hela paragrafen streck kanten, det baraså återges med i såsom om

rader har ändrats. Den ändrade fattatförstås vad Riksdagen hartvåär ärsom texten
långt alltbeslut och väl,Så del paragrafen allsi i inteär ärgottom. men en senare som

detändrad kan plötsligt dyka fel. börjanSom aktiebolagslagen.i Frånettupp t.ex.
den revisionsberättelsentalar ska innehålla yttrande antal olika saker,attom ett ettom

framställdabland förslag till dispositioner förvaltningsberättelsen. Alltsåiannat om
framställdaberättelsendet förslaget. komi ändring, där det plötsligt1990 1321,en nr

"det förvaltningsberättelsen fastställdai förslaget".står punkten absolutDen intevar
ändrad Riksdagen.av

börjar grubbla och läserDå naturligtvis hela Tryckt gäller,SFSen. SFS ävenman
innehållet ändrats.inte ringdeDå och frågar det Ochoch undrar vad ärom man

ledsen det har blivit oförklarligt framställda.ska detnaturligtvismisstag, ståöver att ett
ändra det.skaMan

1994 fastställda kvar, ochstår ringer och påpekar Och i SFSigen. en somny
kommer det1995 på våren, mycket framställda förslaget". Och531 står riktigtut nr
då kan det lagsamling.i vår Men fastställda tillbakai SFS hoppas1995:1555ta

det harigen. Då någon gammal påpekanden finnsOch allaversion.är som en trots
fastställda kvar skaNu lyckatslämnas fram och den har1997. proposition ien man

det.bortta
funderathar mycket hurjag sådana fel fortsätta efterkan uppstå år åröver trotsatt

regeringskansliet verkari felmånga medvetna det blir och deså såatt att attvara om
lita fulltextdatabasernakaninte RIXLEX.i

vidhar liknande tillfälle föreslagitJag något konsolideringen lagändringarnaatt av
högre departementetska läggas på nivå i och arbetet ligger felimpliciten menat att

för viktiga saker.nivå Den visade det dörrar.så gången slåsig in öppnaän attvara mer
hamna framför rättschefensDet mitt högtskrivbord. liggerFör såattvar ansvaret man

kan begära. Och fortsätterrimligen ändå felen.
alltså varken fråga bristDet medvetenhet problemet eller bristär om om

Vad det dåkompetens. fel förutomDet enda kan kommajagär är ärsom -
naturligtvis brist otillförlitliga arbetsrutiner.resurser --

har hittat departementspromemorian rättsinforma-inte ijag något detom nya
själva arbetsrutinerna konsoli-tionssystemet och kvalitetssäkringentarsom upp av

deringen.
känns bra.inteDet
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Lagtextkonsolidering komplicerat arbete kräver tid för eftertankeär ochett som
behöver kontrolleras flera för bligånger Det allasom jag härsitterrätt.att vet att som

instämmer
kanJag berätta hos vid FörlagFAR motläser alla konsolideringartvå juristeratt oss

SFS varandra först varefter andragång kontrollerartvå juristermot och motläserav en
ändringar ytterligare betydligt flergång. Vi kontroller för kvalitets-samma gör våren

säkring så, med tankeän konkurrentermina också här idag villmen jag inteäratt
avslöja Vi vill kvalitet ska främsta kännetecken.vårtmer. att vara

Varför uppehåller jag då vid dettamig
Jo, jag nämligen inte kvalitetsproblemet vid konsolideringsarbetettror lösesatt

förslaget till rättsinformationssystem. Inte departement ochgenom nytt attgenom
myndigheter lär sig SGML-koda eller XML-koda grundtexterna. Inte attgenom
regeringskansliet samordnar i lT-system. Det räcker intetexterna ett avancerat

Förslaget departementsskrivelseni det rättsinformationssystemet verkarom nya
övertygande punkter.många Varför inte själva konsolideringsarbetettar man upp
Det själva grunden för allt det andra.är

föreslagnaDen förordningen visserligen avslutandei paragraf anmäl-tar en upp
ningsskyldighet för den upptäcker felaktigheter rättsinformationssystemet,isom men

välmåste börja tidigare kedjan.inog man
Jag väl medveten har mycketär ansträngda inom departe-attom man resurser

Jag inte naiv ochär jag inte det bara lägga ytterligarementen. in arbets-ärtror att att
och kontrollrutiner i redan hårt ansträngd förvaltningsapparat.en

varför läggaMen in omfattande kodningsarbetet departement och myndig-ett
heter redan kan upphandlanär mycket del från någonman nu en stor textmassanav

de utgivarna. Jag tänker Norstedts Juridik och Fakta Informationsförlag.storaav
harDe redan de korrekta kodade och klara, vilket varken Riksdagu ellertexterna

departement har idag.
Kan upphandla tryckeri-, distributions- och försäljningstjänster för ochSFSstaten

offentligt tryck redan idag, varför också upphandla färdigkodadeinteså författ-annat
ningar m.m

Med konkurrerandetvå författningstextutgivare marknadenpåstora vågar jagav
gissa skulle mycket bra förhandlingsläge.att staten ett

Tryggve Wa/Jlin:
Det där pekar problem användare har. Margareta Damberg har välett som satt
sig detin i här, normalt handläggare detinte här feltrycket. Vimen sett ser en
förmår inte tillbaka för kontrollera det eller Typisktinte.är rättatt ärom sett
professionella i användandet det rättsliga dåliga tekniskt sökaärav men att sett
och hålla reda det eller fel. haVi frånmåste det riktigtutgåär rätt rättom att att
från början. Vi ska inte behöva kontroller. Då det antal honnörsordgöra är ett som
kompletterar det Margareta har och andra har varit inne tidigare, ochsagt, som

mycket viktiga förärsom oss.
Det det lätt sökbart. skaDet uppehållaär inte vid.jagär mig Detattena är en

utgångspunkt det ska lätt för användare.att vara en
Det andra det tillgängligt, och tillgängligt dygnetär fårär Det inteatt sårunt. vara
Rixlex ibland för behöver eller för detatt stannar överupp att man systemetse att

visade så många släpper allmänhetenmåste inte just Detvara attsom nu.
måste harså ska detgång tillgängligt för allaöppnatattvara man en systemet vara

hur belastningen; Annars det försökaingen mening det.användaoavsett är.stor är att
Det tredje det aktuellt.måste ska framär När lagtext i SFSatt ärvara taman en
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ska den lydelsen färskså möjligt Vid rättsfall ska detvisenaste vara som ett veta att
färskt frånprecis det finns. detär Annars ingen meningärpressarna, senaste som att

detin i systemet.
korrekt,ska det harDet pekat redan. Och det ska fullständigt. Sökervara vara

rättsdatabas efter rättsfall,i till exempel,NJA vill NJAsåman en ärtarom att
fullständigt. villVi leta bådeinte NJA-baseni och gamla rättsfalltryckta avsikti i att
hitta.

Och, vilket tycker viktigtjag och ska komma tillbaka till, ocksåjagär som attser
allmänheten eller jobbarvi med det här ska ha tillgång till materialetsom samma som
domstolar, myndigheter eller andra inblandade Domstolen har tillgång tillparter. egna
rättsfall, och det ska också ha, i rättssäkerhetens myndigheterna harintresse. Om

till föreskriftertillgång sina och arbetar med dem ska ögonblick ha tillgångi samma
föreskrifter.till samma

väldigt tillVi positiva det arbete lagts kan låtaDetär ärsom ner. som om
kritiska, grundinställningen till det sker till och stöderpositivaärmen som nu
arbetet. Och det för själva har vad hargör tjatat i kallat aktivmånga åratt om
informationsförsörjning. harAtt för till allmänheten fårstaten ett attansvar attse
tillgång till rättsinformation. Nu det från sida, och då kansäger intestatensman

tycka det riktigt. Det applåd.än är är värtannat att en
det finns bitarMen det härnågra i kan bli bättre. återkommaLåt mig till detsom

medhär IT-kommissionenrättspraxis. föreslog alla domstolsavgöranden skulleatt vara
elektroniskttillgängliga medium, kunde och sökaså detinatt oavsettman om

länsrätt, hovrätttingsrätt, eller Högsta Domstolen. finns aspekter detta.Det tvåvar
urvalDen alltid farligt rättssäkerhetssynpunkt. urvalär alltidEttäratt ett ärena ur

subjektivt. Det tyckernågon det här viktigt och det här oviktigt.är Detär ärattsom
här vägledande, det här vägledande.inte materialet finns tillgängligtOm villär är så

bedömasjälva det här bra rättsfall eller tycker mycketinte. Detär jag ärettom ett
rättssäkerhetsintresse.starkt

andra det finns starkaDet tendenser begränsa till prövningstill-är att rättenatt
stånd. närvarandeFör det det gäller frågan till prövningstill-är när rättenstoppat om

till hovrätterna,stånd det kommer säkert form.komma tillbaka Ochi någonmen att
då betyder det utvecklingen den vardagliga kommer ske väldigträttspraxisenatt av att
mycket istället.i tingsrätten Och då hamåste tillgång till domar.tingsrätternasman

kan kanDå frågan och problemen medintegritetsäga stötaattman man om
finnsdet. Det inbyggdmotsättning mellan den blivande personuppgiftslagens kraven

och skydd föranonymisering denpå personliga och kravet allaintegriteten att
rättsavgöranden ska tillgängliga. blirDet sak statsmakterna lösa,måstevara en som

tillåtelseantingen söka efter den här domar eller hittaattgenom attge typen attav
där fåranonymiserar. Det bliinte använder principsåett system man att man en som

förursäkt skaprincip inte genomslagskraft. det viktigNär ståratt en annan en
rättssäkerhetsprincip kontra frågan hitta lösning.anonymitet. Då måsteom man en

tycks ha löst denNorge inte allt bara de känsligaanonymiseraattgenom utan
uppgifterna, kriminalitet, sjukdom och sådant. det vanlig medborgareMen ärom en

vanligt ärende finnsi med får han det.så göraett gärnasom namn
finns andra frågorDet beröranågra den här tillför-i utredningen. Det äratt ena

litligheten fråganigen. Den har varit vilken elektronisk informationi månuppe
skulleinte haåtminstone vitsord den tryckta. det MargaretaFör ärsamma som som

pekar kan litainte den får fram alltiddator, dåvia vår måsteatt text
tillbaka och kontrollera den med den tryckta, för det ingenöverensstämmer ärom

Det hittamening måste lösning litaAntingen ska kunnapå.annars. man en
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databasen likaväl idag litar lagboken och för lagsamlingsom i sig ärsom en
kontrollera SFS. Och då får hoppas den här problemutan att mot att typenman av

försvinner. Eller får försöka formerjobba fram där hittar elektroniskman man en
publicering har lika vitsord.som

Några andra punkter. Frågan avgifter: här uppfattning rådata,vår grund-ärom att
läggande information, ska fritt tillgänglig. för advokatlivetInte billigaregöravara att

för tycker det grundläggande rättssäkerhetskrav allmänhetenutan äratt att ett att
ska ha tillgång till rättslig information det finns tilgängligt. Däremot tycker detnär

alldeles riktigt får beredd betala för förädlingarär olika form.iatt man attvara
Vem ska den förädlingen, det tycker harinte betydelse.göra någon Detsom sen

viktiga inte det monopoliserar information,är så viss tillgöratt staten att man utan ser
rådata tillgängliga villkor och villkor ochär omfattningatt samma samma samma

för enskilda för själv.operatörer statensom
gillarVi deninte finnsprincip med förslaget till lagstiftningi det blirsom att om

besvärligt föreller dyrt för myndigheten uppfylla kravet förordningen skulleiatt man
kunna slippa. Det väldigt farlig ventil rättssäkerhetens synpunkt. tyckerär Jagen ur
det måste införså obligatoriskt för författnings-ärattvara ett systernom man som
utgivande myndigheter ska detså absolut Det komplett ochmåsteettvara system. vara
fullständigt. fårDet finnasinte sådantnågot det blev för dyrtsägeratt statensom att
för Riksskatteverket, får femni år.vänta

Slutligen rådet: har önskemål fråninget sida, och har förståttvår jag detom att
likadant från Margaretas sida, med där. diskuterasär Det förslaget.något i Viatt vara

tycker det naturligt producenterna själva bestämmerär vad vill producera.att att man
villVi påverka andra formeri och Men villgärna gisslaninte sittasätt.annat som

sådant råd.i ett

Sabsay,Peter InfJData:Sema Groupvon
harJag arbetat med datoriserad informationssökningssystem sedan 1974 och med

anknytning till rättsinformation sedan 1986.
Det mycket förslag.jättebra föreliggande fokusera kvalitetsfrågorär i Attärsom

och standardisering, myndighetsinformation tillgänglig med modern teknik,göraatt
allmänheten tillgång till rättsinformation,grundläggande det självfalletatt ärge statens

roll. Och det frågor tidigare försöktoch DAFA väckaSemaär som statens
förintresse redan i mitten 1980-talet.

Näringslivets informationsindustrins roll olika addera värde.är sättatt- -
kanDet sig berika innehållet, sammanställningar,röra distributionsformer,attom

teknikstöd, sökmöjligheter, användargränssnitt, öppettider, kundtjänst med Vadmera.
behöver tydliga spelregler. Vad roll Vad tänker respektiveär är görastatens man

inte tillgodoserHurgöra informationsindustrins behov aktuell och korrektman av
informationsråvara Och det med tekniskarimliga och ekonomiska förutsättningar.
Allt det där viktiga frågor behöver för möjliggöra planerings-är vettigattsom svar, en
horisont och investeringsvilja från informationsindustrins sida.

Se och erkänn informationsindustrin utmärkt möjlighet sprida rätts-attsom en
information till de professionella Informationsindustrinanvändarna. förutsätt-är en

för flexibilitet,ning tjänsteutveckling och framför allt valmöjligheter mellan olika
produkter och distributionsformer. detDet ingetstår i rapportenom

Framtiden från perspektiv verkar mycket komma handlavårt sömlösatt om
åtkomst information. informationenintegrera direkt kundernasAtt lokalaiav
intranät, till programkopplingar verksamhetsapplikationerdirekt in iprogram osv.
Sammanfattningsvis det egentligen informationsåtkomstbild utifrån slut-är en av
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villkor.användarnas InfoTorg, där Rättsbanken har idagingår, 100.000närmare
användare. professionellaDet användare informationenanvänder finnsär isom som
de databaserna för olika100 effektivisera arbete.över sittsättatt

Informationsåtkomst kundens arbetepå innebär erbjuder valfrihet. I gräns-att
med program-till-program-kopplingar,snitt, teckenbaserade traditionella terminal-

och webgränssnitt,gränssnitt, och deni tekniska datakommunikationen med olika
fastaslag och uppringd kommunikation och stöd för mängd olika tekniker medav en
förkortningarruskiga behöverinte dra här.som

början förraI öppnadesåret Rättsbanken med 40 juridiska databaser försinaav en
åtkomst webläsare.via Och därefter har det ständigt tillkommit funktioner,nya

och databaser. Nu hartjänster antal juridiska nyhetsinformationstjänstersenast ett
tillkommit inom Europarätt och arbetsrätt. framöverLanseringarna kommer att
kännetecknas ökad integration mellan mellan informationentjänsterna, integrationav

kundernas och lokalain i intranet, breddat informationsutbud ochsystem ett en
elektronisk distribution dokumenten. Allt det här jobbar med under devisenav
InfoTorg, databaser för proffs.

Patrik Hamilton, Norstedts juridik AB:
Norstedts Juridik aktörerna den juridiska informationsmarknaden.är Vien av

ungefär 140sysselsätter och miljoner. affär helt ochVår210omsätter ärpersoner
nationell.hållet

liten historia.Först Jag gjorde värnpliktmin infanterist Västerbotten.ien som
Efter elleri mindre djupfrystår tillstånd förhärdad tidenmigansåg jag såett mer att

för bostad. fickjag då kontakt förmedlingsfirmamed snabbtvar mogen egen en som
lösalovade bostadsproblem.mitt Mot föraktlig avgiftinte skulle saken ordnasatt en
totalerbjudande. Erbjudandet bestod telefonnummer tillettgenom ett auto-av en

matisk telefonsvarare exemplar hyreslagen. automatiska telefon-Densamt ett av
visade innehålla fåtalsig uppgifter andrahandslägenheter Stockholmsiettsvararen om

absoluta ytterområden. Hyreslagen däremot förintressant åtminstonetyvärr,var men
obegriplig.mig, När jag några läste civilrättskurs fickjuristlinjen jagsenare en

hårdhänt bekräftatdet hyreslagen äri obegriplig.principatt
från förmedlingsbyrånsSå sida dela själva lagtexten rättsinforma-greppet att ut var

mycket käckt,tiskt saknade i värde för bostadssökande.mig Att jagmen stort sett som
behövde sammanfattning gällande hyreslagstiftning, eller kanske anpassaden av en
vägledningvar klart. Men självainte lagtexten.

Informationstekniken kraftfullt hjälpmedel användarnytta.är uppnå störreett att
informationsteknikMen innebär inte i sig användarnyttan ökar. Oavsettatt om

företagetsdiskuterar eller privatpersonens användarbehov finns det ingenstatens,
automatik informationsteknikeni sådan värdehöjande. Hyreslagen bok,iatt ärsom

ellerCD-ROM Internet relativt ointressant. Paragrafernasöver betydelse framstårär
förklarare byterinte vi gränssnitt.att

Men, ordning:någon informationstekniken helt sök-säger vän av ger oss nya
möjligheter, och den aktuella Ds hänvisar1998:10 ständigt till sökmöjligheter.just

söka informationMen värdeinget häri finns barasig, självständigt värdeäratt ett --
Problemetfinna. kan den informationsmängden det ligger dåatt storavara ett-

värde kunna finna deti relevanta dokumentet eller den relevanta informationen.att
skapar informationsteknikenHär ibland bättre förutsättningar. finnsdetMen

liknande, gamla instrument kan lika effektiva,minst dvs olikasom vara typer av
Värdetsökregister. med register snabbt kan finnaärett rätt.att man

finns andra värden finna.Det "att Aktualitet, dvs påverkasagerandemittän av
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förändringar, jag måste uppdaterad. Sammanfêzttning dvs vill läsa allt. Fördjup-jag inte
dvsning, vill läsajag allt, vill ha alla detaljer, tolkningar och analyser.jag Vägledning,

dvs behöverjag instruktioner, kan själv tolka reglerna. Alla de härjag inte värdena
mellanvarierar olika användare finnsde där.men

Helt klart kan informationstekniken bätrte förutsättningar för skapage att
användarvärde. Aktuell information kan snabbt spridas och hyperlänkar kanöver nätet

direkt till fördjupningsdelar. bestämmaMen hur ska hanteramåste ochge access
informationen här finns det hjälp hämta självaingen tekniken.i Vianpassa att-

helt enkeltmåste kunna väldigt mycket dem ska använda informationen.om som
En användare den statliga eller den privatpraktiserandetjänstemannenär juristen,

eller någon beroende rättsinformation. Helt hur vänder ochärannan som av oavsett
vrider problematiken själva utvecklingsansatsen frånmåste användarenutgå inte-
från tekniken eller materialet sådant. Vi kan ställa bakominte ochsom oss en mur
slänga information till användarnaöver bara skinnetmåste in användaren.på-

Jag övertygad de fördelarär axlar störrestoraom som att statenges genom ett
för den grundläggande rättsinformationen. likaJag övertygadäransvar attom

användarnas behov anpassad informationjuridisk bäst tillgodoses välav genom en
fungerande informationsmarknad. viktigtDet understryka aktörernas uppgiftär att att

sådan marknad tillförainte grundläggande information därär missar;en att staten
aktörernas uppgift leverera mervärden till användarna. Fungerar marknadenär välatt

allmänuppstår Ett exempel bra produkt väl illustrerar frågannytta ären som
Norstedts skatteprogram. Skatteprogrammen bygger användaranpassning,stor

teknik och djup sakkunskap. Användarna och har mycketgjortsenaste gör stora
tidsvinster.

förädlingsansvarStatens därför nyckelfråga för informationsindustrin.är en
Skrivningarna deni aktuella utredningen särskiltinte uttömmande eller tydligaärnu

den här punkten. heller har analyserat informationsmarknadennärmareman.
sådan, dennai fråga också informationinsdustrinJagsynsättetsom är snävt. tror att

och skulle ha mycket dialog. utredningenI andasvinnastaten närmareatt mesten
"särintresse frågan finnsSjälvfalletberörs.någon särintresse, detnär gång ett men
finns också frågorantal där verkligen skulle verkligt effektivasamarbeteett ge
lösningar. Norstedts Juridik med flera har relevanta tillgångar,aktörer har ett stort
kunnande inom området.

Avslutningsvis förslagjag övertygad utredningens kommer ledaär att attom
utvecklingen framåt.

ielDan Moström, juridisk Informationsteknologi AB:
Black Decker lär haö: haft inför lanseringen borrmaskin. Påtoppmöteett av en ny

frågademarknadschefen vilken kundnytta ville tillgodosemötet med denman nya
borrmaskinen. Som fick förslaghan snabbare borrhastighet, designsvar som snyggare
och andra finesser. Men inget Kundnyttan med borrmaskinrätt. ärav svaren var en
hål.

Juridisk Informationsteknologi programvaruföretag skapar mervärde förär ett som
verksamhet med hjälp informationsteknik. har utvecklatVi förav en programvara
hantering, distribution och rättsinformation,presentation bygger delvispåav som
innovation och nytänkande. modellen för informationshanteringDen har lanseratvi

förslag tekniklösning för rättsdatasystem.som ett nytt
tänkerFörst frågorjag vissa användarbehov, därefter beskrivata rätts-upp om

informationens egenskaper för avsluta olikamed diskutera tekniklösningar. Denatt att
röda tråden dettai anförande dock och hurbehovsfrågan den kan tillgodoses medär
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hjälp IT.av
vilka behovNär tittar vill tillgodose med rättsinformations-man man ett nytt

finns flertal intressenter. Jag ska inte detalj,in kan konstaterai jagettsystem men
frågan blir komplex ska tillgodose alla dessas olika behov. skanär Jagatt man

slags viktningåtminstone någon vilka behov bör tillgodoses första handige av som
Åtminstone alla fallijag användare förvaltning ochinom rättsskipninganser att

bör viktad behovstillfredsställelse. Det där nämligen, läggerären om man stats-
finansiella aspekter den offentliga rättsinformationen, effektivitetsbesparingarsom
kan göras.

därefterOm tittar den information ska hantera med det rätts-som nya
informationssystemet och dels uppehåller vid vilken information ska ochingåoss som
dels den informationen ska märkas. hadeJag tänkt aspekten hurtittaatt rätts-att
informationen beskaffad informationsmängd.är som

första egenskapen detDen information förändring. tillkommeri Detär äratt en
information.ständigt andraDen egenskapen det finns behov framär att attav

information utifrån olika tidsapekter. Den tredje egenskaper det finns relationerär att
informationsmängden.den härinom De här relationerna definierakan sägas rätts-
fjärdeDen egenskapen hur används. och handläggareJuristerärsystemet. görsystemet

kvalificerat tolknings- analysarbeteoch informationen.ett av
Rättsinformation informationsmängd har väldigt speciella egenskaper intesom som
jämföraskan med information. Det ställer krav de tekniska lösningarna.annan

1996 presenteradeHösten modell för hur rättsinformationssystem skulleen ett
förkunna Justitiedepartementet. Den modellen bygger dynamisk ochutse en

objektsorienterad informationshantering. I består den heltövrigt modern teknik.av
Grundidén med denna modell informationen hanteras dokumentär att utansom

informationsobjekt.hantera Den sammanställning behöver sker eftergöraatt man
behov hos användaren. Dokument, sammanställningar och andra innehålls-typer av
förteckningar och liknande dynamiskt förutsätterNaturligtvisigenereras systemet. en

här lösningsådan märker informationen, det behöver naturligtvistyp attav man men
form struktureradei dokument.inte vara av

frånskiljer de traditionellaDen sig hantera information och användersätten att
bland objektifiering information dynamisk informationshantering.annat av samt en

hemställde hos arbetsgruppenVi skulle redovisa skillnaderna mellan teknik-att man
lösningar, och särskilt vilka effekterna blir iiinktioner, egenskaper och utvecklings-
möjligheter. skeddeDet dock inte kansåvitt utläsa förslaget.jag av

jämförelse medEn intressant teknik bygger objektutnyttja inomäratt att som
där paradigmskifteprogrammering, skedde för sedan. användesLängenågra årett en

programmeringsmetod benämndes strukturerad structuredprogrammeringsom -
Idag används objektorienteratprogramming. genomgående vedertagetsynsättett som

inom programmering. Jag sak kommer gällasynsätt tror att attsamma synen
rättsinformation.hantering av

Under dagen har det talats väldigt mycket strukturerade dokument och attom man
informationen.märker Jag objektorienterad hantering effektivareärtror att en ett

alternativ.

frågan vilketDå uppstår sådan här informationshantering bättresätt en ett
tillgodoser användarbehov rättsinformation. finns flera fördelar jämförtDetsätt av
traditionella lösningar.med

blir mycket kraftfullare sök-Det och urvalsmöjligheter.-
kan helt valfriMan sammanställning informationen. behovetDet ären av som-

informationhur ska och färdigainte mallar.någraavgör presenteras
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kanMan helt valfri tidsaspekt informationen.en-
blir lättareDet planera omkring information.att-
demFör ska administrera blir det också enklare. hörde diskussionenVisom om

konsoliderad författningstext och problemet med fastställa sådan. härDenatt
lösningen innebär klarar sådant.att man av

Det leder till högre informationskvalitet och dataintegritet kan kapslanär man-
informationen objektnivå.

