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utlåtande om förslaget till de