Relationer och länkningar informationsmängden hanteras heltinom dynamiskt av-
tekniklösningen.

får fullMan valfrihet ska informationen.extrahera bunden tillMan intenär ärman-
filformat kan använda vilket vill.utan man

Man har också helt flexibel till metadatasystem. behöveranpassning Man inteen--
binda tillsig något.

viktigEn aspekt den här tekniklösningen den för verksamhets-ärannan att-
ledningen innebär kan helt andra förverktyg verksamhetsutveckling. Detgöraatt man
kan gälla ärendehantering, beslutsstödsverktyg, bearbetning. kan alltsåManannan

information frånin andra.
ska kommenteraOm förslaget framjag har lagts perspektivvårtärsom program-

varuföretagets. Vi tycker det mycket bra det finns frånintressesåär att ett stort
statsförvaltningen. Här understryker kan ha högre ambitionsnivå.att man en
Naturligvis det mycket bra med decentraliserat informationsansvar, detär ett men
behöver inte har fristående databaser detså harsättattvara man som man
föreslagit.

harSen det finnasska behöva låsninginte vilken informa-någonsagt attman av
tionstekniklösning ska använda, ändå löser förslaget fårnärman men man man en
uppfattning ändå tänker dokumentbaserad teknik.sigatt man en

ska ocksåjag sambandi med detta, ska dra lans för harvårt såom en program,
det i finns politiskpropositionen det viljeinriktning stödja1995/ 961125sagts att atten
uppkomsten och utvecklingen inhemsk programvaruindustri bl.a. statligagenomav
upphandlingar av programvara.

Alpsten,Börje Stiftelsen för Vad objekteträttsinformation: sammanhangeti Jagär
förstod alls vadinte det var.

Daniel Moström: här utvecklatDen lösningen har kan uniksåvitt ijagärsom se
världen. Vad med objekt har definierat det,i princip,ärsom menas som en
informationsenhet med självständig juridisk betydelse. Det precis påär sättsamma

efter skapa strukturerade dokument. självklart hurDet intesträvar ärsom man att
strukturen ska Det heller självklart vad ska objektinteär är.ut.se att ettman anse

skaMen från rättskällor: detjag exempel olika gäller författningarNär ärtaom ett
objekt paragraf eller stycke. förarbeten har från innehållsförteck-För utgåttett en ett

ningen; avsnitt eller stycke blir objekt. det finnsvarje självklarMen ingenett sagt,som
definition objekt.ettav

Alpsten:Börje Det du talar talar paragrafer. förstårtextorientering. Du jagärom om
detta objekt.inte äratt

Daniel Moström: rättsinformation. skulle ocksåDet hemställdejag visägaär att om
utredningen skulle dels beakta de olika ochtekniklösningarna, dels praktiskgöraatt en

utvärdering den tycker dettekniklösning utvecklat. självklart skaJag ärav att

45 IT-komulsslonen
10/98rapport



RÃTTSINFORMATION OCH IT 1998

utvärderingenden här under praktiska omständigheter, för kunna jämföra medatt
traditionella lösningar.

förespråkarVi informationen har klara fördelar.sättett nytt att se som

panelenHur denFråga: omständigheten bara del författningarnaser att en av
medkommer ochi lämnar kommunerna med frivillig-systemet, att man att vara

finnshetens Det ungefär 140.000väg kommunala författningar och cirka 40.000
övriga.

Damberg:Margareta tycker detJag självklart alla gällande författningar kon-är att
skasekvent med. frivillighetenhärDen känns luftig.litevara

Wåhlin:Tryggve har längeVi det möjlighetenså använda den härjustsett att att
tekniken skulle den svårtillgängliga informationen lättillgänglig.göra informationDen

verkar fram borde finnassvår med. det möjligt finnsSen detatt ärsom att en
förrespekt svårigheten lagstiftningsvägen kommunerna dettatvinga göraatt

Patrik Hamilton: Rent allmänt kan väl det all reglering skagivet insäga ärman att att
detSen väl alldelesi korrekt bedömningär praktiska skäl intesystemet. en att man av

med det, eftersom kommer fullt med lösa de uppgiftertar man att upptagenvara att
finns listade utrednigen.i Men lyckas med det får de korn-som nu man man
föreskrifternamunala sen.

Seipel: kan kommenteraPeter Jag det här med objektorientering lite kort. harMan
olika sammanhang, deli dem väldigt enklaprövat i Britt-Louiseen av som

doktorsavhandlingGunnarssons språket medbestämmandelagen,i där medom man
vanlig enkel pappersteknik prövade vad det skulle innebära skriva författnings-att

de läsbara från arbetstagarensså utgångspunkter. skulle ske medDetatttexterna var
kursiveringar och diverse enklare syntaktiska tillpassningar texten.av

blev naturligtvis diskussionDet bland detta språkvetarensjurister sätt attom
handskas med deEn allra kommentarerna blir detta"Dårättstext.en tyngstaav var:

lagstiftningsförfarandet.del Det kommer obemärkt ellerinteen av att passera
okommenterat Riksdagen väljer kursivera det eller det, dvs göragenom att man att en
stark markering detnågot i normativa innehållet.av

naturligtvis problemDet informationstekniken kommerär Attpå.stötaett som att
detta situation med full frihet.inte Utan det hinder och förut-är så mångaären att

själva lagstiftningsmaskineriet Åtminstonesättningar i beakta. frånmåstesom man
synpunktenden den dokumentorienteringen väldigt förklarlignaturlig, ochär rena

försvarlig. Det arbetar med lagstiftningsprocesseni och det denär texten ärman
sammanhållna lag. Det känsligt frågan hursåtexten ärantas är ärsom som ett system,
långt kan med raffinerade logisk-tekniska metoder för hantera rätts-man att
informationen. Det kommentar och kanske också fråga.är en en

Daniel Moström: lättareDet kunde det praktiskt. har försöktvisa Viär såom
möjligt den lösningtittamånga utvecklat. enda kanDet jagatt säga ärsom som

hänsyn till behovet. harVi informationsanalysgjort rättsinformationenatt tar en
och hanteringentittat informationsmängden. Därefter har utvecklatav en

utifråntekniklösning det. Den innebär hanterar informationen bättreatt ettman
strukturerade.den liggerSen det kanske kan kalla paradigmskiftedetsätt jagän ett

gäller teknikanvändningdet för rättsinformatiken för andrafår heltnär att man-
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användningsmöjligheter, det helt hur informationen skaär sättett nytt att se
och hanteras i tekniklösning.representeras en

Slutresultatet användaren ska informationenär han den.att ärsom attvan se
härDet lösning märks förstär lyfter huven datorn och den hären närsom man

modellen harjag innebär skillnader den nivå där hanteringensom pratat om av
informationen sker. Det hantera informationenär sätt på.ett nytt att
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Anders Dereborg: Jag ska inte de utmärkta synpunkter fram-argumentera mot som
förts. Arbetsgruppen har sitt kommerNu månader långsagt genom rapporten. treen
remisstid då alla Ävenintresserade får sitt. har fåttinte arbetsgruppenssäga om man
promemoria formelltremiss från Justitiedepartementet naturligtvis oför-är man
hindrad lämna in synpunkter.att

skaJag bara klargörandennågra ellergöra påpekanden till detnågot harav som
gällerDet främst frågorna kvalitet och tillförlitlighet.sagts. Det mycket riktigtärom

detta kan problem, både arbetar med trycktaatt författ-när versionerettvara man av
ningstext och arbetar med elektroniska.när harJag det till och medman noterat att
har smugit sig in felnågra rättsinformationsförordningen.i det.Så Ettär rätts-nytt
informationssystem löser alltså alla deinte här problemen.

Vad först gäller den s.k. fulltextdatabasen SFST. finnsDet problemmånga som
sambanduppstår i med konsolidering författningstexter, och då det viktigtärav att

påpeka konsoliderade rådata,inte verkadenågon gällande.att ärtexter görasom
Konsolidering förädling, det inte formär i kalladeså omtryck författ-görsom av av
ningar.

taladesDet mycket den elektroniska författningarversionen skaattom av vara
likvärdig med den tryckta Det naturligtvis önskvärt. de skälAv vidär jagsom gav
inledningen i det inte möjligt låta den officiella publiceringen skemorse anser att
elektroniskt. Det vidare länge finnsså det möjligheter tillär så awikelser mellanatt en
elektronisk version och tryckt vitsord före den andra.måste någon harVi inteägaen

någonstans därstött riktigt allvar har autentisk elektroniskövervägtman en
publicering. Vad har fått till livs regleringsbreven Danmarki tydligenåross att
skickas till myndigheterna elektroniski form och det den elektroniska versionenär

gäller. Står det något den formeni tryckta det den elektroniskasom ärannat som
gäller.

Lösningen det här för del vadvår talade riktigjag SFS-databas. Vi villär om, en
ha databas där författningstexterna konsoliderade,inte dvs databas dären är en
författningarna lagraselektroniskt den formprecis de kommer fråni trycket. Detsom
ska databas där författningarna lagras elektroniskt deinnan till trycket,går därvara en
det denna version det elektroniskaär underlaget för det officiella kungör-utgörsom
andet. Detta den äkta SFS-databasen taladeär jag i dennaGenom kanom morse.

fullt tillförlitlig bas i produktionen.en
Problemet med kvalitet fulltextdatabaseni har känt till längevi och har försökt

åtgärda det olika Framför allt gäller det använda densätt. och medpå Irätt sätt.att
förslag tillvårt rättsinformationsförordning får den myndighet föransvarigärsom

framställande fulltextdatabaserna också den skyldigheten arbetetorganiseraav att
informationensåsätt sprids databasen aktuellvia och tillförlitlig.ett Huratt ärsom

det ska ske ska den informationsansvariga myndighetens sak. skriverVi dock lite ivara
hur det kan ske för Regeringskansliets del.rapporten om
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Som Margareta Damberg inne det sambandi med konsolideringarnaärvar som
fel Och dåmånga uppstår. vill ocksåjag påpeka sak. Om tilltittaren annan

exempel myndighetsföreskrifternapå detstår inget i de skarapporten attom vara
konsoliderade. Däremot har skrivit rättsinformationsförordningen det skaså att

incitament till myndigheternautgöra trycka författningar.sina ställerett Viatt om
dels krav samtliga gällande bestämmelser ska med och dels författning-att attvara

ska elektronisktåterges visst sätt.arna

Damberg:Margareta blirNu riktigtjag orolig och tillbaka vadnågot sade,jagtar av
framför förslaget.allt deFör exempel skullejag illustrera det denärsom tog upp att
tryckta blir fel,SFSen själva ändringen enligt riksdagsbeslutetsom oavsett ärom rätt

eller förutsätteråtergiven inte. Det falli så till baraövergår tryckaprecisatt man att en
SFS det lillaprecis ändrade stycke Riksdagsbeslutet omfattar. Förny ärsom annars

tillbaka i precis situation Man från felaktig fulltextdata-utgårman samma som nu. en
plockarbas och in ändringar har med det felaktigarätta har uppstått någonmen som

Och eftersom det trycktavägen. SFS gäller blir den felaktighetenhär gällandestans
lag Riksdagen har fattat beslut. Det del ochminutan att är poängstoren av som

den dag detmig felupprör uppstår inte obetydligtså det berättadejagett ärsom som
om.

det kan ledaDet till rättsosäkerhet.är som

Alpsten: braBörje Det myndigheterna skaär omtryckningar.att görauppmanas att
harMen Regeringskansliet ambition För antal sedan uttaladeår Kon-samma ett

stitutionsutskottet regeringskansliet ska trycka tredje författninggångatt om var en
ändras. Såvitt harjag inte detgjort skattelagstiftningens område sedanvet man
1928.

Anders Dereborg: harJag inte den frågan. Det särskiltinget det härisvaret är sagt
sammanhanget benägenheten hos regeringen trycka författningar.om att om

Damberg:Margareta beskedDet har fått från departementen vid sådana här
omtryck omtryck gäller Trycktinte.är gäller,SFS omtryck inteatt ärettmen en
utfärdad alltsåSFS, gäller den.inte Det komplicerat dåsituationen. skulleFörny
leva med omtryck antal människor gällande lag medan andraen massa ett ärsom tror

kunniga lagstiftningsarbeteiär det gäller.intesom mer vet att

Anders Dereborg: Ett omtryck gäller. Jag det råder sammanblandningvisstror en
friståendemellan s.k. omtryck och andra omtryck. friståendeEtt omtryck är ett

omtryck författning sker samband med författningsändring. Menenav utansom
finns detsedan också den vanliga formen omtryck sker samband mediav attsom man
ändring författningen.i gällerDegör naturligtvis.en

Anders Arbetsmarknadsstyrelsen:Kruse, harVi inom område ungefär miljonvårt en
kunder besöker arbetsmarknadsmyndigheterna undernågon Ochgång året.som ett
allt antal dem blir ochstörre intresserade kontrollera följerav mer mer att attav
gällande föreskrifter, hur märkligt det kan låta.än

skaDet kanske slårjag dörrar,säga missförståttöppna jag inte har detjagvet om
riskDet gammalär jurist ochnär har hängtär inte med riktigt denimesta. man

tekniska utvecklingen. harJag aspektertvå det här.
Den skulle användareär sådant häri rättsinformationssystem.ena vem som vara ett
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tyckerJag den naturliga utgångspunkten för statsmakten borde tillhanda-att attvara
hålla gratis där det lekmannen, allmänheten denett primäraärsystem ärsom an-
vändaren. Det skulle befria väldigt från de enkla uppgifternamånga av oss mer att
tillhandahålla information vilka regler gäller. kanDet då hänvisaom som man
kunden, allmänheten till. Dvs, enkelt de grundläggande författnings-nåsättett
bestärnmelserna, samtliga författningsbestämmelser, både myndigheternas ochstatens,
kommunernas, och de traditionella förarbetena, och Riksdagenspropositioner ut-
skottsbetänkanden, sådant enkelt själv kan klicka framsigsättett att man utan att

direkt kunnig.vara
De det professionella användare, de finnssäger starkt företräddaär härsom att som

idag, de skulle då de föremål för förädling från informationsindustrin.ärvara som
Men lekmännennår med de här kan också de professionellaom man systemen ta
framsig vanligt Det möjligt har tänkt det där,sätt. harär jag inteatt men

hört det. Därför tycker det kundesäga jag höraintressant vilken användar-er attvara
aspekt har arbetat med.man

Den andra frågan har hörtjag inte mycket ellerär så EG- Europarätten. Detatt om
likadant med den detär jag viktigt medborgarna, myndigheterna och deäratt tror att

professionella användarna enkla kan komma helhetenin länkari viasättsamma
från sådant här Till exempel jag mitt område arbets-viaett system. om tar eget -
löshetsförsäkringens paragrafer kan komma förordningen 1408/71 och därifrån
till tillämpningsförordningen 574/72 och allra helst också EG-domstolens rättspraxis

området särskilt tekniskt kunnig, och kan det hemifrånutan iatt göravara att man
Internetform.

Det tycker minimikravjag,är, integrering med Europarätten.ett

Axelson:Per kanDet alldeles riktigt behöver ställa fråganvara äratt om vem som
tänkbara användare det här lite har duSomgjort. inneänsystemetav ärmer var
det naturligtvis medborgarna,så allmänheten, sådan användargrupp. kanViäratt en
dissikera det där begreppet lite deoch du harprecis kommer till digsäga attgrann som
och vill föreskrifter,titta dvs vilken medborgare helst, ska kunna användasom

hemifrån.systemet,
Men det häri begreppet lägger också andra kategorier kan preciserasom mer.

liggerDär jurister, advokatbyråer, forskare bibliotek,revisorer, det.ex. statsvetare,
dagligai sin gärning använder den informationhär tillhör denintesom typen av men

offentliga förvaltningen. Det också ganska Användarbegreppetär ärstora grupper.
väldigt brett. Men det meningen ska bygga sådant detpåär sättatt systemet ett att
ska enkelt använda för alla.vara att

Sen det naturligtvis Patrikär Hamilton förut allainne inteärsom attvar texter
lätta tillså försig helst, det kan krävas handledning eller hjälpatt ta vem utan storsom

professionell förjurist läsa och tolka lagen. frånJag den tidenminns jagav en näratt
gick bibliotekshögskolan framså regel: Ta lagen tolkagärnasa man som en men
den aldrig. Det godjag regel ska hålla härär gårtror även nären som man man ut
till medborgarna.

harSen användarkategori, det naturligtvis den offentligaären storannan
förvaltningen: myndigheter, domstolar, regeringskansliet och Riksdageninte minst

har mycket hög användning den här dokument. ganskaDärsom ärtypenav av
övertygade sådant här kan hjälpa till rationalisera hanteringen iattom ett system att
alla dessa Som i bidrarnågon det tillinte bringa godorgan. annatsa pausen: om att
ordning och reda. Det kan hjälpa till medjag jobbar det härtror att om
strukturerade och medvetna sättet.
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Håkan Wistrand, Kemikalieinspektionen:Per och har under deIT-ansvarigJag är
och halvt arbetat med författningssamlingar harsista åren Internet. Jagvåraett ett

och fråga detkommentar gäller fråndet FAR, Margaretanären representantenen som
pratade dvs kvalitet.Damberg, om,

skulle vilja ha synpunkt där lyfter fram elektroniska medietJag in detgärna en man
informationsbärare.också Jag ganska övertygad sikt kommerären attsom om

det originalet och spin-oif-eH-ekt. Och kan detpapperetatt som som en man
kulturskiftet hela produktionsskedethär från förstai de utkasten till detnär är

vilketpublicerat, medium, där det elektroniska mediet ligger symbolisktoavsett sett
bankfack med autenticitetskontroll lyftaförvarar i och behörighetskontroll kanså man

säkerhetsdiskussionen.den här
frågan: läste det lilla kvalitet.Jag i hann med säkerhet ochSen avsnitt Detjag om
myndigheten ska fram eller för de här doku-produktionssättstår taatt processer

diskuterat hur myndigheterna fram dem skrevHar ni ska Ni SGMLmenten. ta att
förhävstång lyfta IT-skulle kvaliteten dokumenten. hördeJag någonatt attvara en

förkommissionsrepresentant sedan ville använda myndigheternanågra år ensom
för fram bra applikationsprogramvaror.hävstång alltid myndigheternaDet äratt ta

fram för fram erfarenhetska ochinstrument minta att tasom egna somprocesserna,
det blir väldigt tvehågsen flora, skaIT-ansvarig hantera. Man intesvårär att atten

standardisera vilken vill kanske ska standardiseraanvända. Manprogramvara man
ska jobba med domvilka kanske ska ha ska haMan kravpå.sätt attman man

fördokumenthanteringssystem den här rättsligt gällande dokument.typen av
bra ska myndigheterna lösa den här frågan självaHur

Axelsson: det gäller standardiseringsfrågorna läggahar grundlinjenPer När varit att
fast standarder dokumentproducenterska användas alla inågra gemensamma som av

det här skedet har inte velat detI Som någraprecisera stårså.änsystemet. mer
förslaget, får eftersomställen med del frågor genomförandeprocesseni så vi itu ita en

finns problem idag kan bedöma.det överblicka eller har möjlighetinte attsom
problem gäller vilka Ska det skeska användas.Ett t.ex. programvaror ensom
upphandling för alla myndigheter självcentral deteller ska myndighet skötavarje

har arbetsgruppenfrågan problemet.inte ställning till, har DetDen tagit settmen
fråga det föreslagna fårrådet till.ställningär tasomen

efterdet område område. Säkerhetsfrågorna där idagsådant inteSå är är ett
exakta kanske harkan skulle heltOm skriva viår vi sätt änettsvar. ett annat nuge

beroende mycket händer får lösasdet området. frågor alltsåpågjort så Mångapåatt
efterhand takt med den tekniska olikautvecklingen ochi de vägval imåste görassom

därför olikaskeden. viktigt myndigheter medverkarDet och andra producenter iär att
för förbereda beslut, metadata,arbetsgrupper gäller användningvadatt t.ex. av

layoutfrågor ochtesaurus, annat.

Dereborg: kort kommentar ochAnders bör innehålla originaltextenEn till basenatt
blir spin-olT-effekt. det SFS-databastrycket tanken med denJa, detjustär äratt som

vill ha. första därför vill haDet Det den.är ärsteget.som
kan den började planeras arbete.helt oberoende rättsdatagruppensJag säga att av

SFS-databasen detbeslutad och budgeterad och inköpt Såjag.är är atttroren server
alltså påbörjas underkommer året.att

Klasen, Infodata: Rättsbanken, dessmycketSema Group Jag har arbetat medLars
och strukturering dess databaser. detsöksystem talasNär t.ex.programvaror,av nu om
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IR-produkter, tycker detjag lämpligt diskussionen och knytai till detta.är att an
Per Håkan Wistrand pratade risken för olika myndigheter blev pådyvladeom att

och arbeta. villDet invända detsätt Omjag någotprogramvaror att ärmot. som
kommer hindra utredningens ambitioner det alla,i Sverige barainte myndig-att är att
heter, anledningnågon själva vill välja istället for detnyttjaav t.ex. attprogramvaror
andra Jag kannyttjar. låtainte bli jämföra med hur det biblioteksvärlden.i Iäratt
Sverige väljer universitet och högskolor bibliotekssystem efter huvud. Det innebäreget

resursslöseri. FinlandI påbjuds däremot ska använda ochett enormt att man ett
Det bättre effektivarepriser, resursanvändning och påtrycknings-samma system. ger

möjligheter producenten. Jag tycker skulle kunna likadant vadgentemot göraman
gäller IR-produkter för det föreslagna rättsinformationssystemet.

tyckerJag utredningen väldigti sig bra. framförMen jag demigär svårig-storaser
heter kommer ska införauppstå gigantiskt distribuerarsånärsom att ettman system

utredningen föreslår. skaVi medvetna Sverige, beslut fattas isom vara attom om
enlighet med förslaget, blir föregångare det gäller distribuerade baseradenären system

239.50 för denna information; hundratals ochorganisationer medtyp av servrar
olika IR-produkter, med Z39.50-lösningar, ska kommunicera med varandra.egna som
Riskerna med sådant uppenbara.ärett system

Struktureringen informationen och standardiserad uppmärkning och ochärav a o,
tycker detjag mycket bra detta drivsär igenom. det kommerJagom tror att att

fungera praktiskt. Men dettajag med den distribuerade miljöntror, sagt, attsom är
har hörtsvårare. Vi för advokatsamfundet och talarevisorernarepresentanter om

riskerna för bristande kvalitet. aspekt kvalitetenEn tillgänglighet. Och detär ärnog
lätt framför riskernasig med tillgänglighet beroendeatt se ett system ärvars av
hundratals myndigheter och hand ska sköta sina IR-varor,som var en egen egna

och drift. Jag det kommer tio innan sådant distribuerarsystem tror att ta ett system
verkligen ñingerar.

Varför relaterainte vad Trygve anförde.Harvold Lovdatafrån Han talade tvåom
viktiga saker beträffande deras strukturering. andraDet Det centrali-är ärsystem. ena
sering. Notera det sistnämnda. därförDeras detfungerar centraliserat.ärattsystem

Gustaf Eriksson, Kemikalieinspektionen: möjligt del myndigheter harDet är att en
den här bristande respekten för standarder talashörde vill bara lyfta framJagom. att
vad Per Håkan efterlyser standard, frihet vad vill.inteär göraatten en man

lT-konmllsslonen
rapport 10/98





AVSLUTNING

Seipel:Peter
harjag tittat mina och funderatnoteringar hur kan sammanfatta. Detöver ärman

väldigtgång mycket och väldigt lite. lilla skulleDet då haren attvara nu
remissförfarandet framför och kan sikta återkommain medoss attoss syn-
punkter då. Det mycket detaljerade skulle alla de frågor ochin isvaret attvara
problemställningar har kommit fram de olika inläggen.isom

tänker faktisktJag återvända till inledandemina frågor och de besvar-ärtre omse
ade, och fall huri så och vilken utsträckning.i

Som ni minns den första frågan "Om rättsväsendet förutsätter medborgarnavar att
har kännedom det då inte rättsväsendets skyldigheträttsnormerna, förär sörjaom att

medborgarna särskilda kostnader kan bekantasig med rättsnormernaatt görautan
Den uppmärksamme lyssnaren inser här finns det ugglor ochigenast att mossen

Ärundrar vad det dagensobjekt talarrättmormär och vad falli såären om, ett
objekt Eller helt enkelt författningstextenden skrivnamenas

Vad hamnar i benar vidare kompliceradeär rättsnormerman ärom man att mer
fenomen själva Ibland brukar beskriva detän skarättstexterna. såman att om man
juridiskt trassla ellersig trassla i situation hämtar normfragmentsåur en man ur
olika ochrättstexter så detta till situationsanpassadsätter rättsnormman samman en

ska användas falletpå har för oerhört kompliceradDetsom ärögonen.man en
krävermanöver åratal juridisk hel del juridiskutbildning praktikochsom av en som

ofta utvecklar sig till och problemsitua-expertis specialisering vissastor typer av
tioner.

Kan verkligen det skyldigheträttsväsendets säkerställasägaman äratt att att
medborgarna särskilda kostnader ska bekanta med dennasig iutan göra rättsnormerna
avancerade mening Svaret naturligtvis knappast,kanDet intenej.är såannatom

Ävenkostnadsskäl. med rättsinformationssystemmycket välvilligt denav ett typav
skisseras i Dsen kommerså det fortsättningsvis juridisk fiktionsom även att attvara en
förutsätts känna till lagen heter det.-ignorantia Okunskapjurisman nocet, om

länder till skada, deträtten gammal princip.är en
Och då det här frågaväldigt ställdes ochöppenser man genast att var en som man

kan inte sig ochnågra precisa begränsade Vadvänta kan hoppas på,att svar. man
och vad själv hoppasjag och kommun förse med-sittär att stat tar attansvar
borgarna med rättsinformation efterhandoch allt det alltså blirAttstörreett ansvar.
allt enklare olikai situationer kunna rättsligaorientera sig sin harsituation. Däratt om

bredd skalan.man en
arbetasDet med detta andra håll regeringskansliet, och hadei jagäven än

tillfälle förrai veckan litettitta projekt Stiftelsen Företagsjuridik arbetaratt ett som
med, de kallar Rättspedagogik. grundtankenDär formulär-med enkelärsom att man
juridik presenterad datorskärmen ska kunna hjälpa människor i situationer typenav
Hur bouppteckningjag och enklare familjejuridikgör och sådant. Menen om man

IT-konnisslonen
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och detaljernatittargår i sådant projekt med sådana begränsade ambitionerett
vilken oerhört kvalificerad uppgift det Inte dra den därminstär.ser man gränsatt

ska blir det förNu svårt, du konsulterasäga: måste duktignågonman ärnu som
det här. Det med Ärså de förvillande lättlästa.är deträttstexter juristerär någotatt
lår under yrkeskarriärsig sin det läsa långsamt och alla dessa tolkningsmöjlig-är att se
heter och semantiska samband.

skaJag väldigt medveten alla de svårigheter ligger itror att man vara om som
uppgiften medborgarna kunskap väldigt braDetatt rättssystemet. ärge om om man
kan ambitionenhöja successivt. Men bör undvika alla de diskussioner inteman som

klara desig svårighetermångagör över gränsdragningar den här fråganom som
till.anknyter

andra fråganDen I vilket utsträckning det rimligt betrakta och behandlaärvar att
rättsinformationen eller marknadtjänstsom en vara en en

anknyter naturligtvisDen till den första frågan. Jag här böräventror att man vara
för flexibla Jag tyckeröppen Margareta Dambergs tankeresonemang. att staten

handlar gällande version SFS uppfriskande fräck. triumf förDetärupp av vore en
marknaden lagstiftaren får handla gällandesig lagstiftning.att

kan säkertMan tänka i andra och olika banor. Trygve Harvold de härinnevar
mikrobetalningarna. Det möjligt det kan ordna detär smidigtsättatt ett attvara ett

för den enskilde medborgaren ekonomisk katastrofsätt betala kr25att utan
telefonräkningen för ha fått rättslig information inför villaköp eller Ochnågot.att ett
tillsammans kan naturligtvis sådana här mikrobetalningar från mängdtagna storen
användare bra tillbaka investering.sättettvara att en

kan liteDet bekymradgöra och kommunerna ofta visarärsom en att staten
tendenser vilja bli databankirer. Det ligger frestelse iatt nären ett stortman ser
datanät det slågår det. Inteväxa myndigheternaminst i situationeratt att mynt närav

ekonomiskt trängda och avgiftsförordningen faktiskt möjlighetenär när att tager
frestelsenbetalt kan bli ganska härDet unikt föringet det harSverige,ärstor. utan

studierEU medlemsländernai sina kunnat konstatera det högst reellärav att en
verklighet det kan det viset.att

tycker fårHär känsligjag diskussion möjligheter etableraatt man en statens attom
betalmarknaden,sig och hur ska dras mellan betaltjänster fritjänster.ochgränserna
och kännerPå vis förjag det bättre håller till gratismark-sätt sigärmer att att staten

dettanaden, klart och tydligt definierat, och undviker betalmark-är inatt att
finns förmodligennaden. Det fler tankar komma med här. Det inteännu såäratt

här.enkelt det Det upptäckte också EU.
de kornNär med sina s.k.1989 synergiriktlinjer samverkan mellan offentligom

och sektor informationsmarknadenprivat trodde de det fanns enkel gräns-att en
dragning: myndigheterna för rådatastår medan förädlade det får den privatatjänster
informationsindustrin för. harstå Nu alla sysslat med detta och arbetat vidaresom
med problemen lärt sig enkelså inte gränsdragningen. ligger myndighets-Det iäratt
arbetet ochså många operationer interna intressen leder myndigheterna riktningisom

förädlingsverksamhet. kanMan inte sådan här enkel distinktion. Detgöramot en
skulle kunna innebära hindrar myndigheterna från bedrivarentav att man att
rationaliseringsarbete och ordna informationsförsörjningsin effektivt sätt.ett

tredje frågan VilkaDen de kvalitetsbristerna hos det traditionellaär störstavar
för produktion och spridning rättsinformation och hur bör dessa bristersystemet av

tillrättas
har kommit framHär del synpunkter idag, och kanske det så iärtungaen att man

den utredningenhär ändå saknar handlaravsnitt produktionsprocessen.ett som om
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det härAtt väldigtså viktigt kommer vidareinte arbetetär egentligen i medatt man
SGML och samordningsmyndighet haroch hittat bra lösningarsådant, innan man
de här basala problemen. Det tycker har kommit framsynpunkt medjagär en som
viss tyngd, hoppasjag förvaltas arbetet.väl det fortsattaisom

Det mina ursprungsfrågor, fått delaroch de har under dagen,var tre av svar men
de sannerligenstår kvar för fortsatta diskussioner och arbete, tycker jag.
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INLEDNING

april anordnadeDen StiftelsenIT-kommission och för26 1996 Rätts-en
information hearing ochRättsinformation IT.gemensamt en om

höllsHearingen Rosenbadsi Konferenscentrum Stockholm. 90-tali Ett
för myndigheter, företag hade hörsammatoch organisationerrepresentanter

kallelsen till hearingen. Deltagarna hearingen framgår bilagai Hearingensav
ordförande professor Rättsinformatik.Seipel, förPeter Institutet Han är ävenvar
ordförande Stiftelsen föri Rättsinformation och ledamot IT-kommissionen.av

Inläggen och diskussionen dokumenterades bandupptagning.bl.a. Dennagenom
har sammanställts Skoglund, IT-kommissionen,Kjell sekreterare irapport av

med bistånd Alpsten, ordförandeBörje Stiftelsen för rättsinformationvice iav
och Seipel. Utskriften bandupptagningar utförts HåkanPeter harav av
Frycklund, Kommunikationsdepartementet.

inleddes med inläggHearingen av

Ingalill Borild, Riksrevisionsverket0

Damberg,Margareta FARo

Danowsky AdvokatförbundSverigesPeter0 ,
Anders Forsberg, Riksdagens Förvaltningskontoro

Hamilton, juridikPatric Norstedts ABo

Hellsing,Dan Sema InfoDataGroup AB0
ÖrebroIlshammar,Lars Högskolan i0

Junesjö,Kurt LO-Rättsskydd AB0

Schäder, JustitiedepartementetGöran0

Olov Sundström, Fakta Informationsförlag F.I. AB0

den efterföljande diskussionen framgår bifogadeI behandlades frågorde som av
bilaga Avslutningsvis antalsummerades hearingen i ettprogram

sammanfattande punkter.

Stockholm i juni 1996

Seipel Alpsten ell SkoglundPeter Börje
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR HEARINGEN

Seipel, StiftelsenförPeter rättsinformation och T-kommissionenI

IT-kommissionen tillkallades i januari dir. 1995:1. Enligt arbetsplanen1995 i
gäller bl.a.:SOU 1995:68

det rättsligaPä området uppmärksammar kommissionen också möjligheterna att
med hjälp TstödjaI och underlätta effektiviseraochnormgivningen tillgången tillav
rättskällor och rättsinformation. hjälpmedlenKommissionenannan att ettmenar av
för klara de växande krav, hl.a. internationalisering ställerrättensatt rätts-som
maskineriet, omfattningi idagär större uppgifterna kanutnyttja I Vissaänatt av
uppfattas naturliga för medan andra hör lösas andra fora. hädai Istatensom snarare
fallen kommissionens uppgift identifiera behovenär och driva utvecklingen."päatt

regeringens IT-propositionI 1995/ också frågorna Bland962125 tas annatupp.
sägs:

offentligaRegeringen rättsdatahaser med grundläggande informationattanser om
den svenska lagstiftningsprocessenoch svenska rättskällor här tillhandahållas utan

Åtminstonesärskilda avgifter sikt. hör dessa kunna omfattas de riktlinjer förav
informationstjänsterprissättning för andra centralaregeringen angivitav som

grundatahaser. "

Stiftelsen för Rättsinformation bildades formellt konstituerandegenom
sammanträde den juni har till uppgift15 rättssäkerhetens1989. iDen intresseatt
främja allsidig information svenska rättskällor och anknutet juridisktatt om
material blir tillgänglig ADB-medium och tekniskt medium. Bakomannat
stiftelsen stod ursprungligen stiftare. dessa har Sveriges Föreningsbankers20 Av
förbund och Sveriges Industriförbund sedermera avvecklat sitt iengagemang
stiftelsenl.

IT-kommissionen och Stiftelsen har dagens hearing.gemensamt arrangerat
Bakgrunden kan kort beskrivas under rubrikertre

Rättsinformationens speciella0 natur

blick tillbakaEn0

blick framåtEn0

Huvudmän för Stiftelsen for rättsinfonnation:
Allmänna förlaget/ C FritzesE AB, Domstolsverket,FöreningenAuktoriseradeRevisorerFAR,
Institutet for Rättsinformatik,Stockholmsuniversitet,Institutionenför ADB ochdatalogi,
Uppsalauniversitet,Justitiedepartementet,LO-Rättsskydd Norstedtsjuridik/AB, C FritzesE
AB, Riksdagensförvaltningskontor,Riksskatteverket,SemaGrouplnfoDataAB, Sparbanks-

AB, Statsrådsberedningen,SvenskaArbetsgivareforeningen,gruppen Svenskabankiöreningen,
Svenskakommunförbundet,SvenskaRevisorsamfundet SverigesSRS, Advokatsamfund
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Rättsinformationens speciella natur

Ingår centralt element i rättsordningen. såledesRättssystemet tillett är0 som en
Viktig del rättsligt informationssystem.ett

tillBestår del information vilken förutsätts kändrättsnormer0 en av om vara av
medborgarna ignorantia iuris skadar okunnigDet rätten.nocet. att vara om-

informationDenna rättsliga föreskrifter och prejudikat rättsinfor-utgör0 - -
mationens kärna. Till den kommer andra slags information ända bort till
sådan har oklar anknytning till rättsordningen statistiksom t.ex. om-
fastighetsköp.

Tillgången till rättsinformation betyder mycket för möjligheterna bevaka0 att
tillvarataoch sina rättigheter. jämlikhet inför lagen handlar också om

tillgång till rättsinformation.

Spelar roll i rättsordningen föranleder speciella hänsynstaganden.0 en som
vilken handelsvaraDen inte helst. uppkommerär Frågan till och medsom

den bör fri nyttighet för medborgarna.om vara en

del rättsinformationenEn produceras statliga ochprimärtstor0 av av
kommunala därför har motsvarande naturligt monopolorgan ettsom
primärinformationen.

många intressenter offentliga ochHar privata, producenter och konsu-0 -
primåranvändare och sekundäranvändare.menter,

En blick tillbaka

Traditionellt har rättsinformationen kungjorts med de tekniska möjligheter som
till buds.stått Upplåsning tinget och författnings-kyrkan. Utgivningi av

samlingar Bokutgivning.m.m.

kornIT bildenin i 1960-talet. utformades planernaSverige datoriseratI ett
informationssystem för den centrala omkringrättsinformationen det s.k.1970,

för lagstiftningsförfarandetSystemet och LAGRI.rättspraxis

s.k. lagstiftningscirkelnDen utgjorde grundstommen, sida.nästase

blev delar1981 LAGRI offentligt enligt förordningen 1980:628 rätts-av om
datasystemet. IRättsdatasystemet finns bl.a. och registerinformation.texter
Tanken skapa datoriserat grundsystem för rättsinformation med bl.a.att ettvar
Justitiedepartementet och Domstolsverket viktiga dataleverantörer och medsom
Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem SARI samord-som
nande instans.

Rättsdata tillkomUtöver under 1980-talet det icke författningsregleradesnart
Rättsbanken och Riksdagens reglerat lagenRIXLEX,senare system genom
1993:825 personregister riksdagensi informationssystem.om
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1990-talet har också inneburrit elektroniska källor tillkommit,ytterligare t.ex.att
utgivenCD-LAG Norsteedts och Juridiskt medJuridik Forum InternetABav

Juridisk Informationsteknollogi Fler produkter och tjänsteransvarigt.AB som
förutses.kan

Utvecklingen har gått snabbt.periocdvis och periodvislångsamt Just ärnu
IT-utvecklingen.åtminstone snabb och innebär möjlighetermycket som

aktualiserar principdiskuassion rättsinformationens framtid.en om

UWPFÖL/Nf/YG
XNKTIERKKGDOMMR

F°RVLTNNG3BE3LUT LAGFÖRSLAG MOTIONER osvI

T/ÅMMWIVJWG KOMMITFEDIREKTIV

KUNGÖRJANDE
. ..

RE-EIUSERXKG5175515255754ggg

ARBETSRAPPORTERREGERINGSBSESLUT
BETÄNKANDEN

RIKSDAGSBESLUT --SLUTBETNKNDE
RIKSDAGSSKRHVELSE

REMISSYFFRANDEN
UTLÅTANDEUTSKOTTS RENHSSAMMANSTÃLLNING

LAGRÅDSREMISS
MOTIONER

LAGRÅDETS YFTRANDE
RKSDAGENl

PROPOSITION
TILL RIKSDAGEN

Bild Lagstifninggscirkel
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framåtEn blick

Tekniskt

IT utvecklas snabbt. Många detta fundamentalt påverkar vårtsättatt ettmenar
förhållande till information, informationshantering och informationssökning.

grundläggandeDet omvälvningarär ske.på villmångaMenär väg attsom
trivialisera fenomenet. Kanske båda riktiga, ochär synsättensnarare vart ett

sitt med förutsättningarsina och begränsningar.sätt sina-

Distribution

Alldeles klart har fåttvi distributionssätt därär paradexempletInternet äratt nya
möjligheter distribuera bilder och ljud.attnya text,

Uppdatering

har fått möjligheterVi hålla rättsinformation uppdaterad, längreinteattnya att
beroende omtryck och långsammare traditionella förfaranden kunnavara av utan
för direktutflödesörja uppdaterad information, förmår teknikensviett taav om

möjligheter tillvara.

Konsolidering

fåtthar möjligheterVi konsolidera material, vilka praktiska och kraft-äratt mer
fulla de tidigare haft, möjligheter hållaän många versioner samtidigtt.ex. att
tillgängliga och medium. Tekniken möjligheter konsoli-ett samma attger oss
dera komplicerade med hjälpmedelintressanta förtexter texternya som samman
och medtextavsnitt varandra.

Sökning

Och till sist naturligtvis sökmetoderna, där bl.a. kan söka iInternetman
världens olika, tillgängliga informationsresurser med eller mindre väl utveck-mer
lad teknik. Sökmotorer olika slag möjlighet överblickaattav storasom ger oss
materialsamlingar och fokusera sådant intresserar det fungerarNärsom oss.

det ska.som

Grundläggande frågor

befinnerDär sig IT idag. kan den frånMan rättslig frånoch rättsinfor-säga att
mationens synpunkt i färdigutvecklad. skulle kunnaär denManstort sett stanna

och det skulle ändå mycket lång tid för rättsordningen och den juridiskanu att ta
informationsmarknaden lära användasig alla de tekniska möjligheter vi iatt som
dag har. Redskapet och alltjämt förvis kraftfullt förär Vadsätt åter-oss. som
står snabbt möjligtär förutsättningarnain i och lärasättaattnu som oss attoss

möjligheterna.utnyttja
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grundläggandevissaDetta frågor för dagens diskussion,ärreser tematasom
dessanämligen fyra:

ansvarsförhållanden, framför allt eller ickeansvarstatens ansvar

behandlingolika olika kategorier rättsinformationav av

rättsinformationens kvalitet

lösningar och deras konsekvensernya

gäller såledesFrågorna eller icke för möjlig-nyttjastatens attansvar ansvar nya
Kanske skallheter. vi, söker den frågan, behandla olika katego-vinär svaret
rättsinformation olika finns kärninformationrier och det finnsDetsätt.av

information slag. alls säkert diskussionen skall förasDet inteärannat attav
för de olika slagen rättsinformation. Kvalitetsfrågornasätt ärsamma av uppen-

bart väsentliga. vad med kvalitet Och bör bära förMen menas vem ansvar
kontroller och kvalitetsuppföljning Slutligen har den diskussion blirvi som
nödvändig bestämmer och inriktningar. Vilkaför vägarom oss nya nya
konsekvenser kommer dessa få Vad betyder de ekonomiskt och praktisktatt ute

yrkesliveti

utvecklingEU:s och diskussionen "universal services"om

förainte dessa har fleraVi diskussioner. sedan årEUär Inomattensamma
Årfrågorna uppmärksamhet. kom de s.k. synergiriktlinjernaägnats 1989 som

huvudfråganhandlar hur samhället skall tillgodogöra de datamängdersigom som
Ärmyndigheternasskapas i verksamhet. det myndigheterna, de offentliga

själva, skall för distributionen, förädlingen, exploateringensörjaorganen som av
myndighetsdatadessa eller skall det lämnas den informationsindustrinprivata

grundprincip i synergiriktlinjerna myndigheter bör hållasigEn ägnaär att att
rådata tillgängliga lika villkor för informationsindus-alla och den privataatt

har till uppgift förädlatrin dessa och tillhandahålla dem marknad.att en

riktlinjerårs uppfattas arbete föråldrade,i1989 EU:s snarastnumera som
passerade utvecklingen. Bland distinktionen mellan rådata ochannatav anses
förädlade data längreinte upprätthålla, framförallt teknikens möjlig-att p.g.a.

blirheter alltmer lättanvända och kraftfulla. Diskussionen riktarinom EUsom
frågansig informationsåtkomst medborgerlig rättig-motnu snarare om som en

het. gäller främst diskussionDet vidga begreppet universal servicesatten om -
alltså den grundläggande till tele- kommunikationer till handlarätten att om-
medborgarnas till viss samhällsinformation. förskjutning från kommuni-rätt En

informationsrätten.kationsrätten till rad viktiga följdfrågor tillkommerEn
Vadsåsom: vi med grundläggande samhällsinformation Vad skäligaärmenar

villkor för åtkomst Vilka myndigheternas uppgifter sådanti systemär ett
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Schema nuvarandeöver brister i IT-spridningen rättsreglernaav

Slag rättsinformation Fullständighet Kvalitetav Aktualitet Tillgänglighet

SFSR ofullständig för tiden före God God God via RIXLEX och
1920 RÄTTSBANöverensstämmelse KEN

antecknas i registretmeuantryck och
Notiser ofullständigt författningennärdataregister
redovisade kommer trycketut av

SFST Ofullståndig vidant Stora brister, inte Acceptabel God via RIXLEXse ochmen
SFSR RÄTTSBANKENalltid SFSTöverens- skulle kunna

stämmelse mellan uppdateras snabbare
tryck och data-
register

Förarbeten Goda uppgifter i SFSR och God oklart hur God oklart hurmen men SFSR och andraRIXLEX osäkert hur uppgiftermed med uppgiftermen om om registeri R|XLEX ochUtskottsbetänkanden med uppgifter CELEX CELEX och EGT CELEX och EGTom RÄTTSBANKEN-och EGT
Rskr

CELEX och EGT

Ds och SOU

EG-förordningar

De statliga myndigheternas God GodGod det gäuernär de tre God 7
myndigheter harsom

RÄTTSDATAfölfattningssamlingar register i
7 7bortåtFör övriga ett

hundratal myndigheter är
läget oklart

Landstingens och 7 7 7 7kommune/nas föreskrifter

fránRättsfall HD, hovrätt, God God God God
RR, kammarrätt, AD,
Bostadsdomstolen samt
försäkringsdomstolama

Rättsfall från Marknads- God God God God
domstolen

Källa: Börje Alpsten, Kjell Skoglund
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INLEDANDE PRESENTATIONER

Riksdagens förvaltningskontor Anders Forsberg-

Sedan 80-taletmitten har databaser med ärenderegister och dokumenttexterav
byggts riksdagen.i Databaserna användes enbart riksdagen de förstainternt iupp

intresset utanföråren, riksdagen för hämta elektronisk information ochmen att
överföra dokument från databaservåra ökade början 90-talet. Samtidigti sågav

möjlighet försäljningen det tryckta riksdagstrycket tillöveratt styraen attav
kunderna själva hämtade hem från databaser. skälennågra tillDettexterna var av

riksdagen beslöt databaserna förtillgängliga allmänheten.göraatt att

första juli öppnadeDen Rixlex. försöksverksamhet fem1993 i dvsår,Det är en
tillfram och med riksmötet första början har det funnits delFrån1997. en

kvalitetsproblem. Till exempel har haft svårt tid ochvi in propositionerna iatt
tillräckligt bra kvalitet.med

problemen harTrots Rixlex mycket frånpositivt mångamött ett gensvar
användargrupper. Myndigheterna den kategorin användare,är största externaav

också universitet och högskolor, media, bibliotek och skolor allamen mass- av
slag viktiga Rixlex har blivit självklarhet för undermånga.är Baragrupper. en

månad öppnades databaseri år Rixlex cirka gånger. bakgrundi Mot55.000mars
detta det uppenbart fyller behov det gällerRixlex ochär när rätts-att ett stortav

samhällsinformation.

det frånTrots intresset användare det fortfarande riksdagen ochärstora externa
regeringskansliet de användarna databaserna Rixlex.är istörsta Mer änsom av
hälften alla öppnade databaser användare riksdagen ochi regerings-öppnasav av
kansliet.

Riksdagen enbartinte producent dokument och beslut. Riksdagen ocksåär ärav
mycket konsument samhällsinformationoch elektronisk form.irätts-storen av

behov finns hos föredragandenDe riksdagens utskott, hos handläggareisom
utredningstjänsten eller utredare partikanslierna skiljer ifrån demsig inte som
finns utanför riksdagen. ligger riksdagensDet och samhälls-i intresse rätts-att
informationen elektroniski form ökar tillgänglighet och sökbarhet.i

regeringens IT-propositionI det behövs sammanhållensägs att en mera
informationsstruktur den offentligai sektorn. pekarRegeringen utvecklingen i
riktning tidigare helt åtskilda informationssystem successivt växermot att

till enhetligt och samverkande nätverk för hela samhälletsettsamman mer
informationsförsörjning. Informationsförsörjningen utpekas nationellsom en
tillgång strategisk vikt.av

bildenDen med alla de uppfattningar, önskemål ochstämmer överens
synpunkter frånvi Rixlex-användare ochmött utanför riksdagen.i Från
användare alla områden kan önskemålen fattas följandenästan samman-
sätt:
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lagstiftningskedjan,fra°nSvensk rättsinformation regeringensingående den ki s
riksdagstrycket,kommittêdirektiv, betänkanden,utredningsväsendetsöver

författningssarnlingar, allmännaförfattningssamling, rådsvensk myndigheternas
och beslut med anledningrekommendationer regelverkoch till kommunernas av

sökbara medlagstiftningsprocessen, bör finnas tillgängliga och vara
enhetligt ochstandardiserade, enhetliga sökmetoder, viasättett ettpresenteras

enhetligt gränssnitt.

konsumentinformation skavill vilka finnsdatabaser detiDen vetat.ex.som
medenkel sökning besked.snabbt SFS-nummerDen ett somsomgenom en

relaterade till denna skautgångspunkt vill vilka andra SFSdokument ärse som
myndighets databas dessasökning vilkenmed hjälp det, iveta oavsettav en

finns.dokument

och frågornavärldenbyggs flera håll iDenna systerntyp omav nu upp
olika data-frånför lokalisera fram dokument mångaglobala ochsystem att

Australien,dagordningen.och sökning har ställts USA,baser i Isammaen
G7-länderna haruppbyggnad.finns sådana underKanada och Japan system

användas globalt.de skaför krävs för hurprojekt undersöka vadattstartat som
Även självadessa frågor väckt Sverige intehar intresse. vi iinom OmEU tar upp

framtid.ställas inför demkommer ändå inom Detdessa frågor näraatt en
idéer.haft liknande elleranvändare fleravåra i årintressanta är att samma

följdemedlemskapocksåEES-avtal med och småningomMed Sveriges EU
svensk lag.EG-förordningar idagCirka gällerregelverk. 7000ett nytt som

språk. Med tankedessa elektronisk form,finns vårtiIngenstans egettexter
känna förordningarnatill innehålletsvenska medborgare skyldiga ialla är attatt

allvarligt problem.dettaär ett

ochriksdagen regerings-användargrupperna inomRixlex, minstDe intestora av
ska tillgäng-förordningarmycketkansliet, har starka önskemål dessa varaattom

Ävenförfattningar.svenskasvenska och med våraliga sökbara tillsammansvara
myndigheternatillämpasutfärdasde direktiv inom och ska ärEU avsom som

efterfrågade, från myndigheterna själva.inte minst

samhälls- information.folkbibliotekSkolor och bredarehar önskemål Förom
populärvardagsjuridikdem kontinuerligt Samhällsguiden, iuppdateradär en

efterlängtad. och departementform, mycket riksdagTidningen Från är en annan
publikation kan för politikdessa stöd orientera sigattett gott omsom ge grupper
och samhälle med elektronikens hjälp.

användaren denkanske har framgått vad har denSom jag störstaärsagt, avav
föroffentliga sektorns information, själv. talarden offentliga sektorn Det ett

har stiftasamarbete mellan sektornalla den offentligaintimt attsomgrenar av
andralagar och utfärda föreskrifter, rekommendationer ellerallmänna råd,

medborgarna därregelverk till. varjeskyldiga känna Ettär systemattsom
tillhandahållerinformationsproducent databaser,för sinatar menansvar egna

standard för åtkomst ochdem med enhetliga sökmetoder och gemensamen
kan betydelse.presentation stor

önskemål,bara användargruppers detinte tillfredsställaDet sättär ett att stora
kan också arbeteden offentliga sektorns rationelltsätt göraett egetattvara mera

kostnadseffektivt effektivitetoch och skapa högre arbetet.förutsättningar för i
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projekt med samhällsinformationDet Toppledarforum arbetarinitieratsom
också dennai riktning.

Regeringen i IT-propositionen principiell deklaration dengör skriver:nären

offentligaRegeringen ráittsdatahaser med grundläggande informationattanser om
den svenska lagstiftningsprocessen och svenska rättsleällor hör tillhandahållas utan
särskilda avgifter sikt. 5.51

Även det väl med användarnas ståndpunkter.mångastämmer överens Att staten
för elektroniski form fritt tillhandahålla det för medborgarevarjetar attansvar

bindande regelverket har mycket stöd.ett stort

ocksåDet sådan informationär sätt inteäven ärett att garantera att som
kommersiellt lönsam blir tillgänglig och kvalitetsfrågorna hanteras medatt ett
särskilt ansvar.

den publikaFrågan tillgången till rättsakter bör diskuteras allvar. SkaEG:som
förordningar,EG:s svensk medborgare skyldig känna till,varje kostaär attsom

kommersiell marknad, svenska rättskällormedan gratisärpengar en

Riksdagen Rixlex del informationsansvar medbor-sittser gentemotsom en av
led dettai kommerSom databaserna Rixlex bli tillgängligaiettgarna. att

Worldvia Wide Web.Internet Under kommer riksdagen behandlavåren att ett
antal med anledningmotioner förespråkarIT-propositionregeringens attav som
Rixlex ska helt Riksdagensgratis. IT-råd har uttalat den riktningensig i ochvara

förvaltningsstyrelsen kommer ställning till frågan underäven våren.att ta

Rixlex innebärgratis inte myndigheter, kommuner eller andraEtt att
informationsproducenter inom den offentliga sektorn behöver tillhandahålla sin
elektroniska information frågangratis. remissbehandlas efterjustDen attnu
Riksrevisionsverket lagt förslag till prispolicy. hotar heller enhetligtinteDet ett

för offentlig och samhällsinformation användargrupperrätts-system storasom
önskar ochsig jag här har talat med betal-gårDet sättasom att portarom. upp

framförtjänster sin butik.egen

Rixlexgratis innebär ocksåEtt alla kommersiella aktörer fritt kan hämta denatt
information de önskar Rixlex för vidareförådling, det sker formantingen iur av
sammanställningar, bearbetningar eller online-tjänster.via

ska här föregripainte riksdagensJag frågan.beslut kan dock konstaterai jag att
det finns opinion inom riksdagen förespråkar Rixlexgratisen ettsom som
utgångspunkt för elektronisk och samhällsinformation. vadOavsetträtts-
beslutet blir detjag klokt de möjligheter informations-ärtror att ta vara
teknologin för elektroniski form medborgarna tillgång till hela detattnu ger ge
regelverk de skyldiga känna till, enhetlig standardär och samarbeteatt genom
förbättra effektiviteten den offentligai sektorn och och samhälls-rätts-se
information nationellsom en resurs.
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Justitiedepartementet Göran Schäder-

rättschef Justitiedepartementeti Svensk författnings-Som också utgivarejagär av
samling SFS. Min uppgift frågori dag belysa de iär presenteratsatt som
inbjudan till hearingen utifrån roll producentJustitiedepartementets som av
databaser.

databaser med författningar Rixlex tillkommer sambandi medDe ingår isom
kommittêbasernaocksåutgivningen Justitiedepartementet producerarSFS. iav

Rixlex. har normgivningsbemyndigandenbaser medDärutöver vi några som
allmänt tillgängliga.inteännu är

Offentlighetsprincipen tillgången till informationoch

tänkte börja anförandemitt offentlighetsprincipen.med ordJag några om
Offentlighetsprincipen stoltamed i Sverige.något vi Enär är överrättasom av

frågorde driver regeringskonferens införandetSverige kraftigast vid EU:s ärsom
offentlighetsprincip debattför därpågårEU-institutionerna. EUInomav en en

frågor offentlighet och frågor offentliga sektorns infor-tillgång till denom om
behandlas därförmation i sammanhang. Offentlighetsprincipen naturligärett en

utgångspunkt för kring rättsinformationen.ett resonemang

Offentlighetsprincipen innebär bl.a. grundlagsfäst för medborgarenrätt atten
del allmänna handlingar. kopior avgift enligtantal avgifts-i utgårFör störreta av

förordningen. det gäller ADB-lagrad information gällerNär i princip samma
traditionellaregler för handlingar. finns dock skyldighet föringenDetsom en

myndighet tillhandahålla informationen utskrift.sätt änatt annat genom

tillgång till ochriksdagstrycket abonnera betala förFör och måsteSFSatt man
informationen. kommunbibliotekens abonnemangJustitiedepartementet betalar

och där finns förutsättningar gällertrycket tillgängligt. UngefärSFS samma
idag för Rixlex. avgift den frittför basenEn uppkoppling är äventas motut men
tillgängligt för sökning medborgarkontor.kommunbibliotek och

strider alltså inte offentlighetsprincipen tillgången till rättsinfor-Det mot att
mationsbaser inte avgiftsfri. naturligtvis ändåkan så,är Men resonera somman

informationstekniken kan enskildes möjlighetöka densättatt attett attvara
tillgång till offentlig rättsinformation. till baserna skulleanslutning gratisOm var

tillgänglighetengivetvis öka, för har råd med nödvändigåtminstone dem som
utrustning.

Vad det handlar kanske till del hitta rimlig mellanavvägningärom atten en
olika intressen. dock överdrivaJag skall mellaninte motsättningarnatror att man
olika frågani tillgängligheten rättsinformation och offent-grupper om annanav
lig information. enskildeDen medborgaren har både intresse vissattt.ex. av
information ochgratis det finns informationssektor.bärkraftig privatattav en

offentliga kanDet aldrig tävla framgångsrikt med den sektorn vadprivatanog
gäller användarvänlighet, kopplingar mellan olika register m.m.

bolagprivataDe verksamma informationsområdet har väl ocksåinomärsom
både detintresse offentligas rimlig och mängderprissättning ärattav att stora

information finns tillgänglig.
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Vad kan fritt tillgängligtvara

de diskussionspunkterEn för hearingen gäller vilken informationav angettssom
skall prioriteras i lösning. Vilken information talarKort omsom en sagt:ny

Rättsinformation kan tänkas omfatta mycket bara lagar och förord-änmer
villningar. därför försöka klarläggaJag vad kan tänkas innefattasjag anser enav

lösning byggerinte hel eller delvis finansiering användarna.som av

Till börja med förefaller det uteslutet de omfattasregisteratt att som av
fastighetsdatasystemet eller bolags- och föreningsregistret och liknande register
skall omfattas ordning. ställer också mycket tveksammig tillJagenav ny att
inkludera rättsfall till den kategori kan förmedlas avgiftsfritt. det gällerNärsom
baserna med och kommittédirektiv det fulltSFS däremot möjligt väljaär att en

policy idag. Likaså riksdagens information tillhöramåste dennaänannan anses
kategori.

informationEn bör diskutera sammanhangeti ärtypannan av som man
myndighetsföreskrifterna. de regler idag gäller i SverigeAv majoritetenärsom
författningar utgivits myndigheter. Totalt gäller det författ-8 -12 000som av

beroende hurningar räknar. dessa cirka beslutadeAv 3 500ärman av
eller riksdagen.regeringen kan alltså med fog hävda det den enskildesMan att ur

synpunkt mycket viktigt kunna del myndigheternas regler.år även Jagatt ta av
och föri sig bör börja med diskutera baserna Rixlex,ingår itror att man att som

finns för tillgängligheten tillöka Rixlex gäller ävenargumentmen samma attsom
myndigheternas författningar.

det gäller myndigheternas författningar finnsNär redan idag skyldig-m.m. en
förhet centralavissa myndigheter föra det s.k. rättsdatasys-några register iatt

tanke kundeEn diskutera införa standardärtemet. som attman en gemensam
för myndigheterna hur information skall tillgänglig. modellDengörassom anger
jag har tankarnai den gäller nämligennärmast iär USA, GILSsom -

InformationGovernment omfattar alla federalaService.Locator Systemet
myndigheter, beskriver den information finns och verktyg för attsom ger
komma informationen.

paKrav informationen

Något aktualiseras debatten fri tillgång till rättsinformation ärsom av om
kvalitetsfrågor. det gällerNär baser idag tillförlitlighetenvåra mycket god iär
kommittébaserna och i registerbasen tillförlitlighetenSFSR. Däremot iär sämre
fulltextbasen SFST. Fulltextbasen har alltsedan den tillkom innehållittyvärr
felaktigheter. berorDetta återfinns konsolideradei SFST äratt texterna som

författningar.versioner ändringar sker författningNär måsteav av en en ny
fulltextenversion arbete utförasmåste manuell redigeringDettagöras.av genom

och det ofrånkomligt fel egentligenär uppstår. arbeteDet äratt samma som
utförs lagboksredaktören fast med den skillnaden lagboksredaktören harav att
bättre resurser.

fulltextbasen frittOm tillgänglig ökar vikten informationenär pålitlig.ärattav
betalt förOm finnstjänst det möjlighet förstörretarman en att attvarna

baserna heltinte pålitliga. Rixlex har återkommandeär användarmöten därt.ex.
denna fråga och där Justitiedepartementet medverkar.tas upp
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kan förmodaMan fri tillgång leder till fler medvetnainte äratt att personer som
det kan förekomma felaktigheter hämtar information från baserna. Dettaattom

ökar Vi ökadein kvalitetskontrollen. Personligensätterattpressen resurser
jag dettainte någon nackdel det naturligtvis medför ökadeser som trots att

kostnader. Det till fördel arbetetär i inom regeringskanslietäven stor t.ex. att
baserna blir pålitliga.mer

Justitiedepartementet har för ungefär sedan ändrat fulltextbasenår denett att
bådevisar den gällande lydelsen författning och lydelse beslutatsnu av en en som

inte kraft.i Tidigare gällande lydelse bortännu fort ändringträttmen togs en
beslutats vilket kunde förvilla användarna. Vad hittavi måste göra är att ettnu
fungerande kontrollsystem där det departement för författ-ansvarigtärsom en
ning också kontrollerar fulltextbasen är rätt.att

Frågan datakvalitet leder naturligt angränsande fråga,in nämligenom en om
baserna kan likställda med trycket. Idag bekant giltighetgöras SFSäger som -
läsaren skall kunna lita innehållet korrekt och kunna åberopaäratt t.ex. en
felaktighet i grund för rättsvillfarelse. Enligt kanmin dettameningtexten som
aldrig bli aktuellt för fulltextbaser med konsoliderade versioner.

Skälet till detta förutom kvaliteten otillfredsställande, författ-är, ännu äratt att
ningarna faktiskt harinte beslutats den form de basen.i återges i gällerDetsamma

för finns lagbokeni och andra ställningar författningar.texter som samman- av
Exemplet med lagboken också det den formella giltighetenvisar inte äratt av

leder till sammanställning författningar användstexterna attsom utanen av
sammanställningen faktiskt har mycket hög kvalitet vadattsnarare rent en avser

tillförlitligheten.

Möjligen skulle kunna inrätta vad har kallat elektroniskt arkiv ellerman ettman
heloriginaldatabas för där författningSFS varje finns finns medi SFS ävensom

utseende databas.i helt främmande tänkaDet inte sigärsamma en att att enge
elektronisk variant giltighet kan fullständigSFS närmastgaranteraav om man
överensstämmelse med trycket. detta skall kunna ske dockåterstårFör att att
lösa alla problem med datasäkerheten för baserna. vill helt säkerDen som vara

lydelse alltsåmåste inom överskådlig tid kontrollera med den trycktaen texten.

krav kanEtt ställa informationen databasi den hel-är ärannat man atten
täckande möjligt. krav uppfyllerDetta idag med undantag förvi enstakasom
bilagor det tekniska skäl läggavarit svåra in.som av att

Kostnadsaspekten

finansieringFrågan Justitiedepartementets perspektiv särskiltär inte svår.om ur
JustitiedepartementetFör producent databaser har det ingensträngt tagetsom av

betydelse tillgången till baserna ellergratis SFS-baserna tillkommerinte. iärom
samband med den tryckta färdigställs.versionen och SFS-basernaPå vissätt äratt

restprodukt SFS.en av

Idag sker tryckning med relativtSFS ålderdomlig metod medav en manus,
korrekturläsning försöksverksamhet,En helorginalprojektet, har inlettsm.m.

syftar till förkorta kedjan den för författningansvarige självsom att attgenom en
framställer författningen den skall tryckas och det förhoppningvårärsom att
vi inom något kan framställningssättet effektivare.göra
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Departementet får ingen idag förersättning baserna och kostnaden för framställ-
ningen välvägs denän regeringskansliet har baserna imer upp nyttaav som av
sitt arbete. dag arbetarI uppskattningsvis och halv till årsarbetskraftertvåen en
med framställning baserna. tillgång skulleGratis kanske minska efterfråganav
den tryckta utgåvan vilketSFS ökadenågot kostnader för framställningenav ger

denna. detI övrigt svårt fri tillgångär skulle medföra ökadeav att attse
kostnader för Justitiedepartementets del. drabbas RiksdagenDäremot visstettav
inkomstbortfall.

gårHur vi vidare

baserDe inledningsvis kan tänkas bli offentligt tillgängliga kostnadsfritt ärsom
idag samlade Rixlex.i Rixlex riksdagens informationssystem och beslutande-är

tillkommerrätten riksdagen.över policy skall börjaOm tillämpassystemet en ny
det naturligt riksdagen fattarär beslut det grund frågansatt om av

grundläggande karaktär. väl allmänt bekantDet den s.k.regeringen iär IT-att
propositionen gjort vissa uttalanden databaser med grundläggande rätts-attom
information bör avgiftsfria. behandlasRegeringens IT-proposition ivara nu
trafikutskottet. Med tanke de uttalanden gjorts i propositionen avvaktarsom
vi med viss spänning resultatet.en

Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR

Margareta Damberg-

FARs roll och verksamhet

har de flestaFAR landets auktoriserade ledamöterrevisorer2.300 ochav ca som
dessa i sin når delen företag. harstörre Sveriges ledande rollFARtur närav en
det gäller utveckling, utbildning och information inom revisorernas verksamhets-
område. "Hävstångseffekt sprider rättsinformationFAR till ledamöternär sina
och detta till företagen.når Andra branschorganisationer har rollut samma
sina områden, harvi utvecklatäven roll informationsförmedlarevårom som
mycket långt vårt dotterbolag FörlagFAR AB.genom

FAR Förlags roll och verksamhet

Förlag harFAR omfattande böcker,utgivning tidningar och elektroniskaen av
hjälpmedel. Ex:

fyra årliga samlingsverk med bl.a. lagstiftning bolag, föreningar, stiftelser,om
bank, försäkring, börs och värdepapper, redovisning, revision m.m.

nyhetsbrev områden 20 ggr/ årett samma

andra böcker med lagstiftning inkl. förarbeten, deny t.ex. om nya
årsredovisningslagarna

ROM-skivaCD medFAR databaserCD med allt detta material ochnära 40en
dessutom hela skattelagstiftningen
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informationsförmedlareSom har behov snabba och tillförlitliga uppgifterav
vilka beslut riksdagentagits i och den exakta lydelsen beslutadeom som om av

lagar. behovVårt särskilt vid årsskiftet och halvårsskiftet,är ävenstort men
löpande för nyhetsbrevvårt och tidning frånFAR vårINFO Nytt revisorn som
går till företag.över 80.000ut

har vidVi arbetevårt med sprida snabb och korrekt information till våraatt
ledamöter och landets företag upplevt antal problem och brister med denett
nuvarande databasinformationen från lagstiftnings- arbetet.

Problem och brister med nuvarande rättsinformation

korrektEn version gällande lagtext datamedia finns frånvarkeninteav att
departement eller riksdag. innebär försening informationsspridningenDetta ien
från bl.a. till dem har behov tillförlitlig lagtext. denVi måste inväntaoss som av
tryckta varefter motläserSFS, och hartvå gånger två kvalificeradetexterna
kontrollgenomgångar ändringarna inarbetats lagtexten.irättattav

rättsakter svenskaEU:s finns överhuvudtaget tillgängligainte datamediapå
från departement eller riksdag. innebär hänvisadeDetta vi till återgeäratt att
fotokopierade sidor dvsEGT, de Europeiska Gemenskapernas Officiellaur
Tidning, böckeri våra eller, vill kunnavi återge i databaser, låtavåratextenom

och motläsa Tidskrävande och dyrt.texterna.scanna

två årensDe med lagändringarSFS återger ibland paragraftext där densenaste en
föregående lagändringen korrekt.närmast inte återgivits kan kanske beroDetta

den arbetat in ändringarna lagtexten vidi departementet från deutgåttatt som
icke tillförlitliga textdatabaserna från Justitiedepartementet denna företeelse har
blivit vanligare under de åren.två brukar sådanaDepartementet gångersenaste
omgående bekräfta misstaget felaktiga lydelsenden ändå gällamåstesäger attmen
tills utfärdats.SFS leder tillDetta osäkerhet, förseningar fördyringarochny stor
vid lagsamlingsarbetet eftersom har beslutat alltid motläsa helavi SFS-textenatt
vid lagändringar, dvs. de delar har streck kanteninte och alltsåäven i intesom
ska ha blivit ändrade.

villDen utnyttja Riksdagens fulltextdatabas med lagtext för i sinsom att tur
tillhandahålla datamedia till t.ex.sina FörlagFAR via våravnämaretexterna

ROM-skivaCD till landetsFAR auktoriseradeCD revisorer får betala royalty
försäljningen till de factoDetta skatt försäljningen och,ärstaten. sortsen ny
så förstår,vitt jag från avgiftsförordningen 1992:191 där det sägsett avsteg att

får avgift medger kostnadstáckning.staten ta ut en som

Även myndigheters föreskrifter bör tillhandahållas med krav tillgänglighet,
aktualitet och korrekthet. harVi dålig erfarenhet bl.a. Finansinspek-tyvärr av

föreskriftertionens och allmänna råd. myndigheten kan tillhandahållaDen text
datamedia likalydandeinte med den trycktaär och föreskrifterversionen äldre

finns Ävenöverhuvudtaget inte digitalt lagrade. här finns risken tjänste-att
medvetnaintemännen databasenär i korrekt,inte äratt textenom utan

använder felaktiga föreskriftsarbete.i sitttexter
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önskemålKrav och

bör tillhandahålla informationVi snabb och korrekt inne-att statenanser om
hållet lagar och förordningar och lagförarbeten. rättsakter ochSFS, EU:säven
lagförarbeten bör föreskrifterprioriteras, enskilda myndigheters börävenmen
sikt tillhandahållas ska tillhandahållasvillkor. Vi texternaattsamma anser

avgift endast för kostnadstäckning.mot en

LO-Rättsskydd AB Kurt Junesjö-

påpraktikers arbetsredskapEn juridiska databasersyn som

användare. korndata ellerinte datainformation inJagJag är expert utan att
använda datamediet främsta egenskap hållabakvänt juristsEn ärsätt.ett att

dåligreda väldigtMen jag jurist jag Jagär ärtrots attpapper. papper.
använder datamediet pappersstöd.mittsom

exempel. arbetar sedan kommycket arbetsdomstolen. årVi FörEtt 10mot ca
hålla med hänglåsdet dom mål handlade skyldigi ett attsom om vem som var

byggarbetarnas skåp. Stark använde detta egentligenordförandeADs Hans
beskriva olikaganska problem utgångspunkt fördomenointressanta i attsom

sluta kollektivavtal. fyndigt prejudicerande domvill hitta dennajagNärsätt att -
hänglås Rättsdatabasenhar ordetjag söker iinte i mina jagsparatsom papper -

referenser. exempeloch får dom.dennaDen Det ärärtre ett attupp ena
finnsanvända datamediet. det kanske det seriösainte DetMen sättet.är mest

andra sätt.

rättsskyddet sysslar ganska med Databasen CelexPå vi mycket EG-rätt. som
finns rättsbanken här möjlighet snabbt kunna leta frami utomordentlig attger en

s.k.material indexsökning, samtliga rättsfall avdömts visst.ex.genom som en
författning. praktiker fram dessa snabbt.det viktigtSom är att

påAnvända databaser min arbetsplats

LO-Rättsskydd har följandePå rättsinformation data:vi

Rättsbanken on-line0

Rixlex ringer0 upp

frånPå Norstedts CD-lag,CD CD-praxis0

CD-juris litteratursökningssystemär ett0 som

från Arbetarskyddsstyrelsen, bl.a. innehållerCD-expertB0 som
arbetsmiljöbestämmelser
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Praktikerns krav på rättsdatabasen

Utifrån det praktiska arbetet bedriver, beskrivaskall dejag önskemålsom om
förändringar databaserna har för dem tillvi behov.våra CD-attsom anpassa
medierna ligger CD-växlare. Tyvärr används dessa baser särskiltinte mycket.

Norstedts CD-söksystem jobbigt. harpraktiker inte tidär Som sigsättaattman
olika söksystem,in i vill ha fram informationen snabbt. sök-Omutan man

kräver måste lära komplicerade unika kommandonsig ochsystemet att man
Sökvägar, söker informationen möjligt. Den versionsättman annat om nya

Norstedts tagit och ska bättre har jag inte prövat.som som vara

databasCD-juris med juridisk litteratur, mycket bra, lättsökt, används helen en
del

där finnsCD-expert Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Väldigt lättsökta.-
Problemet den slutar uppdaterad,inte det hinderär Den1995. är äratt ett som

söker sig till andragör register.att man

erfarenhetMin konstruerar dessa medier skerär detnär inteatt typerman av
från användarnas behov från teknikernas viDet görutan system. att som
använder dem får svårigheter.

Rixlex. bra den blirDet gratis vi använder den särskiltär inte mycket.att men
jobbig söka ochDen i särskiltinte användarvänlig, uppleverär den.jagatt som

Rixlex används därför ganska lite den har för den praktiske juristentrots att ett
bra innehåll.

Rättsbanken den bas naturliga skäl använder förhål-är Den ärsom mest.av
landevis användarvänlig och har till det tidigare offentliga systemetarvtagaresom
det, falli vår synpunkt, innehållet. uppdaterasanvändbaraste Denvart ur
dessutom generellt ganska snabbt.sett

Domstolspraxis

börjarJag genomgången med domstolsprzzxis. tycker jag rättsbankenDär äratt ett
väldigt bra och tillgängligt sökmedium. lagthar särskilda sökmallarinMan nu

det lätt hitta. Tyvärrgör indexsökning, vilket generell erfarenhetär ärattsom en
från rättsbanken osäkert. Om söker baseni innehållerARB4 AD-t.ex.man som
domar med indexordet alternativt räntelagen fritexti index endastränta, 2ger ger
träffar fast det finns avgöranden, fritext 100-tals träffar5-6 och alltså heltger
oanvändbart. Indexen alltså ofullständiga. kan litainte dem.är Man Det gör
datamediet otillfredsställande och osäkert. bra.inte vill haDet Menär om man

snabb bild rättsläget krav fullständigheten det mycket snabbt.ären utanav
Får alltså användas med förstånd.

Myndighetsförfattningar och myndighetspraxis

Myndigbetsbasema "sällananvändningsbasefÃ-är mycket rättsbanken.De iär
finns andraDet myndighetsbaser också skulle viljajag ha.som

Arbetarskyddsstyrelsen ofta mål gäller skydds- ombudsavgör t.ex.som
Målenstoppningsrätt. oftagår vidare tillinte Målenregeringen. väldigt svåraär
får ringa tillMan Arbetarskyddsstyrelsen och begära dem måsteatt tag men
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då vilket fall söker. blir beroende den myndighetManveta man annars av som
harsjälv utfärdat beslutet.

Datainspektionens finnspraxis datamedium, Inspektioneninte såvitt jag vet.
central tillsynsmyndighet det gäller indrivning. Myndigheten rekom-är när avger

mendationer och beslut. Kontrollerar dessutom datalagens tillståndssystem.
fårVägledande beslut till inspektionen. otillfreds-jag i ringa Det ärtag attgenom

ställande.

och sjukvårdensHälso- fanns tidigare Rättsdatabasen.ansvarsnämnds praxis i
längre. Disciplinärenden sjukvårdspersonal fårFinns inte rörsom man numrera

endast kani till myndigheten. och för sökaringa sig iItag attgenom man
och Regeringsrättsbaserna, kan mängdeninte iKammarrätts- tagmanmen av

ärenden ärenden till högrespeciellt problem vidareinte gåttrört.ex. ettsom som
instans.

rättssäkerhetsfrågaStörre tillgänglighet

tillgänglighet myndighetspraxis klar rättssäker-det gällerHär är större nären en
hetsfråga och tyckerjag central anordning. skalldet borde inteManatt envara
behöva till Utspridda databaser respektivevarje myndighet och fråga.ut

enligtmyndighet meningsfulla. fulltextdatabas skallmin hellermening inte Enär
ligga centralt. den heter för användarenRixlex eller RättsdatabasenOm är

bör finnasointressant. samlat.Det

Rixlex och för Rixlexsig bra tanke, införandeti miss-är ettav varsom men
lyckande för jobbar stycken olika databasermed har fåttdata. tvåviNusomoss
med delar resursslöseri föri information litetsåDet ärstora typ ett ettsamma av

misslyckande det gäller elektronisktSveriges ochrättssystem när att ettettsom
heltäckande regel- och praxisinformationssystem.

Författningar rättsbanken detta detförsedda med buggar.i Trotsär är
elektroniska mediet detöverlägset praktiserande synpunktden juristens närur
gäller författningi snabbt område inte insattinom äratt tag etten som man

använder dessa baser relevant författningväldigt mycket förJag i näratt tag en
kaninte rättsornrådet. kontroll särskilt viktigajag kompletterar medJag av

bestämmelser. Blixtsnabb väldig lättnad förtillgänglighet till version ärsenaste en
praktiserande jurist.en

Myndigbetsföøfåittningarna Rättsbanken särskilt anmärk-i inte många. Detär är
ningsvärt. sannolikt den författningar EnligtDen mängden i Sverige.är största
författningssamlingsförordningen myndigheter meddela författ-har 52 rätt att

flesta finnsningar. inte tillgängliga IT-mediet.De

författningarFler tillgängliga i centralt söksystem

Några exempel sådan författning bör tillgängliga:som var

Fiskeriverket behöva beställa författningssamlingen från verkethela inteäratt-
rimligt för advokaten får fiskaren enstakaklient gång.någonsom som

Räddningsverket ganska ofta farligt gods. Föreskrifterhar chaufförer körvi som-
meddelas räddningsverket. vad han skall åtalaåklagaren skallNär vetaav
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chauffören för, hanmåste vända till Räddningsverket och verket skickar de
författningar de tillämpliga. Domstolen ochgör sättsom anser vara samma

ombuden deäven ambitiösa de vill skaffaär bild författ-om att en egen av
ningsbakgrunden.

innebärDet praktiserande blir beroende denjurist tillämpandeatt man som av
myndighetens uppfattning vilka författningar tillgängliga eller fårärom som

skaffa helasig räddningsverkets författningssamling tjocka pärmar.man tre
"sällananvändningsmateriaVDetta är aldrig kan bli kommersiellt gångbart,som

rättssäkerhetssynpunkt egentligen nödvändigt lyfta inärmen som ur att en
central databas.

Datainspektionens författningar reglerar advokatens vanliga arbets-ettsom av
områden, indrivningsverksamhet, finns tillgängligt datamedium.inte i Man

beställamåste prenumeration DatainspektionenFrånen papper.

Centrala Studiestödsnämnden får vända tillsig nämnden för vilkaman att veta-
författningar gäller, vilket också självklart otillfredsställande.är ärsom

här det finnsDet visar grundläggande rättsosäkerhet det gäller möjlig-näratt en
heten för praktiserande advokat skaffa sig överblick de rättsregleröveren att en

gäller det sig myndighetsförfattningar. dennarör Att isnartsom om man
omfattning har delegerat författningsrätten till myndigheterna utvecklingärut en

skett de sista åren. Tidigare kunde10-15 läsa svensk författnings-som man
samling och därigenom heltäckande bild vilka författningar gällde.en av som

kan längre.inteDet man

EG-rätten ska finnas på svenska i svenska databaser

välEG-rätten representeradär rättsbanken. Celex finnsi endastCELEX Men
engelska i Sverige. delarStora EG-domstolens domar årgång saknas1993av

vilket enligt uppgift beror de helt har till engelska.inteännu översattsatt
Endast de domar finns publicerade EG-domstolens domssamlingi finns isom
fulltext i CELEX: De övriga får söka med ganska besvär sätt.stortman annat
Också denna databas alltså ofullständig,är det kan vi inte mycket igöramen
Sverige.

finnsDet EG-rättsakter svenska, elektronisk sökbara. samband medI att
fick EES-avtalet fick tillgångvi till de rättsakter aktuella då svenska.som var

finns alltsåHär unikt författningsmaterial till delar inte ärett storasom
publicerat i SFS.

självklart krav frånEtt praktiserande jurist gällande författningstexterären att
och prejudikat finns svenska.

EG-domstolens domar löpande de äldre eller deöversätts signu men vare nya
finns datamedium. fall de domarI kommer borde direktgörasvart som nu
tillgängliga datamedium. detPå skulle alla falli början tillsättet man en en
domssamling svenska. Varför sker detinte siktinteJag måsteMenvet
självfallet samtliga EG-domstolens domar finnas svenska. inte prejudikatAtt
till gällande svensk lagstiftning finns tillgänglig svenska anmärkningsvärt.är
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har i min genomgång de kompletteringar nödvändiga frånJag jag utgåttav anser
rättsbanken. beror rättsbanken fullständigaste söksystemet ochDet detäratt
det lättillgängliga finns idag. innebär jaginteDet rätts-mest att attsom menar
banken skall det söka fortsättningen. harskalljuristen i Detsystemvara som

uppfattning samlat rättsinformations-jag ingen det skall finnasMen ettattom.
där ska kunna till- gänglig information, bådejuristen hitta all gällandesystem

författningar och ganska självklart krav.praxis egentligenär ett

frågaEtt centralt rättsdatasystem rättssäkerhetär omen

besked ändrat inställning detglädjande fått haridagviDet närär ett att staten
datamedium.skyldighetengäller tillhandahålla denna information Näratt

uppgift.tidigare har begärt detta har det det inte varit statenssagts att

tillRättssäkerheten dömaSkall domstol kunnaär statens en personansvar. en
det självklart skall bereda medborgarenkrav iär rättsstatett att statenansvar en

eller den företräder material domen grundashonom tillgång till det på.som som
Skall dömas för brott skall den praktiserandetullförfattningarnamotman

får dag. finnslätt kunna fram kan hanjuristen tullförfattningarna. i DeDet
Är Räddningsverketsrättsbanken. lastbilschaufförinte överträdergratis. Men en

han bli dömd till fängelseförfattningar hur skall gods kan hansitttransportera
tillgängligaoch bli författningar finnseller böter med körkortet. inteDessaav

datamedium för den vanlige praktiserande juristen.

sak. myndighetsföreskrifter och myndighetspraxisjag talatDetEn annan om --
sällananvändningsmaterial praktiserandeför den vanlige juristen. inteDet ärär

myndigheters för-rimligt advokat samtligaskall behövaatt en prenumerera
för eventuellt fårfattningssarnlingar aktuella hankunna hålla dem någotatt om

eller ärenden åtalas för ha kört bilenåkarenågra året rör attt.ex. en somsom
överlastmed eller tullförfattningar.brutit sigDet ärtransportör moten varesom

materialekonomiskt eller praktiskt får enkelt lita detmöjligt. heltMan som
skaffar fram otillfreds-åklagaren brottmålet korrekt och fullständigt.i Det ärär

heltställande. materialet central bas kanLigger lättillgänglig ettmanen
tillvara klientens fråga minskaOch det här ingenintresse.sätt ärannat ta attom

kostnaderna för advokaten företagsekonorniskslagshär skulle någongörasom
förKostnaden denna fall hand klienten.vinst. material drabbar allai i sistatyp av

advokat driver tillräckligingen Ebberöds bank, verksamheten honom inteEn ger
föravkastning skaffa material ekonomiska möjligheterin har han ingaatt att

själv för fiolerna.stå

gällerdet myndigheters författningssamlingar regel mycketdeNär iär
omfattande. skäl finnas datamedium. blirför de skallDet Deär ett annat att
överskådliga, lätta hitta aktuell information.och det snabbt framgåratt

viktig sak sådant materialEn lägga iär att attannan enman genom gemensam
databas framtvingar kommerStandardisering, inte attman en som annars
komma till stånd hur mycket tvångsreglera fram standardisering.sökeränman

materialet inte standardiseras myndighetensOm blir det endast experteregna
bästa fall kan hittai materialet.isom

Vidare behövs snabb kanuppdatering. får idag.inte DetDeten man man
elektroniskadet mediet.genom
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de gällerNär europainformationen den omfattande det finnsär inteatt
möjlighet för praktiserande jurist hitta deni fårinte denen att om man
databuren.

centralt databuretEtt rättsinformationssystem rättssäkerhetsfråga,är inteen en
fråga ska överlämnas marknadskrafterna. kommerDå endastvi desom att
kommersiellt gångbara delarna. litet språkområdeEtt kanSverige intesom
hela den nödvändiga rättsinformationen kommersiellt gångbar.
Marknadskrafterna kommer utveckla och förbättra tillgängligheten och arbetaatt

lönsamma speciella nischer, och det behövs också. den grundläggandeMenupp
rättssäkerheten uppgift.är statens

Journalisten Lars Ilshammar-

vill fresta medJag liten tankelek:er en

Tänk ögonblick det tryckpressen, datornätverken,inte justett atter var som
hade offentligttagits i bruk, hade samlats härvi idag för diskuteraatt att
rättsinformation och boktryckarkonst.

skulle då betraktaHur vi de möjligheterna sprida information Skulle viattnya
med den gamla teknikensmäta munkarmått; långsamt präntade sirligvarjesom

bokstav för hand med gåspenna Skulle alltsåpergament vi prisetsätta
tryckt information utifrån vad handskriven bok kostar framställa Eller,en att
skulle tillvi inse, och det faktumnyttja tryckpressen klararta göraoss att att

jobb bråkdel tiden till bråkdel kostnadensamma en av en av -

verkar självklartSvaret tryckpressen innebär revolution information,i etten-
fundamentalt genombrott för möjligheterna sprida information till många,att
snabbt och billigt. låta denAtt plitande bildamunken för tryckteknikennorm

minst egendomlig, för konservativ, förinte intesägasagtvore en sägaatt att
reaktionär tanke.

Ändå det precis vadär många politiker och myndigheter i Sverige degör när tar
den gamla trycktekniken till utgångspunkt för ochprissättning tillgänglighetav
till elektronisk information. För jag ska logga in modemmitt riksdagensiatt
databas Rixlex, där grundläggande rättsinformation lagar och förordningarsom
lagras elektroniskt, måste förstjag betala kronor. beräknatPriset6 000 är
tryckkostnaden.

Men årgång riksdagstrycket kostar ungefär kronor pappersformatt 6 000 ien av
blir naturligtvis helt oväsentligt material distribueras datomätverk.viaom samma
Kostnaden för kopiera och sprida information har lagratsgångatt som en
elektroniskt försumbar.är Några modem och telefonlinjer alltärett par som
behövs, och det kan väl knappast någon betungande investering tidi närvara en
riksdagen funderar bygga sin kammare för flera hundra miljoner föratt om att

den massmedialtgöra tilltalande.mera
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exempel:Ett annat

Enligt färsk utredning från Riksrevisionsverket bör principen ien attvara
framtiden full kostnadstäckning medborgarna för, det heter,ta ut av som
offentlighetens distribution informationstjänster.av

föreslagnaDen prissättningsprincipen innebär avgifterna för skallatt uttagen
beräknas så samtliga kostnader för framställa och distribuera täcks.att att uttagen

utredarna,Så förresten ska finnas med här idag.säger en av som

Samtliga kostnader Vad betyder det Ska räkna lokalhyra, utbildning ochin
löner till tjänstemännen, inköp dator, kanske tjänstebil ochprogramvara, av
pensionsförsäkring svalg godtycke.Här sigöppnar ett av

Utredningen konstaterar också, förnöjt det verkar, myndigheter minsannattsom
skyldiga lämnainte för form utskrift.upptagningar iär ADB änatt ut annan

Innebörden blir, Ola han här ibland idag harocksåLarsmosom oss- -
konstaterat artikeli i Nyheter, offentlighetsprincipen bara tycksDagensen att
gälla det frågan den gamla uppgiftslänmande kopianär är sortensom papper.-
Gäller det däremot information elektronisk form, säkert blir det självklarai som

framtiden, då råderi självkostnadsprincipen vad den kan tänkas innebära.nu-

Vad vill komma framjag till svenska myndigheter exemplifierade här medär att -
riksdagen och inga oväsentliga aktörer alltså första hand verkarRRV, i svårig-se-
heterna, andra hand affärschanserna,i tredje hand de demokratiskainte imen ens
möjligheterna informationstekniken frigör. har svårigheternasmångaVisom
advokater möjligheternas ambassadörer. reaktionerDet är änmen mera av
aktioner, vad ska det här problemet då vilkavi oj,göra änmera nu
fantastiska möjligheterl.

idag tendensVi hos statsmakterna elektronisk information,betraktaser en att
universellinte medborgerlig rättighet, ekonomisksom en utan ett sortssom

tillgång eller råvara det gäller kapitalisera närhelst den efterfrågasattsom av
aktörer informationsmarknaden.

Information kostar fram, därför krävs kostnadsmedvetande ochatt tapengar
affärsmässighet hos det offentliga informationshanteringdet handlarnär om -
tycks gå.resonemanget

Vad då det auktoritativa politiska dokument har tillgång tillsäger vimest som
idag det väl klara beskedNog den uppflaggadei IT-propositionenges attom
offentlighetsprincipen ska tillämpas också datorrymden Tyvärri inte.

skrivningarPropositionens genomgående och härSå heter detär t.ex.svaga vaga.
sidan Rixlex:51 om

offentligaRegeringen rättsdatahaser med grundläggande informationattanser om
den svenska lagstiflningsprocessen rättskällor hör tillhandahållasoch svenska utan

Åtminstonesärskilda avgifter sikt. hör dessa kunna omfattas de riktlinjer förav
informationstjänsterprissättning för andra centralaregeringen angivitav som

grunddatahaser.

Åtminstone.Anser. Bör. sikt.På
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Med andra ord information vitala demokratiska beslut och ska iom- processer
alla fall kostainte någon köpevaraän från regeringensmer annan
informationsbutik.

Slutsatsen ligger snubblande till hands den politiskanära viljanärsom att att
använda IT demokratiredskap, eller för den delen för underlätta till-som att

tillgången grundläggande rättsinformation, till del saknas i Sverige. kanDetstor
inte frågangärna bristande med tanke skaregeringenvara om resurser att

inrätta särskilt informationskontor med 20-tal informatörer ochett ett att
riksdagen harjust informationsbutiköppnat fint lägei Gamlai stan.

Något med kanske avgörande betydelse för demokratins förutsättningarstort
håller alltså ske inom känsla för dramatiskaHar historiskaatt staten. man
paralleller kan det eftersäga år Heidenstam80 Verner risk förärattman attvon
medborgarrätten återigen kommer imätasatt pengar.

land oftaFör håller offentlighetsprincipsin föredöme införett som upp som
omvärlden, idag inte minst i EU-sammanhang, borde den här smygande kommer-
sialiseringen den offentliga insynen besvärande.någotav vara

nordisk jämförelseI framstår Sverige snål och efterbliven nation. Ien som en
harNorge grubbel kommit fram tillstörre olika slags elektroniskutanman att

samhällsinformation naturligtvis ska gratis. Danmark ska alla tillgångI tillvara
offentliga publikationer "detvia offentliges elektroniska servicenet. Häri

gällerSverige alltså full kostnadstäckning. kan elaktnågotMan Sverigesäga att ur
demokratisk synpunkt faktiskt redan spelar informationssamhälletsi B-lag.

behöverså detMen, naturligtvis inte finns ingen naturlag, ellerDet någonvara.
egenskap inbyggd deni tekniken offentligheten krympamåstesägernya attsom

information blir elektronisk.när Alldeles Precis tryck-gångtvärt om. som en
skulle kunnaIT bli genombrott för offentlighet och demokrati,pressen ett ett

mäktigt instrument för medborgarnas och kontrollinsyn överhet.sinnytt av

Svensk yttrandefrihet och offentlighetstradition, rotfast 1700-talet,i samspelar
förunderligt med 1990-taletssätt nätideologi, den lite slagordsmässigt kanett som

sammanfattas i uttrycket information be free.wants denna idéhistor-Motto
iska allians denstår föråldrade datalagen, byråkratisk stelbenthet och, tycksnu
det, ekonomiskt nyttotänkande betraktar offentlig information förstaett isom
hand affärsområde. Framför allt, saknasjag, den politiskaett nyttsom tror
viljekraften.

Ska offentlighetsprincipen upphöra offentlig information överförs frånnär
till elektroniska media Eller kan offentligheten utvidgas, rättsinfor-papper

flermation snabbarenå och billigare, med informationsteknikens hjälp

där självaSe vad dagens diskussion borde handla Och detessensen av om. som
utfallet längreinteavgör tekniken, idéernaär och viljan.utan

Ska tilljag sist denmig praktiskanärma verklighetens nivå, villså heltjagnu
kort trycka vikten tydliga, mätbara målsätta det skaattav upp om vara
möjligt flytta fram positionerna inom området IT och rättsinformation:att
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månader ska RixlexInom ha för fritt elektroniskt utnyttjande.öppnatstre0

halvår ska allaInom verk, myndigheter och departement kunna nås viaett0 e-
post.

ska allår grundläggandeInom offentlig information riksdagstryck ochett0 som
finnaspropositioner elektroniskt och tillgängliga i stund degratis samma som

offentliggörs.

och halvt ska datalag och ha kraft.Inom år iträttett ett antagen0 varaen ny

ska allatvå offentliga landsting och kommunerhandlingarInom inom0 stat,
kunna elektroniskt.nås

sådana bestämdaprecis signaler krävs för ska börjaDet politiska någotär attsom
hända. alltså befria ochLåt den stackars munken klostret äntligen utrustaoss ur
honom med skrivdonuppsättning modernaen

Sveriges advokatsamfund DanowskyPeter-

Advokatbyråer kunskapsföretag. tillhandahåller delviskunskapär Den är
kunskap myndigheterna allt ifrån lagstiftarens för-förfogar över,samma som

arbeten till tillämpningen lagar och förordningar.av

självklartdå skall förfoga information deDet viär överatt somsamma som
tillämpar, beslutar och dömer. förfoga den samtidigtskall kunnaVi över som
myndigheterna och till kostnad allmänheten dessinte gör atten genomsom
företrädare, vanligen advokat, underläge förhållande till myndigheten.i iär etten

samhällsansvar, för myndigheterna till-Det rättssäkerhetsansvarär ett ett att
godose det behovet. försening, fördyring praktiken urholkningVarje ivarje är en

de rättssäkerhetskrav rimliga ställa.är attav som

behövs effektivDet rättsinformationshantering. skall hamna underlägeiIngenen
grund relevant information anledning tillgänglig.någon inte Jagattav av var

bortser därvid från lättja och bekvämlighet.

Problemet måste samband med urholkning rättssäkerheteni den relativasättas av
olika sker; begränsningar tingsrättsdomar, urholk-i överprövningsättsom av
rättshjälpen.ning drabbar allmänhetens kvalificeratDet möjligheterav att

biträde och inte tillgodoser informationsbehovet effektivt ökar diskre-om man
mellan dem har tillgång och demtill information har det.intepansen som som

Egentligen skulle önska rättsinformationen lika effektiv infor-man att vore som
ekonomiskamationen förhållanden börskurser, valutakurser, ränteföränd-om -

dvs marknadenringar hade omedelbart tillgång till all offentlig information-
samtidigt. överförOm vad gäller för ekonomisk information tillman som
rättsinformation skulle inga rättsförluster behöva lidas för hadenågon inteatt
tillgång till all relevant information.

förbättrade informationshanteringenDen också medförakommer andraatt
arbetssätt för har kontakt framföralltmed myndigheter, med domstolar.oss som
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Det Otymplig hanteringär skaffa informationen, överföra den tillen att papper,
skicka till domstolenin med fax eller och sedan föredra den muntligt förpost
domstolen igen, den ändå finns tillgänglig hos domstolen. Förbättringom av
informationsöverföringen och referenssystem kommer naturligtvis.

Till sist: nämnde möjligheternaJag hovrätt begränsas.överprövning iatt att
kommerDå förintresset tingsrättsdomar bli Tingsrättens domarstörre. äratt

Ävenredan viktig rättskälla. de prejudikat deinte intressanta iär ärnu en om
flera hänseenden. Dels innehåller de ofta förträfflig redovisning rättslägeten av
dels många mål i tingsrätten; rättsfrågor kommer längremånga ochintestannar
får aldrig bättre belysning i tingsrätten. Vidare det värdeän är stort att vetaav
hur tingsrätten har dömt likartadei rättsfrågor prejudikat finns.innan Behovet

tillgång till tingsrättsdomar underskattat. behövs databas.iDeärav en

Norstedts Juridik AB Patric Hamilton-

Norstedts Juridik utgivare svenskaden lagboken, lagkommentarer,är CD-av
produkter, tidskrifter, lösbladstitlar,ROM seminarier och nyhetsbrev. Vi utger

produkter under Norstedts Juridik, Juristförlaget, Publica, Beyronds,namn som
Snogeholrns utbildning och Vi dagligenFateco. arbetar med70är personer som

bearbeta och förädla information.normativatt

Rättsinformation och IT möjligheter. rättsinfor-Därsammantaget storarymmer
begränsasmationen volym och sökmöjligheter kan kompensera dennaITav

begränsning. skapa där tryckets omedelbarhetAtt och enkelhet medsystem paras
den digitala teknikens snabbhet, djup och flexibilitet uppenbart tilltalande.är

Vilka användare rättsinformationär Användaren förstås formellt allaviärav
realiteteni visst antal behovtypiska och efterfrågariärettmen som avgrupper

olika former information. den rättssökande allmänheten tillFrån denav
praktiserande juristen. individenFrån bygglov till den yrkesverk-sökersom

socialchefen tillämpa gällande sociallagstiftning. denFrånärsamme sattsom att
facklige ombudsmannen till den yrkesverksamma personaladministratören. Alla
dessa varierandei omfattningär behov information. Och för allai dessa olikaav

det naturligtvis frågaär inte rättsinformation däriintressegrupper en om av
allmänhet, informationenstörsta allmänhet kritiski betydelse för resultatet.är av

Rimligen därförstår nivån kunskapen reglernas innehåll och tillämpning iom
slagsnågon proportion till hur effektivt samhällskroppen fungerar.

Skillnaderna mellan användargrupperna mycket Helt obearbetad grund-är stora.
från många gånger inte användbar bearbetningär och anpassning.text staten utan

Vi ocksåmåste skeendenvissa har den grad komplexitet denacceptera att attav
egentliga användaren måste vända till ombud. Ochsig ombudet byggamåsteett

handlandesitt relevant information.

utgångspunktMin den effektiva lösningenär för tillgodose olikaatt mest att
användares behov rättsinformation det finns fungerande och välärav att
strukturerade statliga för rättsinformation samverkar med enskildasystem som
aktörer marknaden. Efterfrågan starkt, det finnsvarierar lösning ellerinte en

tillgodoser samtliga användares behov.ett systern som
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behövs därförDet mångfald lösningar och produkter självständigt ochen som
självmarkerande måste användargruppema.motexponeras

detta finns behovMen centralisering, eller för uttrycka dettrots ett attav annor-
lunda, det finns klart behov lösning. uppfattningMin huvud-ärett attenav ny
frågan, vad gäller agerande fråga rättsinformation ochi IT, ärstatens attom
mycket starkt prioritera Standardisering struktur och lagring informationenav av

sådan. sådan Standardisering skulle syfta till effektiviseraEn såvälsom att statens
informationsflödeninterna informationsproducenternas möjligheter attsom

utveckla anpassadeoch därmed tidsbesparande och kvalitetshöjande produkter.
Eller konkret uttryckt: det finns idag antal olika tekniker förett stortmer att
bearbeta har allmänhet fråni de digital grund-De utgårtext. gemensamt att en
form. Därefter skillnader.uppstår tekniska används, olikaOlika system
leverantörsspecifika lösningar florerar starkt, vilket görsammantaget att
avsaknad enhetlighet uppenbar.ärav

skulle vilja varje svensk myndighet arbetar efterJag att ett gemensamtse
uppmärkningssystem. logiskt medieneutraltuppbyggt och inteEtt system som

beroende speciell skulleleverantör eller Ett systemvar av en programvara. som
kunna möjliggöra informationhade full kontroll ochsinöveratt statens organ
fullt kunde den skulleutnyttja digitala teknikens möjligheter. ochHärut uttags-
sökmöjligheter, hypertextlänkar innehållsförteckningaroch automatiserade öka i
betydelse takt medi utbyggnad.systemets

Utvecklingen Generalized Mark-upSGML, för Standardstår Language,av som
enligt det denna riktning.min mening hoppingivande går iär mest system som

Tekniskt kan beskrivas formellt deklarationsspråk,SGML " ett somsom
entydigt dokumentanalytikerinstruerar databaseroch program ochprocessorer

de kanså märkorden föroch dess funktioner till miljösinöversättaatt egen
lagring och bearbetning dokument dess logiska struktur påverkas".ett attutanav

lekman innebär dettaFör mernyttjande och mervärde. statligt välEnen
uppmärkt utredning kan lätt eller till andra dokumentimporterasexporteras

också direkt information till,den hänvisar hänvisningöppnar motmen som en
till, författning, EU-direktiv, eller liknande här blirpropositionetten en -
utredningen digitala formi sin sluten dörröppnareinte tingest, utan moten en
omvärlden. Med utbyggt informationen helt förSGML öppenärett system
distribution i Internet, språk byggeri sitt HTML, SGML.som

marknadens aktörerFör skulle Generella Uppmärknings Språk,Statensett
förkortat innebäraSGUS, bearbetningsgraden skulle kunna höjas markantatt
och den digitala tekniken fullt Mindre skulle behöva vikasutnyttjas.ut resurser
för upprättande grundtexter, vilket utsträckning idag.vi i måste görarent storav
Utgivning grundmaterial skulle därför betydelse,sannolikt minska i irentav
stället skulle anpassning, användbarhet och fokus.mervärde komma i

lösning förI Rättsinformation tillvill bidrag diskussionen härjag mitten ny som
idag ordet: standard. Gå hård och centralstyrd Standardisering allge mot en av
uppmärkning och strukturering grundmaterial. dettanormativt Min ärtes attav
rimligen innebär nivån kunskapen reglernas innehåll och tillämpningatt om
generellt ökar och detta förbättringar förinnebär ochsätt i sinatt tur staten
samhället.
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SEMA Group lnfoData HellsingAB Dan-

arbetar hosJag Sema lnfoData tiden denGroup statliga myndig-gång iAB. En
heten blevDAFA, statligt aktiebolag och sålt tillärsom sen ettnumera
europeisk företag. kanSå det statligt anställd. blirManärom man
privatiserad och hamnar allt längre periferin, med den offentligaiut sett
sektorns Så går det också offentligamed denmycketögon. servicen.annat av

knuffas den kommersiellaDen och skall bärakanten sig.ut mot

lnfoDataVi inom sysslar med informationsförmedling vid bemärkelse.i Det är
väldigt mycket statlig information vidareförmedlar bl.a. on-line-i vårsom

heter InfoTorg.tjänst, och utländskafinns svenskaDär 1000100som ca
databaser. alla dessa det relativt begränsat antal används väldigtAv är ett som
mycket. harVi terminalanvändare.50 000över

Affärsidén med InfoTorg uppkoppling, ghetliga Sökvägar, helpdesk,är g Q gg
faktura det kostar nämligen InfoTorg.användaattpengar

har förhållandevis litenVi mängd information datorer. stället förmed-i Ien egna
och förädlarlar informationvi andra och finns andra datorer.i Viägs ärsom av

arbetar med on-line-verksamheten; informatiker,många270ca personer, varav
samhällsvetare, säljare, kundsupport sköterDetsystemerare, etc.programmerar,

självt bara för informationen lagdsig inte Ibland får känslanADB.äratt man
folk databaser självspelande pianon.äratt tror attav

alltsåkostar mycket förmedla information. harDet tidigtVi varitatt utpengar
och plogat väldigt mycket under lopp, vad gällerårens inte minst Rätts-ute

banken. har efter börjat fungeraDen många någorlunda ekonomisktår i
avseende. Iden här branschen den informationlever påslag vivi ett
förmedlar och marginalerna allmänheti inteär stora.

cynisk kanLite bli dessa slags skimmer ordi dagar då det står ett runtman rosa
IT "elektroniska nedsolkade"påfarter.och Demotorvägar ersättersom ,

begrepp och datakommunikation. Kombinerar dessa 0rdADBsom man nya
med ord "samhälle", demokrati, fjärranlika villkor såärsom etc., man
från Storebror och integritetshot elände kan komma.och annat som man

surfar detMan språket. massmediautredningar, och tilliiDet görnya man
och med i propositioner. bli.målar hur bra allting skall verkarMan Det nästanut

ocksågratis

förunderligt hur fortDet och mycket det gamlaär opinionen Mensvänger.
regelverket finns fortfarande kvar elektroniska krockaroch de motorvägarna

lätt med integritetslagstiftningen eller åker fast för brott offentlighets-man mot
principen. Sådana regelhinder skall undanröjas enligt Toppledarforum. detFast

tid och desin säkert integritetsskyddet skall undanröjas.inte Dentar menar att
datalagskommittén skall begreppet offentlig handling blivit liteövernya se som

otidsenligt efter hundra det blir till förmån för demoår. Frågan ärett par om
kratin eller tvärtom.

finns mycketDet lagar och förordningar. gällerDetöver, änattmer annatse
grundläggande frågor hur myndigheter huvud skall med sinöver tagetom agera
information deni tekniska miljön. förefaller ofta ganska förvirrade, bl.a.Denya

det gäller frågan hur betalt och Hela förändrings-när tarom man av vem.
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kommer inte fortgå deti skimret det kommer bliprocessen att utanrosa att
många debatter och de solkiga gamla orden kommer användas igen. Frågan äratt
hur långt myndigheterna hinner verka deti skimret medan politikernarosa
kanske med och beviljarär de medel behövs för byta teknik.vagnen attsom

Myndigheter har någon slagsinbyggd instinkt allting själva.göra För 10-15att
sedan hade alla myndigheter sin skrivcentral och sitt tryckeri föregen eget att
producera information.sin Osthyveln gick, ändrades och den tekniskasynsätten
utvecklingen har medfört mycket sådanoutsourcing verksamhet.numera av

finns hel del likheterDet mellan statistik och rättsinformation. kan inteManen
bygga land bara med lagar. krävs statistik informationDet också förett att veta
hur landet skall olikai avseenden. utnyttjade tidigt avanceradSCB ADB-styras
teknik och kunde med hjälp honnörsord demokrati lika tillgång förav som ,alla till anställda under 70-talet.växa 2200 publicerade med datornsManetc. ut
och det tryckeriets hjälp, med publikationer och siffror. Manegna massor
började tidigt med kostsammaäven med on-line-databaser.experiment Sedan
började osthyveln hyvla och statistikutredningarna avlöste varandra. fannMan

efterfrågan statistik i utsträckning diffus. infördes olika konst-Dåatt stor var
för fram riktigare efterfrågebild. lyfte bl.a. anslag tillMan SCB:sattgrepp en ut

de myndigheter sades efterfråga statistiken. tvingades betalt förSCB sinsom att ta
information. detJag ganska idag kommasvårt siffror frånär övertror att att att

betala förSCB det. Myndigheten har anställda och dataverk-1200utan att nu
samheten outsoursad.är

den härOm perioden fortsätter till myndigheternaså jag kanrosa ett tag tror
komma ganska långt den inne på. fortsätt-SCBväg Jag äventror attsom var
ningen historien sig. Osthyveln kommer framså småningom igenupprepar
och efterfrågan kommer under luppen. Verksamheten blir ifrågasatt och sedan
skall den bli affärsmässig. frågarSå jag varförmig: intemer spara massor av

och bli affärsmässig redan från börjanpengar

självklartDet myndighetsinformationär skall den skallnäten,att ut men
fastDet inte informationär skall sådan ändras. Det ärsovras. ut, utansom som

hellerinte hela textpublikationer, bibliografierutan o.s.v.

skivaffärEn upptäckte jag, databasär, bokstavligen går in denOmen som man
disponerad,vettigt hittarär så lätt denjag vill ha, världensCD jag iäven största

skivaffärer. har börjatNu sälja CD-skivor lättvia sökaInternet. Det ärman att
precis skivaffäreni och kommerCD:n hem brevlådan. Sedani kommersom

Varför intenästa provlyssna hemma datorni innan köperjag Ytterligaresteg.
spelarjag hemär musiken och CD-skiva. Varförett steg göratt stannaen egen

där skulle kunnaJag spela musiken i superanläggningmin hemma direkt från
musikaffärens hela utbud, cyberglasögonen och hem Tina m.fl.Tuner ita
köket. Hela tiden sker utveckling och det aldrig slut. Utvecklings-en enorm tar

för skivbranschen marknadens prismekanismer. skallstegen Menstyrs av var
myndigheterna dra det finnsgränsen inte marknadsmekanismernågra Harom

rådvi skickagratis härolder cyberrymden,via läser nypubli-att ut som upp
cerade kökSFS i varje

skallJag till olika målgrupper. alla medborgare skall haAtttror sägaman se att
tillgång till all juridisk information år skjuta20XX, jag målet.är över Jagtror att

inte läserSvensson vägtrañkförordningen han körinnan tilltror att morgonen
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jobbet. han skulleOm det skulle förståhan juristprosanjag integöra tror att som
där. Allmänhetenstår måste ha information bearbetad. proffsenDetär ärsom
efterfrågar den information idag. Proffsen formtalar här ivisom som avom

ochjurister journalister kan leta, och förhoppningsvis förklarahitta, förståt.ex.
för vanligt folk. Lite tillspetsat demokratin skulle Vinna såjag intetror att
oerhört mycket alla författningstexterna tillkommer hem,att ut var mans

det låter bra heller det demo-det. inteäven Jagnär säger atttrorom man ur
kratisk synvinkel fullmäktigesmycket läggerkommunenär utvunnet att
protokoll och läsa. ställetkan hemmaInternet iSvensson sitta Jagatt tror

demokratin och liknande med debatteniviaSvensson BBS:er äratt attgagnas av
den förs i partigrupperna, långt fullmäktige fattar beslut.sinainnannär

informationen delkostar idagskall ha pris.Jag Denatt attett taanser av
detinformationen och skall rakt knät användaren.kosta den levereras iom

skall framförallt subventionerakosta för proffsen. Varför skallDet staten
advokaternas eller skall det skall ocksåmassmedias Verksamhet Naturligtvis

lågpriskanaler ställen där kan delfinnas till bibliotek, skolor och andra taman av
information.

läggs överblickbar,Information avgränsad, fullständig,in måstesom vara
strukturerad, sökvänlig fungerar detoch aktuell. Alla honnörsorden. inteAnnars

för proffsen. Standardisering önskvärt.givetvisärens

Återigen exempel 70-taletfrån låg mycket långt frammeSCB. Därett man
önskemålmed databehandling. tillfredsställa alladet svårtsågMan attatt omvar

statistiken skulle skulle tabellhur publiceras. Istället användaren singöra egen
datorn, on-line. finfördelad och sedan kundedirekt matade informationi inMan

efter otroligtanvändaren där och tabell huvud.sitta sin Detgöra egetegen var
förraffinerat och fungerade blevgjorde det också Detsuperexpert.varmanom-

och därmed aldrig fanns.förutsättningarnasvårt hit tekniskade Omävenen om
informationen för uttagsmöjligheterfinfördelad mycket såoch det finns förär
klarar användareninte det.av

myndighet slutanvändarenfram tillsprida informationEn sigtar attsom
direktamåste kostnader skall fungera också bekostaför databasernautöver att

information informationen, och eventuellt utbildas.k. metainformationom
användarna. Myndigheten bemannad, dygnethålla helpdeskmåste gärna runt.en

on-line vill varför detSitter förklaringar tillockså omedelbart ha inteman man
fungerar eller varför det bördet skärmen. registreraMan ävengörutser som
kunder och kunna skicka fakturor tydligendet inte intressantärsenaremen-
för alla...

kommer myndigheternaSom det tid fram regler sånänmts, attovan att ta att
hur de skall skulle någorlunda fast redanönska reglerna lågJagvet agera. att nu.

bedrivasvårt denDet affärsverksamhet bland myndigheterviär göratt somsom
uppträder oberäkneligt affärsmässig synvinkel. Dels för dom anslags-ärattur
finansierade, dels för dom och dels för dom drivsfårinte tjänaatt attpengar av

Ävenhelt andra bevekelsegrunder de fåraffärsmässiga. inteän görarent om
befolkasvinst, så myndigheterna tävlingsinstinkt. kännsmänniskor med Detav

helt enkelt bra vinna partners/marknadsandelar. Sådana konkurrenter detäratt
hasvårt med.göraatt att
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Efter många bearbetningårs fick Vi återförsäljaravtal med dåvarandet.ex. ett
förmedlaCFD fastighetsinformation. CFD nedlagda demså vågaratt ärom nu,

klagajag på. fickVi pris dem, investerade, gjorde våra påslag och börjadeett av
sälja. märke tillLägg alltsåvi fick återförsäljaravtal. komviNäratt ett ut
marknaden träffade slutkunder till fåttCFD frånpris CFDsom samma som

hade fåttvi skall kunnaHur överleva skattefinansiering sådanman utan en
marknad har kämpatVi med Rättsbanken i många och fårår höravi att
Riksdagen kommer släppa Rixlex,sitt eller mindre marknaden.gratisatt mer

lättDet inte ha sådan konkurrentär dessutom beviljar sinaatt en som egna
medel.

här kanske liteDet gnälligt överkant, deti meningen just dag.i Vivar men var
har samarbete med många myndigheter och konkurrens vi givetvisärgott
beredda detMen måste konkurrens lika villkor. Myndigheternaatt ta. vara
bör kunna mednöja sig tillhandahålla "råinformation och använda sigatt av
distributörer för sprida förädlad information. faktisktgårDetatt att styra
distributörer ganska hårt. auktorisationGenom kan fackkompetensen hos
distributörerna kan bindas med avtalDe blirservicenivångaranteras. attupp
den önskade. kanDe i avtalen också förmås leverera låg- priskanalerna.viaatt

kan dessutomDe med och investera affärsrisker vid utvecklingvara samt ta av
produkter.nya

Resultatet blir all information kommer havia pris,nätatt att ett men
förmodligen också väldigt mycket redundant information kommeratt att
undvikas. Mycket kommer affärsmässighet, ärpengar att sparas ettgenom som

0rd tideni med lite skimmer. för myndigheternasGränsernaannat strävanrosa
cyberrymderna bör innan alltför mycket hinner rullasättas iväg.mot pengar

Fakta Informationsförlag F.|. OlovAB Sundström-

Fakta Informationsförlag juridiskt förlag rättsinformationär iett utsom ger
tryckt form, diskett, CD-ROM och Online.via Förlaget deningår i
internationella juridiska förlagskoncernen The Thomson harCorporation som
verksamheter bl.a.i USA, Kanada, Australien, England, Tyskland och
Skandinavien.

svenskaFör jurister Fakta Informationsförlagär kanske känt för detPacta,mest
affärsjuridiska biblioteket, innehåller A4-sidor med avtalsmallar15.000som ca
och kommentarer både svenska och engelska. svenska företagareFör Faktaär
Informationsförlag känt för den s.k. Företagarhandboken, pärmseriemest en
med abonnenter38.000 inom bl.a. skatter, arbetsrätt, personal- och
området. Sedan Fakta Informationsförlag1996 Domstolsverkets publi-ger ut
kationer Regeringsrättens årsbok, Rättsfall från hovrätterna, Arbetsdomstolens
domar och Domstolsverkets handböcker.

Karnov-projektet

Sedan tillbakaår arbetar jag projektledare för det s.k. Karnov-projektet.tre som
Avsikten med projektet skapa unik svensk lagsamlingär med kommen-att en

projektet arbetarI jurister med kommentera denöver 200 svenskatarer. att
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lagstiftningen. Lagsarnlingen kommer publiceras både tryckt ochi elektroniskatt
form, bl.a. CD-ROM.

Anledningen till jag Kamov-projektet här dagi projektetomnämner iäratt att
planeringsfassin genererade flertal frågor med anknytning till denågranäraett av

frågeställningar skall diskuteras denna hearing eftermiddag.isom

de första frågornaEn projektledningen kanvemstöttestoraav som var,
leverera författningar fulltext elektronisk form.1.000 i i frågaöver Denna
knyter frågantill vilka aktörer finnas marknaden förnära an om som
rättsinformation och vilken roll skall spela dessa sammanhang.istaten

viktig fråga förEn projektet vilken kvalitet har dessa författningarannat var,
de kommer från leverantören. databaskvalitet ochnär Frågor dokument-om

kvalitet alltid central betydelse diskuterar rättslig elektroniskär närav man
informationsförsörjning.

Avslutningsvis ställde fråganvi givetvis hur mycket det skulle kosta attoss om
Ärtillgång till dessa författningar. olika1.000 Tar leverantörer olika detprisut

skillnadnågon mellan statlig och enskild leverantör rättsinformationen en av
Är det skillnadnågon beställaren slutkund informationeneller skallärom om
förädlas och kommersiellt distribueras vidare ytterligare ledi ett

frågor a aktörernaDessa marknaden för rättsinformation, b kvaliténtre om:
levererad och c andrapriset ekonomiska konsekvenser har jagvara samt nu

tänkt bredarei perspektiv fokuseringmed roll ochta ettupp statens ansvar.

påAktörerna marknaden för rättsinformation

val leverantörFrågan och förlängningen frågani befintliga aktörerom av om
den rättsliga informationsmarknaden knyter till frågan skall hanära statenan om

för tillhandahålla information elektroniskt ellerrätts-ett attansvar statenom
skall överlåta denna verksamhet enskilda dvs bör det endastintressenter, vara
förlagen och andra motsvarande enskilda intressenter den rättsligasom agerar
elektroniska informationsmarknaden

Mitt denna fråga entydigt bör ha förnej, visstärsvar staten ett attansvar
förmedla elektronisk rättsinformation.

orsak tillEn bör ha sådant det får ligga iäratt staten ett attansvar anses en
grundidé olikarättsstats för underlätta spridningsätt rätts-att attagera av

information samhället.i med tankeInte minst medborgarna förutsättsatt vara
förtrogna med innehåll. Med den snabba tekniska utvecklingrättens som nu

samhälletpågår i får också ha krav sig sinstatennog ett attanses anpassa
inforrnationsplikt till media.nya

orsak tillEn bör ha visst för spridning elektroniskattannan staten ett ansvar av
rättsinformation enskilda intressenter, juridiskaär förlag, alltidsåsomatt styrs av
kommersiella villkor i grunden och och viktiga delar rättsinforma-att stora av

kantionen komma saknas marknaden det finns kommersielltinteatt ettom
förincitament elektronisk publicering. såledesmåste till demokra-Staten attse

tiska aspekter och rättssäkerhetsaspekter tillgodoses den grund-göraattgenom
läggande rättsinformationen tillgänglig för och både tryckt ochivar en
elektronisk form.
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Med grundläggande rättsinformation den juridiskajag basinformationavser som
ligger till grund för gällande och utsträckningi påverkar fysiska ochrätt storsom
juridiska samhället.i således första hand frågaDet i förarbeten,ärpersoner om

myndighetersSFS, och kommuners föreskrifter, domstolsavgöranden och de av
rättsakterEGzs gällande Doktrin och handböckeri Sverige. kanutgör rättsom

knappast komma ifråga grund upphovsrättsliga aspekter. heller uppgifterav
hos olikaPRV juridiska får sådan informationutgörat.ex. om etcpersoner anses

skall ha skyldighet tillhandahålla elektroniskt.statensom att

dock viktigt dettaDet i sammanhang framhållaär endast äratt att statens ansvar
förmedla rättslig basinformation oförädlat skick. Förädlade produkteriatt anpas-

sade för olika intressegrupper ligger utanför detta och bör istället över-ansvar,
låtas de enskilda intressenterna marknadsföra. skulleOmatt staten ta ett mer
långtgående och börja tillhandahålla skräddarsydda rättsliga infor-t.ex.ansvar
mationsprodukter till olika målgrupper skulle kunna ifrågasättaman nog om
detta skulleinte artfrämmande verksamhet för längreutgöra Istaten. etten
perspektiv skulle detta också kunna påverka den svenska rättskälleläran.

konsekvens skulle bliEn började konkurrera med skatte-sinannan att staten
finansierade verksamhet de enskilda marknaden.intressenterna Detmot
handlar således balansgång mellan förmedla grund-om en statens attansvar
läggande rättslig basinformation och de enskilda slippaintressenternas rätt att

dominerande kommersiell aktör den rättsliga informations-staten som en
marknaden.

denna uppdelning,Genom dvs leverantör bas- information och destaten som av
enskilda intressenterna leverantör förädlad rättsinformation, samverkarsom av

och de enskilda intressenterna vid spridning den rättsliga informa-staten av
slutligationen. konsumentenDen rättsinformation kan därmed inhämtaav

rättsinformation mängd olika alternativa där valet beror den formvägar,en
och förädlingsgrad han eller hon hasig inte minstDet ärsom nyttaanser av. ur
demokratisk synvinkel viktigt individen Valmöjligheter dettaiatt storages
avseende.

Frågan kvalitetom

Detta givetvis oerhört viktig fråga, och då fråganär dokument-inte minsten om
kvalitet. användareSom rättslig elektronisk kan falltjänst jag i värstaav en

a databasens tillgänglighet och villkor vad önskat binte jag mig,äracceptera att
basens fullständighet inte hundraprocentig länge jag vad saknasäratt vet som

basens aktualitet inte dagsfärsk länge jagär närsamt att vet senaste upp-
Ärdatering skedde. jag tillräckligt tillgångmån till den aktuellaattom

informationen kan jag beredd bristervissa i tjänsten till-att accepteravara som
handahålls. Vad aldrigjag kan användare informationenäracceptera attsom som

erhåller felaktigjag eller ofullständig. dokumentkvalitetär alltidHögsta är ett
absolut krav.

juridiska förlagetDet införskaffar författningstexter säljeri sin tursom man
vidare till kunder förädlati skick. kvalitén grundmaterialetOm dåligtäregna
och detta upptäcks skapar det kostnader för förlaget. den bristandeOmstora
kvalitén förbi obemärkt skapas felkälla och "badwill för förlaget ipasserar en ny
slutledet.
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med kvalitetDetta offentligai juridiska databaser problem dagsläget.iär ett
Enligt min kvaliténmening fall oacceptabelt låg.i många orsakär till dettaEn är
ofta den elektroniskt lagrade informationen som online-kunden söker iatt t.ex.

detinte original legatär till grund för tryckningen. Ofta har den elektron-som
iska källan uppdaterats flertal dessa uppdateringargånger genomgåttett attutan

rigorösa kontroll tryckoriginalet.samma som

för kommaEtt till med detta problemsätt desåsomrätta ärstaten att att, stora
juridiska förlagen, införa standard regelverk föroch hur rättsinformationetten
skall struktureras och produceras. skulle alla aktörer marknadenDetta gynna
för rättsinformation, inte minst slutanvändaren. Både Fakta Informationsförlag
och Norstedts Juridik arbetar idag med SGML-baserade produktionssystem där
den SGML-kodade informationen får original för både den tryckta ochutgöra

elektroniskaden rättsinformation. endast källa för allPå så utnyttjarsätt man en
framställning rättsinformation, ocksåvilket både tryckta aktergaranterar attav

elektroniskaoch dokument och kontrollergenomgår derutiner innansamma
marknaden.når kvalitet innehålletHögsta borde absolut krav förettvara

både statliga och privata leverantörer rättsinformation, oavsettav om man
tillhandahåller basinformation eller förädlad rättsinformation.

Vad kostar det

bör skall tillhandahållaSträvan basinformationen billigtatt statenvara som
möjligt. Allmänheten bör kunna söka kostnadsfritt medan förlag och andra som
skall använda informationen kommersiellt syftei bör kunna betala statens
myndigheternas självkostnader. Anledningen till kostnaderna mark-att mot
naden bör hållas flera. orsak fler medborgare får möjlighetEnär är attnere att ta
del rättsinformationen, vilket den demokratiska vidareOmav gynnar processen.
förlag och andra intermediärer kan till billig korrekttillgång och basinfor-
mation resulterar det fleri aktörer förädladeoch fler produkter, vilket i sin tur
skapar hårdare konkurrens, lägre förhoppningsvisoch högre kvalitet.priseren

Samhällsansvar samverkangenom

Avslutningsvis kan det samhällsansvaretframtida för spridningsäga attman av
rättsinformation med hjälp skall ske samverkan mellanIT och dei statenav
enskilda intressenterna där tillgodoser behovet rättslig basinformationstaten av
och där de enskilda intressenterna för förädling och mångfald.står

Riksrevisionsverket Ingalill Borild-

har arbetatJag RRV i många med avgifter ochår andra finansierings-rätt nu
frågor. flesta här kanskeDe känner till förPrinciper prissättningrapporten om av
informationstjänster har uppdrag.RRV gjort regeringens huvud-Jagsom var

för denansvarig rapporten.

ländermångaI liksom i det självklartSverige, medborgarnaäranser man, att att
ska kunnagratis del information rättigheter och skyldigheter.sina Trotsta av om

de svenska myndigheternas och bibliotekens oftast höga servicenivå sker den
tillgängligheten egentligen helt myndigheternas villkor. mödo-Det äregna en
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kvar Vandra tills framväg vi når till myndigheterna kan tillhandahållaattsam att
rättsinformation med tillräcklig kvalitet den tid och plats som passar
användarna bäst.

med tanke denMen snabba utvecklingen informationsteknikeninom kanske
den dagen inte långt borta alla fall.i både hosär och deniFast övrigaoss
världen förstås försök utvecklingen.görs stå förrännu Jutappra att emot
myndigheterna inser de sikt kommer kunnainte IT-producent-råatt att

och användarnas påhittighet, desto snabbare kommer deras informations-ernas
hantering bli effektivare och därmed billigare för samhället.helaatt

Alltså: sikt kommerPå rättsinformation tillgänglig sådantgratisatt ettvara
användarna själva har möjlighet bestämma tid och plats för sökasätt att att att

informationden vill ha tagman

alla medvetnaVi det inledningsskede ställer kravi myndig-är att ett storaom
heterna ordna informationen fördet blir lättillgängligatt att externa
användare. det krisartade lägeI befinner blir deti svårtSverige sig attsom
anslagsvägen finansiera alla led sådani en process.

självklart informationDet tillgängligär gång gjorts gratisatt samma tsom en ex
via inte plötsligt kan avgiftsbeläggas. likaInternet självklar.gärna Motsatsen är

finns väl tidigareingen betalandeDet användare skulle klaga ställetiöver attsom
fritt möjlighet förfoga informationen.överatt

kan alltså under förutsättningarDet vissa avgift förmotiverat att ta ut attvara
elektronisk tillhandahålla rättsinformation.väg

vill begränsajag tillHär mig sådana förutsättningar:nämnaatt tre

databas tillgängligOm för sökning och informationen för dengörsen extern
skull utformas,måste struktureras och åtkomlig vadgöras sätt änett annat

krävs för myndighetens användning.som egen

myndighet väljerOm begäran bearbeta eller sammanställaatten
information förutsatt behovet kan tillgodosesinte sätt.att annat

kostnaderna förOm administrera avgiftsuttaget tillräckligt lågaäratt att
avgiften verkligen täcker de kostnader den från början avsedd täcka.attvar

det första fallet dåI databas hålls tillgänglig för användare kanen externa en
abonnemangsavgift Avgifterna beräknas de tillkommande kost-tas ut. att
naderna för investeringar, beroende vilken kapacitet krävs,ärsom av som
uppbyggnad och drift med efterfrågevolymviss täcks period.överantagenen en

det andra fallet det lämpligtI beräkna avgiften samtliga kostnaderär föratt att
hantera beställningen täcks. förutsätter då det finns fungerandeVi inteatt att en

marknad kan hand bearbetningen eller detta anled-någontasom attom osv av
olämpligt.ning är

den tredje förutsättningenA transaktionskostnaderna för avgiftenpropos att
beaktasmåste funderar betalt, bör tänka mednär man att ta attman en

traditionell faktureringsrutin kostar fakturavarje omkring kr hantera.300 att
kommerFast vi, alla tecken slår ha tillgång till betalningssättin,snart att ettom

både billigt och säkert, längeär riktigt där.vi inteän ärsom men
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Vad kan förutsättningarna förär betalt kommer förändrasanta iman att att ta att
fall och det alltså skulle kunna löna sig låg avgift.ävenatt att ta ut en

vill understrykaJag det varje myndighets skyldighetär till avgifts-att att attse en
beläggning inte hindrar önskvärd spridning informationen. vill ocksåJagen av

för risken kan för försäljningen inte den omfattningnårattvarna stor attvara
tänkt kanskesig, främst användarna kommer kunna nåman attgenom att

informationen alternativa, billigare mycket lättareDet tittavägar. iär att
backspegeln och volymantaganden utifrångöra vad där, försökaän attman ser
blicka framtidenin i och bygga antagandena helt andra förutsättningar vadän

varit vid.man van

vill sluta det här inläggetJag med försöka mig gissning. Med tankeatt atten
fortfarande befinnerInternet koltåldernsig i detjag inom årtror att ett trepar,

har skapats särskilt datanätverk med offentlig information. information-Närett
väl elektronisktgjorts till- gänglig med den utformning, kvalitet och strukturen
informationen tillräcklig för användarnas behov kommer detärsom att vara

till dem, dvs användarna själva, välja kostnadernivån försina uppkop-upp att
pling och sökverktyg. sådant läge bordeI myndigheternas kostnader förett att
hålla rättsinformationen tillgänglig bli betydligt lägre inledningsskedet.iän

Och då alla fallvi i god bitär rättsinformation blir tillgängligvägen mot att
användarnas villkor.

Riksdagens förvaltningskontor Anders Forsberg-

Information och öppenhet har väldigt hög riksdagen idag.prioritet i Riksdagenen
har därför bevilja medel för bl.a. informationscentrum och särskildatt starta ett en
EU-upplysning förjust underlätta kontakten med allmänheten.att

Riksdagen har bildat IT-råd med från alla finnspartier. rådetIett representanter ett
för IT-utvecklingens möjligheter för förbättrastort öppen-engagemang att se att

heten från Helgeandsholmen.

Riksdagen förbereder hemsida skall ha hög kvalitetInternet ochen som en som
skall "Välmatad. Förvaltningskontoret skall också ha den kanvara resurser
underhållas framöver. Hemsidan beräknas till hösten. hemsidanFrån kanöppna

koppla sig Rixlex Telnet.viaman motupp

Riksdagen har kostnadstäckninginte för Rixlex idag. har fått intryckJag ett attav
uppfattningen här idag den riksdagen driver slagskommersiellär någon verk-att
samhet. Tro inte det billigt driva Rixlex. Riksdagenär har heller,inteatt att
långa kostnadstäckning förvägar, riksdagstrycket. kommersielltDet ingetär
intresse hos riksdagen driva Rixlex det grundläggande naturligtvisäratt utan att
riksdagen har skyldighet till allmänheten får information de besluten att attse om

fattas hos både riksdag och regering.som

det gäller RixlexprissättningenNär den enkel.inte så bara sedanär Det något årvar
jag Peter Seipel hade debattartikel ifrågasatte riksdagenstror attsom en som om

prissättning Rixlex tillräckligt hög, dvs. ifrågasatte riksdagen hadevar om
kostnadstäckning för den. Debattförfattaren hade Riksdagen hade interätt.
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kostnadstäckning. sannolikt för välDen låg. det utgångspunkterNu ärvar nya
framöver hoppas jag.

Riksdagens uppgift måste tillsammans medmånga regeringenattsagt,vara, som se
till det finns bra basinformation det händer och riksdagi regeringatt en om som
och där lagstiftningen oerhört naturligtvis kunna litacentral. måste på,Denär man
den skall lättillgänglig och uppdaterad.ständigtvara vara

vill försäkra från de olika företagen riksdagen har ambitionerinte någraJag atter
konkurrera med materialet.med vidarebearbetningar det häratt er av

säker riksdagen och det framgår dekänner motionerJag är att ett av somansvar,
behandlas till detskall under harkännervåren. viMan ett att attattnu ansvar se

får bli gäller möjlighetaldrig kostnadsfråga för detmedborgarna när att att taen
och fårdel den angelägna samhällsinformationen. skyldigheten har viDen senav

sarnverkansformer de företag finnsfinna bra samverka medmed villVi somer.
marknaden och har för olika kategorieruppgift underlätta iuteatt sam-som som

harhället den här informationen.intressesom av

också har hurdet resursfråga. inteFör Detär är storaatt resurser somoss en
riksdagen. känner skall hållahelst kravet också vårai Vi viatt nereoss

mellankostnader. innebär för ständiga står inteDet prioriteringar. Det enoss
talarnaomfattande ombyggnad Rixlex,plenisalen och prissättning som en avav

all sannolikhetförmodade. ombyggnadsförslag kommer medåsyftadesDet som
genomföras.inte att

andra angelägnahandlar emellertid tillförhållande mångaDet prioritering iom
informationsområdet. skall spela viktigbehov, ambitioninom Vår ärt.ex. att en

bra ochroll, tillsammans med skall detregeringskansliet göraatt ett
ansvarsfullt och där möjligheter IT-utvecklingenverkligen devisätt somanammat
ger.
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SYNPUNKTER VID HEARINGEN

Redogörelsen följer söker spegla den diskussion följde de inledandesom som
inläggen. Synpunkterna har sammanförts under antal huvudrubriker. Deett

sammanfattandeåterges i form, ibland förtydliganden.med Bland dettaannat av
skäl lämnas inte uppgifter enskilda debattörer.om namn

påVilka grundläggande krav skall ställas staten

Informationstrappan finns stark vilja hos folket formaDet svenskamajoritet att etten systemen av
grundläggande samhällsinformation förställs till förfogande medborgarna iatt

stycken kostnad. finns tillräckligt mycket teknik för distribu-Detstora utan att
för förmedla frågor från rörande bl.a. politiskamånga intressenter,attera, svar

spörsmål. finns också databassidan.Det betydande kunnande Vad inteett som
finns frågaavgränsning informationsinnehållet. svårär Det är att taen av en

Ändåställning till. måste försöka definieranågot sätt trappa,man en en
innehållstrappa, där den allra lägsta finns tillgång till telefoni och grund-nivån
läggande datakommunikation, alldeles klarts.k. Universal Seøwices. Det är att
detta gäller enbartinte databaser databaser ganskarättslig bredävenutanart avav
karaktär. det sammanhanget finnsdet alldeles klart detI mångaär att typer av
samhällsinformation viktiga. och bör kommapolitikerVåra regeringenärsom
med analys hur informationstrappan skallen ut.av se

medelIT har förändratIT inte för rättsinformationen. bara medel förIT ärett statens ettansvar-
spridning den, inte någotav mer.

drar medInternetyran allehanda informationsförsök och resursslöseri.Internetyran sig
viktiga.Avgränsningar Grundläggande rättsinformation kan omfattasär av

fråga vilken roll de informationsleverantörerna bör spela.En privataäransvaret.

Riksdagens Riksdagen har grundläggande för allmänheten information. Det ärettansvar attansvar ge
kostnadsfråga.inte finns riksdagen fördag stark låtaDet i opinion ien attren en

sökningar bliRixlexi riksdagen betalt informationgratis. skulle kunna förMen ta
vidare tillgår spridning kommersiellt. låta allmänheten del RixlexAtt ärsom av

demokratifråga.en

Olika användare Vilka användare handlar det finns lite skilda yrkes-om tvåDet Förgrupper.
kåren, juristerna, måste frågan rättsinformation knytas till rättskälleläran ochom
de olika i med utgångspunkt från hurmåste prioriterarätten. Manmomenten
normhierarkin det demokratiska perspektivet kan det andraFörut.ser vara
prioriteringar eller exempel. höstas kundeavvägningar kortEtt Istyr.som

svenska tidningari läsa utomordentligt uppslitande och förvirrandeman en
diskussion vad skolans rektorer fick förhållande till nynazister.i Detgöraom
kom inget vettigt den diskussionen beträffande vilka rättsregler gäller.ut ur som
Hade ämbetsberättelseIO:s legat datamedium och journalistnågon använtett
domen", "skola", "yttrandefrihet", skoltidning, "elevråd" sökord hadesom
han/ hon fått IO-uttalanden. Visserligen bindande detinte6-7 De ärupp en men

vägledande uttalanden. Journalisterna hade kunnat klara frågeteckenmångaär ut
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debatteni dessa sökbaravarit MedborgarnasIT. insyn itexterom genom en
viktig samhällsfråga hade välmått det.av

Bindande viktigtDet minnas detär handlar rättsligt bindande information. dettaPåatt om
finnsområde fiktionen allting känt, allting skall följas.äratt

Tillgänglighet Hanteringen pappersinformationen problemfri.inte finns bl.a. bristerDetärav
distributionen myndighetsförfattningar till bibliotek. Tillkomsten förord-av av
ningen myndigheternas författningssamlingar har dock förbättrat läget. Menom
med traditionell distribution ställs alldeles för låga krav tillgänglig-pappers-
heten rättsinformationen. Eftersom det saknas databanker med uppgifterav om

myndighetersmånga författningar den vill undersöka vad gäller inomär som som
myndighet heltviss händernai den myndigheten. hamåsteEn rättsstaten

höga krav allmänhetens möjligheter rimliga villkor kunna fram rätts-att
information. Avgifter får inte bli hinder för informationsspridningen.ett
Informationen bör bli tillgänglig eller motsvarande media.Internet

Tillgängligheten bör inte begränsas det finns distributörsintressenattav som
begränsar ordning där enskilda företag får praktisktEn monopolstatens ansvar. ett

rättsinformationen bör förekomma.inte

Även inte dagligen använderrättsinformation, det viktigtärom gemene man ett
krav den finns allmänt tillgänglig. det främst proffs sökerAven iäratt om som
databankerna skall dessa tillgängliga för alla.vara

breda tillgänglighetenDen viktig Jfr. invandrarnas tillgång tillär t.ex.en ram.
information.

Kostnader Myndigheterna måste kostnad tillhandahålla uppgifter fallerutan papper som
under offentlighetsprincipen. Betalning får bara begäras affärsmässig verksamhet.i
IT-banker med uppgifter bindande följaktligenregelverk bör gratis.om vara

Finansieringsfrågorna uppkommer omedelbart. detIngenting i manuellagratisär
samhället. enda ställeDet där det folkbiblioteken.daggratis iär är

myndighet bestämmerVarje vilken information IT finnergratis. RRVärsom
det angeläget med enhetliga principer området, framför allt det gällernär att
sprida information nätverköver

Vilken information bör prioriteras i lösningen ny

Allmänna handlingar det finns skyldighetDär tillhandahålla allmänna handlingar böratten
möjligheter till effektivisering utnyttjas. bör användas.IT Svårt någraatt se

Möjligenavgränsningar. kan upphovsrättsskyddet vägledning.ge en

Statsmakten Riksdagens, regeringens och myndigheternas föreskrifter domstolspraxis skallsamt
finnas IT. Tingsrättsdomar bör också sökbara IT. Dettagöras är statensgenom

Doktrin och handböcker ligger utanföransvar. statens ansvar.

Myndigheter Under 1980-talet satsade byggaDAFA databaser med uppgifteratt upp om
myndigheternas författningssamlingar. Tolv stycken lades Rättsbanken.iupp

krävde mycketDetta Efterfråganinsats. sådan information för lågstoren var
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för kommersiellt företag. fanns stöd för verksamheten.Det inget Problemenett är
desamma idag. Myndigheterna skall kunna för deras författnings-ett attges ansvar
samlingar sprids IT. finns bra förDet modell det Danmark.ien

Prioriteringar besvärliga hittills fokuseratvarit tillär Intresset,göra. SFS,att som
bör högrei grad vändas myndigheterna föreskrifter.och derasmot

prioriteringshänseende börFyra I diskussionen fyra huvudgrupper:grupper avse

SFS-databaserna bra fulltextdatabasen har för dålig kvalitet,SFSTär0 men

Myndighetsföreskrzjflema läggasmåste för IT-sökning,0 upp

Nuvarande baser med domstolspmxis det saknas uppgifterbraär0 men om
myndigheternas praxis. har för myndigheternas insatserStaten ett attansvar
området samordnas.

Gfåirordningar och G-domstolens avgöranden finnas svenskaE måste i IT-E0 en
bas.

har för alla fyraStaten möjligt börSåett snart statenansvar grupperna. som
bestämma försig policy det gäller dessanären grupper.

påVilka krav bör ställas den rättsinformation görssom

tillgänglig ITgenom

Kvalitet Tryck och rättsbankeni dåligmåste Texterna SFSTiöverensstämma. ärtext av
kvalitet. fortsätter därför arbeta medMan trycket. rutinerDepartementetsatt

läggasmåste kvaliteten hos blir acceptabel.SFSTattom

myndigheternasEget Det tillse information korrekt.är äransvar eget att attansvar

Uppdatering Snabbhet och Oregelbunden uppdatering kan godtas. viktigtär inte Det ära o.
med upplysningar uppdateringar och liknande.om

Fulltextdatabasen SFST uppdateras författningen kommit trycket.när ut av
Strävan in de kraft, vilket för det lyckas.innanär i Detträttatt texterna mesta
förekommer svårigheter med Övergångsbestämmelser o.dyl.

Standarder myndigheternaregisterDe har lagt borde tillgängliga förteck-görasupp men
ningarna oklara och otydliga. väl ytterligare behov standar-är visarDetta av
disering.

föreliggerDet inga svårigheter delta beslutari öppet nätatt ett ettom man om
sådant. Särskilda svårigheter kan handikappade ha med datautrustningen.t.ex.

behövs standarderDet längre de finns författningssamlings-går iänsom som
förordningen. Framför allt krävs samordning. Standardiseringen bör användas för

underlätta sökningar. Idag finns svårigheter både det gäller Standardiseringnäratt
och ekonomiska aspekter

GILS Standardisering börKrav ställas dröjsmål. förebild kan detEnutan vara
amerikanska GovernmentGILS Information Service. G7-ländemaLocator
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standard.prövar skall StandardiseringFör vi krävs det politiskanu samma att en
beslut leder till föreskrifter. hänga med dennaSverige måste utveckling,isom
både principiellt och tekniskt.

Konsekvenser lösningav en ny

Demokrati Försiktighet med använda demokrati tillhygge för olikamotiveraatt ett attsom
räckerinsatser. Det inte med honnörsord och dessa kan bli mycket dyrbara.

Allmänna och e.d. lederprioritering inte någon Detresonemang vart.om ansvar
behövs konkreta projekt.

Demokratiaspekterna väsentliga för bibliotekens del.är

Svensk modell risk de enskilda myndigheternaEn uppfattar datasinaatt som en
förmögenhetstillgång, särskilt med tanke osthyvelns hot. behövsDet en
svensk modell eller standard skapar samstämmighet och handlingslinje. Detsom
behövs, alla ochiväg någotgör eget.annars rusar

ÄndåFinansiering krävs förDet ordning myndigheternas författningar.stora attresurser
bör det arbetet hög prioritet.ges

myndigheterna väl informationenHar tillgänglig datorläsbart blir det inte några
höga kostnader. bråttom med handlingsplan för detDet nätverkärextra en som

under uppbyggnad. dröja kan bli dyrbart. behövsär Att Det en gemensam
upphandling och den frågan brådskar.

Ordning viktig bieffekt kravEn författningarmyndigheternas tillgängligagörsattav
kommerIT bli ordning och reda också till för själv.ärattgenom statensom gagn

behövs lagstiftningDet vad skall tillgängligt försorgstatensom som vara genom
huroch standarder skall utformas.

Författningscentral finns olika behovDet rättsinformation har med områdes-göraattav som
dokumenttyper,distinktioner, expertanvändning, fullständighetskrav Moto.s.v.

denna bakgrund kan diskutera för hjälpinsatser, råd och tillrätta-ansvaretman
lägganden. gamla tankenDen med författningscentral borde kanske dammasen

författningscentral skulleEn kunna bringa bättre ordning förhållandena.iav. en
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SAMMANFATTNING OCH SLUTORD

SeipelPeter

Hur den tillfälliga slutbilden utser

Kanske vill hävdanågon startade diskussionen fel ända.i fallDetta iatt var
fullt avsiktligt.snarast

kunna denFör första frågan, den gäller omfattningenatt svara statenssom av
bör naturligtvis ha fört den diskussion avslutade med ochviansvar, man som

har handlat fundamentala aspekter vad medsom om ettsom menas
demokratiskt samhälle. jag den här principiella diskussionenMen vitror gav mer

fokusering och förankring den behöver för inte isvävaen en att utsom en
allmän rosafärgad IT eller i överord betydelse för demokratinIT:s-yra om osv.

Demokratin

alldeles uppenbartDet utgångspunkterna för preciserade ställnings-är våraatt
taganden olika punkter handlar hur uppfattar demokratin och dessviom
verkningsätt. kan tycka mycket diskussionMan denna bara honnörsord,i äratt

mycketinte värda. kasta blick sovjetsamhällets förfall ochMen ten ex
fundera litet de årtionden det bygga demokratisk känsla hostar att upp en
medborgarna i nation. bättre vilka oerhörda värdenDå ligger ien ser man som
dessa honnörsord. Visst det blankslitna det detär ärmynt, myntmen som
fortfarande hög gradi går handla med. Samförstånd, välstånd, utvecklingatt osv.

uppfattar därför diskussionenJag demokrati viktig och grundläggandeom som
för vad diskuterarvi detaljer.isen

Rättssäkerheten

Delvis detsamma kan rättssäkerheten också honnörsord.säga är ettman om som
det handlar ocksåMen högi grad allvar för alla arbetar maskineriet, detiom som

kan domare, advokat eller universitetslärare. Alla kan upplevavara som en oro
för rättssäkerheten urholkas olika händelser utanför vårsättatt genom
kontroll eller inom vår kontroll. Danowsky nämnde rättshjälpenPeter t ex som
inskränkts och det finns peka kan det finnaspå. utgångs-även Härannat att
punkter för diskussion rättsinformationens hantering ökar allvaret ien om som
de frågor ställervi dess tillgänglighet och kvalitet.om

Affärsutveckling

tredjeDet något myndighetssidanvi ofta glömmer bort.är Mittsom eget
fårminne påstötning personlig erfarenhet småföretagare. Denen genom en som

det naturligt tredjegör punkt affärsutveckling. likaDenna äratt som taen upp
hedervärd och sitt väl Viktig de andra hartvåsätt intressen jag nämnt.som

upplever detHär jag viktigt dra lärdomar EU-perspektivet ävenattsom av om
ibland kan tycka det överdrivet alltså det perspektiv handlarärman att som om-
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marknadsutveckling, affärsidéer och myndighetsdata bas förom som
informationsindustrins olika tyckerJag inte skall bort dettagrenar. tappaman
perspektiv. viktigaDet och angelägnaär krav börinte undanskymmassom av en
överdriven information medborgerlig rättighet, friomsorg om som en en
nyttighet.

börDet möjligt de olika intressenterna med varandra iattvara att gottsamsas
samförstånd.

Teknikutveckling

fjärde teknikutvecklingen.Det är har hörtDär de brukar höra iröster man en
sådan här diskussion. En det här egentligenröst ingentingsäger ärattsom annat

det gammalt ochän är fastså de gamla problemen delvis fåttsäga,som vant, att
gestalt. Sedan det deär uppmärksammaröster ochgörny som oss nya

tidigare oanade möjligheter. jag sökte formuleraSom det inledningsvis, detär
bådarättsäga lite olikasätt, sätt.rättatt men

Klart vi införstår tekniksprång,är där det svårt sig riktigtär göraatt ett att en
föreställninggod det hela kan komma leda. ingenDet ärvartom att av oss som

riktigt kan förutse hur Ävensituationen kommer tjugo år. vi, såatt utse om om
tankemässigt kansäga, framtiden, denin i förstågår inteatt resonera oss att

förrän därvarit och det kan ingen, inte ynka dag förväg.i Detman ens en-
räcker tänka tillbaka teknikutvecklingen under de har förår varitatt attsom

till detta.sig Vi visste datorkraften fördubblas månad eller ochså18ta t attex var
förpriserna datorkraft halverades i takt kunde före dessviatt samma men

ankomst föreställainte persondatorn och dess möjligheter. Lika lite kan vi,oss
allt vi utvecklingen datanät och intelligenta datorprogram,trots vet om av

föreställa vad det kommer innebära arbeta rättsväsendeti tjugo år.oss att att om
Därför finns det både maningar till försiktighet med teknikyra och maningar att
släppa loss tankarna och planera för framtid blir ganska annorlundaen som
jämfört med dagens situation.

Uppgifter och ansvar

femteDen punkten gäller uppgifter och tycker hearingen harJag visatattansvar.
behövervi hyfsa ekvationen. Det värdefullt med utredningatt vore en om norm-

informationen författningar, m.m.rättspraxis stil med deni förgjortman
brottmålsinformationen för Rättsväsendets informationssystems del. Frågorna

norminformationenrör tycks ligga olika skrivbordslådori litesom nu ett
svåröverblickat skulleDe behövasätt. föras för klargöra de operativaattsamman
uppgifterna för den framtiden,närmaste samordningsfrågorna och hur ansvaret
bör fördelas olika händer. Behövs det någon slags standardkommittét ex
med deltagande från offentlig och sektorprivat där kanintressenterna resonera
sig och de erfarenheteröver skaffat arbetetsig i olikasamman se som man
håll Kanske sådant arbete i SGUS-standard" Patricettmynnar ut en som
Hamilton föreslog, kanske i något annat.
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Vinsterna

punkt de svårmätbaraMin sista med det hela. Dels finnsvinsterna vinsterna,rör
dvs. förstärkt eller och förmåga hålla detbevaradrättsstat rättsstat atten en
demokratiska samhället ekonomiska deDels finns också vinster, inteigång. minst

myndigheterna det mycket arbetetvinster själva kan såärgöra attsom genom av
med förbättrade informationssystem nödvändigt, användbart ochockså ärsom

spin-off effekter utanförfruktbart organisationen och dessutominom som ger
Överlagdenna. tycker hoppfull.verkarjag situationen

Sådär

och längrehastiga reflektioner punkter jag inteunderminaDetta än ärvar sex
det diskussion. viberedd gäller sammanfatta dagens Jagnär vet attatt att

Synpunkterna förtsha här idag ochkommer detatt stor nytta sagts somav som
fram.
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Klas Reinholdsson Justitiedepartementet

Staffan Ringvall StockholmKammarrätten i

RutbergLars Svenska Bankföreningen

Brita Rutström Rikspolisstyrelsen

RydlundMaj Svenska Kommunförbundet

SahlstenMarie InfoDataSema Group AB

SahlströmDan-Gunnar FörlagFritzes SpecialredaktionenAB,

SchäderGöran Justitiedepartementet

SeipelPeter Stiftelsen för Rättsinformation

SjöbergBengt Läkemedelsverket

Pernilla Skantze för Rättsinformatik,Institutet Stockholms Universitet

Kjell Skoglund IT-kommissionen

Henric Stjernquist Kommerskollegium

SundströmHans Statskontoret

Olov Sundström Fakta Informationsförlag F.I. AB

SvenwallBengt Norstedts Juridik AB

TidermanSonja Skolverket

Håkan Torngren Svenska Kommunförbundet

Karl-Gerard Ulfhielm Riksdagens förvaltningskontor

Hans-Heinrich Vogel Förvaltningsrättslig Tidskrift

Staffan Vängby DomstolenHögsta

Leif Wahlberg Sprängämnesinspektionen

WahlgrenPeter förInstitutet Rättsinformatik, Stockholms Universitet

WalldeMagnus NUTEK

WeberydKristian Juridisk Informationsteknologi AB

WestbergEva Sjöfartsverket
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RÄTTSINFORMATION OCH IT 1996

Ulrika Westin-Elger RevisorsamfundetSvenska

Daniel för Rättsinformatik, Stockholms UniversitetWestman Institutet

WikströmEugen

Åström SkolverketLage

Öman DatalagskommittênSören

Örtegren-JohanssonEllinor BankSparbankernas
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RÄTTSINFORMATION OCH IT 1996

Program

9.00- 9.30 REGISTRERING KAFFE,

INLEDNINGSANFÖRANDE9.30-10.00

Peter Seipel IT-kommissionen

Stiftelsen för Rättsinformation

10.00-12.30 INLEDAN DE SYNPUNKTER

Anders10.00-10.30 Forsberg Riksdagens förvaltningskontor

Göran Schâder Justitiedepartementet

10.30-11.30 Margareta Damberg FAR

Kurt Junesjö LO-Rättsskydd AB

IlshammarLars Journalist

Peter Danowsky AdvokatsamfundSveriges

11.30-12.15 Patric Hamilton Norstedts Juridik AB

Dan Hellsing lnfoDataSEMA Group AB

Olov Sundström Fakta Informationsförlag F.I. AB

Ingalill12.15-12.30 Borild Riksrevisionsverket

12.30-13.30 LUNCH

13.30-15.45 HEARINGEN

1330-1400 Vilka grundläggande krav skall ställas på staten

Vad skall tillhandahållastaten medborgarna-

Räcker det med den tryckta versionen SFS det modernaiav-
samhället

allmännaDe förutsättningarna för lösningen ny-

14.00-14.30 Vilken rättsinformation bör prioriteras lösningi en ny

SFS och EG:s rättsakter-

Myndigheters föreskrifter-

föreskrifterKommuners-

Andra normer-
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RÃTTSINFORMAITON OCH IT 1996

-Domstolsavgöranden och myndighetsbeslut

Vilka instanser-

Regeringens, K:s och O:s beslut-

Annat-

Förarbeten olika slagav-

Doktrin, handböcker-

KAFFEPAUS14.30-14.45

krav ställas påVilka bör den rättsinformation14.45-15.15 görssom
tillgänglig ITgenom

delas sannolikt denkan in olikaKraven Här ärsätt.
vanligaste indelningen

kvalitetDokumentets-

eller basemas fullständighetBasens-

ochDokumentets basens aktualitet-

tillgänglighet och villkorBasens-

Konsekvenser lösning15.15-15.45 av en ny

Demokrati-

Rättssäkerhet-

Behövs lagstiftningny-

ochEkonomiska andra konsekvenser och andraför staten-

Annat-

SUMMERING OCH15.45-16.00 SLUTSATSER
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Rapporter

IT-kommissionens arbetsprogram, SOU 1995:68
Delbetänkande kommissionens övervägande ochom
prioriteringar arbetsprogram. 34 sidor.samt
Kan beställas hos Fritzes kundtjänst. Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Kommunikation utan gränser från IT-kommissionen,rapport juni 1995-
Skriften sammandragär kommissionensett arbetsprogram. sidor.15av
Kan beställas hos IT-kommissionen, Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

Communication Without Frontiers by the Swedishreport-
IT-Commission, june 1995
Engelsk översättning sammandraget. sidor.15av
Kan beställas hos IT-kommissionen, Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

Så kan Sverige framgångsrikutveckla programvaruindustri inför 2000-taleten
Rapport l/96. 25 sidor. beställasKan hos IT-kommissionen,
Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51

IT-mått. Hur kan IT-användning beskrivas
Nils-GöranAv Olve Carl-Johan Westin, CEPRO AB. Rapport 2/96. sidor.65

beställasKan hos IT-kommissionen, Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

När det från himlen, har den fattige ingen skedregnar manna
Om IT och handikapp.
Rapport 3/96. 32 sidor. Kan beställas hos IT-kommissionen,
Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

Kvinnor och IT
Rapport 4/96. 41 sidor. Kan beställas hos IT-kommissionen,
Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

Rättsinformation Svårigheternasoch IT advokater eller-
möjligheternas ambassadörer
Rapport 5/96. 60 sidor. Kan beställas hos IT-konnnissionen,
Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

ERROR, När IT inte fungerar ITrapport ochen om-
dess användbarhet
Av Per Gustafsson på uppdrag IT-kommissionen. Rapport 6/96. 50 sidor.av

beställasKan hos IT-kommissionen, Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

IT-kommissionens hearing infrastrukturen förom
information och kommunikation.
Dokumentation från IT-kommissionens hearing den 5-6 juni 1996.
Rapport 7/96. 127 sidor. Kan beställas hos IT-kommissionen,
Fax: 08-20 28 04. Telefon: 08-405 18 51.

Affársnyttan med Internet
Sammanfattning det seminarium anordnades IT-kommissionen,av som av
Swebizz och Sveriges Tekniska Attachéer den 4 juni 1996. 8/96.Rapport
Rapporten publicerad påär IT-kommissionens hemsida
http://www.itkorrunissionen.se.



IT-problem inför 2000-skiftet, SOU 1997:12
Referat och slutsatser från hearing anordnad IT-kommissionenen av
den 18 december 1996. Rapport 1/97. Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Digital demokra@ti, SOU 1997:23
Ett Teknik,seminarium demokrati och delaktighet den 8 november 1996om
anordnat Folkomröstningsutredningen, IT-kommissionen ochav
Kommunikationsforskningsberedningen. Rapport 2/97.
Kan beställas hos kundtjänst.Fritzes Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Kristallkulan 13 röster framtiden, SOU 1997:31om-
3/97.Rapport Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.

Fax: 08-690 Telefon:91 91. 08-690 91 90.

IT och miljön samling goda exempel, SOU 1996: 178en-
4/97. beställasRapport Kan hos Fritzes kundtjänst.

Fax: 08-690 91 Telefon:91. 08-690 91 90.

Sverige infor epokskiftet, SOU 1997:63
5/97. beställasRapport Kan hos Fritzes ktmdtjänst.

Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Sweden Informationin the Society, SOU 1997:67
The Swedish IT Commission 5/97.report
Kan beställas hos Fritzes kundtjänst. Fax: 08-690 91 Telefon:91. 08-690 91 90.

Säker elektronisk kommunikation, SOU 1997:73
Referat från seminarium anordnat IT-kommissionen, Närings- ochett av
handelsdepartementet och denSEIS 11 december 1996. Rapport 6/97.

beställas hos ktmdtjänst.Kan Fritzes Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

IT-kommissionens hearing den medie-om nya
och programvaruindustrin, SOU 1997:124
Andrakammarsalen, Riksdagen. Rapport 7/97.
Kan beställas hos Fritzes ktmdtjänst. Fax: 08-690 91 Telefon:91. 08-690 91 90.

IT och regional utveckling från120 exempel Sveriges län, SOU 1998:19-
1/98.Rapport Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.

Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

IT-kommissionens hearing infrastrukturenom
för digitala medier, SOU 1998:20
Referat från hearing anordnad IT-kommissionen den 24 oktober 1997.en av
Rapport 2/98. beställas hosKan Fritzes kundtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Problem med inbäddade inför 2000-skiftet,system SOU 1998:21
Hearing anordnad IT-kommissionen i samverkan med Industriforbundet ochav
Statskontoret 1997-11-14. 3/98.Rapport Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Identifiering och identitet i digitala miljöer, SOU 1998:36
frånReferat hearing den november12 1997. Rapport 4/98.en

Kan beställas hos Fritzes kundtjänst. Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 90.91



Hur offensiv IT-användning kan skapa
tillväxt för mindre företag, SOU 1998:54
Ett rådslag anordnat IT-kommissionen på uppdrag Kommunikations-av av
departementet, Närings- och handelsdepartementet och Industriforbundet
1997-11-18. Rapport 5/98. Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

IT och nationalstaten, SOU 1998:58
Fyra framtidsscenarier. Rapport 6/98. Kan beställas hos Fritzes kundtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Skolan, IT och livslångadet lärandet, SOU 1998:70
Hearing anordnad Utbildningsdepartementet och IT-kommissionenav
1997-12-04. Rapport 7/98. Kan beställas hos Fritzes kimdtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Nya tider, förutsättningar..., SOU 1998:65nya
Rapport 8/98. Kan beställas hos Fritzes kimdtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

IT och regional utveckling -Erfarenheter från hearingartre
under 1998, SOU 1998:79mars
Rapport 9/98. beställasKan hos Fritzes kimdtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.

Rättsinformation och IT, SOU 1998:109
Rapport från två seminarier och1996 1998 anordnade av
IT-kommissionen och Stiftelsen för rättsinformation.
Rapport 10/98. Kan beställas hos Fritzes kimdtjänst.
Fax: 08-690 91 91. Telefon: 08-690 91 90.



Rapporter påutgivna uppdrag eller i samarbeteav

med T-kommissionenI

Data IT i Sverigeom
Statistisk sammanställning IT gjord Statistiska Centralbyrånom av
på uppdrag IT-kommissionen. beställasKan från SCB Förlag,av

Örebro.701 89 Fax: 019-17 69 32. Telefon: 019-17 68 00.

Datorvanor 1995
Undersökning svenska folkets datorvanor utförd Statistiskaav av
Centralbyrån på uppdrag IT-kommissionen. 102 sidor.av

Örebro.beställas frånKan SCB Förlag, 89701
Fax: 019-17 69 32. Telefon: 019-17 68 00.

IT världen Nationella initiativrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer på uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet.
Kan beställas från STATT, Box 5282, 102 46 Stockholm.

IT världen Regionala initiativrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer på uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

IT världen Statligt stöd till mjukvaruindustrinrunt -
Undersökning Sveriges Tekniska Attachéer på uppdragav av
IT-kommissionen och Näringsdepartementet. Stencil.

Europeiska Unionen IT, telekommunikation och mediernya-
kartläggning ochEn analys gjord Statskontoret på uppdragav av

IT-kommissionen. sidor.111



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringar och beskattning. Fi. 29. 1976 års lag immunitet och privilegier i vissaom
Tänder hela livet fall- UD.översyn.en

ersättningssystem för vuxentandvård.nytt 30. Utlandsstyrkan. Fö.-
Välfärdens genusansikte. A. 31. Det gäller livet. Stöd och vård till barn och

alltidMän Nivå- och organisationsspecifika ungdomar med psykiska problem. Bilaga.passar +
med exempel från handeln. A. Rättssäkerhet,32. vårdbehov och sarnhällsskydd vidprocesser

Vårt liv kön. Kärlek, ekonomiska och psykiatrisk tvångsvård. S.som resurser
maktdiskurser. A. 33. Historia, ekonomi och forskning.
Ty makten din Myten det rationellaär idrott.Fem In.om rapporter om
arbetslivet och det jämställda Sverige. A. 34. Företagare med restarbetsfonnåga.
Översyn rörelse- och tillsynsregler för kollektiva 35. Förordningar till miljöbalken. Bilagor.av M.+
försäkringar. Fi Identifiering36. och identitet digitalai miljöer
Alkoholreklam. Marknadsföring alkoholdrycker Referat från hearing den 1997.12 novemberav en-
och Systembolagets produkturval. IT-kommissionens 4/98. K.rapport
Integritet- Effektivitet skattebrott. Fi. 37. framtida arbetsskadeforsälcringen.Den-

for10. Campus konst. U. 38. Vad får förvi pengarna Resultatstyming av-
Fristående11. utbildningar med statlig tillsyn statsbidrag till vissa organisationer inom socialadet
inom olika områden. U. området. S.

älvdeklaration12. och kontrolluppgitter 39. fmsk-svenskaDet gränsälvssarnarbetet. M.
förenklade förfaranden. Fi. 40. BROTTSOFFER.-

Säkrare13. kemikaliehantering. Fö Vad har gjorts Vad bör göras Ju.
14. E-pengar näringsrättsliga frågor. Fi. 41. Läkemedelsinformation for alla. S.-
15. Gröna nyckeltal- Indikatorer for ekologiskt Försvarsmaktsgemensam42. utbildningett for

hållbart samhälle. M. framtida krav. Fö.
16. åsikter blirNär handling. ktmskapsöversiktEn 43. Hur skall Sverige må bättreom

bemötande med funktionshinder. S. första nationella folkhälsomål.av personer steget mot-
17. Samordning digital marksänd TV. Ku. 44. samlad vapenlagstiftning.En Ju.av

En myndighet Fi.gräns 45. Sotning i framtiden. Fö.en-.
IT och regional utveckling. buggning46. Om och andra hemliga tvångsmedel. Ju..
120 exempel från Sveriges län. K. Bulvaner47. och Ju.annat.
IT-kommisionens20. hearing infrastrukturen Kontrollerad ifrågasatt48. ochom
för digitala medier. Andrakammarsalen, intervjuer med med ftmktionshinder. S.personer-
Riksdagen 1997-10-24. K. 49. Konsekvenser taxfreeforsäljningen avvecklasattav

21. Problem med inbäddade inför ZOOO-skiftet.system inom EU. K.
Hearing anordnad kommissionenIT i 50. De 39 Läkemedelsutredningar underav stegen.
samverkan med Industriförbundet och Statskontoret l 900-talet och underlagsmaterial tillannat
1997-1 1-14.K. Läkemedel ivård och handel, SOU 1998:28.

22. Försäkringsgaranti. 51. Vuxenutbildning och livslångt lärande.
garantisystemEtt för forsäkringsersättningar. Fi. Situationen inför och under första året med

23. ochStaten exportfmansieringen. N. kunskapslyftet. U.
Fiskeriadministrationen24. i EU-perspektiv. Utstationeringett 52. arbetstagare. A.av
Översyn ñskeriadministrationen Östersjöregionen.Jo. 53. på möjligheterna iTa N.av m.m. vara

25. städer.Tre En storstadspolitik för hela landet. 54. offensiv IT-användningHur kan skapa tillväxt
bilagor.4 S.+ st för mindre företag. rådslagEtt anordnat av

Från hembränt26. till Mariakliniken. IT-kommissionen på uppdrag Kommunikations-av
fakta ungdomar och svartsprit. S. departementet, Närings- och handelsdepartementetom-

27. Nya ledningsregler för bankaktiebolag och och Industriförbundet.
försäkringsbolag. Fi. Rotundan, Rosenbad 1997-1 l-18.K.

28. Läkemedel i vård och handel. Om säker, flexibel räckvidd.55. Demokratins Dokumentation frånen ett
och samordnad läkemedelsforsörjning. seminarium. Demokratiutredningens skriftserie. SB.



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Avdrag för ökade levnadskostnader56. vid tjänsteresa 83. Distansutbildningskommittén.DUKOM
och tillfälligt arbete. Fi På distans utbildning, undervisning lärande.och

Distansutbildningskommittén.57. DUKOM Kostnadseffektiv distansutbildning. U.
Utvärdering distansutbildningsprojekt med 84. DUKOM Distansutbildningskommittén.av
IT-stöd. U. Flexibel utbildning på distans. U.

och nationalstaten.58. IT framtidsscenarier.Fyra med händerna.85. Att Omrösta stormöten,
IT-kommissionens 6/98. K. folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz.rapport SB.
Räddningstjänsten i59. Sverige 86. Utvecklingssamarbete på rättsområdet.

Östeuropa.Rädda och Skydda. Fö. Ju.-
Kring Hallandsåsen. M. Premiepensionsmyndigheten.87. Fi..
Livsmedelstillsyn61. i Sverige. Jo. och Beredningsorganisationen88. Domaren
Kampanj med kunskaper62. och känslor. Om utbildning och arbetsfördelning. Ju.-
kärnavfallsomröstningen i Malå kommun 1997. M. vända regions89. Greppet utveckling.att en-

god affär i MotalaJoumalistemas63. En avslöjanden från Söderhamnskommittén.Rapport N.
och läsarnas etik. Demokratiutredningens skriñse- före. Nedslag i det lokala90. Steget
rie. SB. brottsförebyggande arbetet. Ju.

och tillgängligBättre information. 91. kommunal förnyelse och kompetens-Nyamer grepp -.
Småföretagsdelegationens N. utveckling.rapport In.

65. tider, förutsättningar...Nya Goda idéer småföretag och samverkan.92.nya om
IT-kommissionens 8/98. K. Småföretagsdelegationensrapport N.rapport

funktionshindradeFUNKIS elever i skolan. U. Kapitalförsörjning till småföretag.93.-.
67. Socialavgiñslagen. Småföretagsdelegationens N.rapport
68. Kunskapsläget på kämavfallsområdet 1998. M. Förslagskatalog.94.

Lämplighetsprövning69. personal inom Småföretagsdelegationens N.rapportav
förskoleverksamhet, skola Förstärkt skydd skogsmark för naturvård.och skolbarnomsorg. 95. M.U. av
Skolan,70. IT och det livslånga Naziguldet och Riksbanken. Interirnrapport.lärandet. 96. UD.
Hearing anordnad Utbildningsdepartementet barn till medborgare bam och demokrati97. Gör Omochav
IT-kommissionen, Rosenbad under 1900-talet.1997-12-04, SB.
IT-komrmnissionens Konkurrenslagens regler företags-7/98. 98.K.rapport om

kommunala71. Den revisionen demokratiskt koncentration. Bilaga. N.+ett-
kontrollinstrument. Betänkande frånIn. 99. acceptera den nationella sam-

72. Kommunala fmansförbund. ordningskommittén för EuropaåretFi. rasism. In.mot
Organisationer73. Mångfald rasismen tagit slut Bilaga till betänkandeIntegration 100. Har nuEtt framtida-

för statsbidrag till från den nationella samordningskommittén förinvandrarnassystem
riksorganisationer Europaåret rasism.In. In.mot
Styrningen från74. polisen. 101. medborgarskapet. DokumentationJu. Detav unga
Djurförsök.75. Jo. seminarium. SB.ett
Idrott och motion Dokumentation76. för livet. Lekmannastyre i tid.Statens 102.stöd till idrotts- experternas
rörelsen friluftslivetsoch från seminarium.organisationer. SB.In. ett

77. Kompetens i småföretag. Bemäktiga individerna. domstolarna, lagen ochSmåföretagsdelegationens 103. Om
de individuellaN. rättigheterna i Sverige. SB.rapport

Regelförenkling för78. framtiden. 104. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.Småföretags-
delegationens Minska regleringen kommuner och landsting.N. 105.rapport av

och79. IT regional utveckling. In.
erfarenheter från hearingar ohälsoförsälcingen.under 106. Unga i1998.tre mars
IT-kornmmissionens Tid för aktivitet och utveckling.9/98. S.K.rapport

80. BostadsrättsregisterJ 107. Främj A.översyn.u. en-
81. Användningen vissa statsflygplan, Analysera108. Jo.SB.av mera.m.m.
82. Försäkringsföreningar-ett semi-refonnerat Rättsinfonnation och Rapport från två109. IT.regelsystem

Fi. ochnarier 1996 1998. IT-kommissionens rapport
10/98. K.



Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Alkoholreklam. Marknadsföring alkoholdrycker ochav
Systembolagets produkturval. 8Demokratins räckvidd. Dokumentation från ett

åsikterNär blir handling. kunskapsöversiktEn omseminarium. Demokratiutredningens skriftserie. 55
bemötande med funktionshinder. 16av personergod affär iEn Motala. Joumalistemas avslöjanden och

städer.Tre En storstadspolitik för hela landet.läsarnas etik. Demokratiutredningens skriftserie. 63
4 bilagor. 25+ stAnvändningen vissa statstlygplan, 81av m.m. Från hembränt till Mariakliniken.med händerna.Att Omrösta stonnöten,
fakta ungdomar och svartsprit. 26omfolkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz. -SB. 85

Läkemedel i vård och handel. Om säker, flexibelenbarnGör till medborgare Om barn och demokrati under
och samordnad läkemedelstörsörjning. 281900-talet. 97

gäller livet.Det Stöd och vård till bam ochDet medborgarskapet. Dokumentation frånunga ett
ungdomar med psykiska problem. Bilaga. 3 1+seminarium. 101
Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vidLekemannastyre i tid. Dokumentationexperternas från
psykiatrisk tvångsvård. 32seminarium. 102ett
Företagare med restarbetsförmâga. 34Bemäktiga individerna. domstolarna,Om lagen och
Den framtida arbetsskadetörsälcringen. 37de individuella rättihetema i Sverige. 103

fårVad vi for pengarna Resultatstyrning av-
Justitiedepartementet statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala

området. 38BROTTSOFFER.
Läkemedelsinformation för alla. 41Vad har gjorts Vad bör göras 40

skall SverigeHur må bättresamladEn vapenlagstiñning. 44
första nationella folkhälsomål. 43steget mot-Om buggning och andra hemliga tvångsmedel. 46

Kontrollerad och ifrågasattBulvaner och 47annat.
intervjuer med med funktionshinder. 48personer-Styrningen polisen. 74av De 39 Läkemedelsutredningar understegen.Bostadsrättsregister.80

1900-talet och underlagsmaterial tillannatUtvecklingssamarbete på rättsområdet.
Läkemedel i vård ochhandel, SOU 1998:28. 50Östeuropa. 86
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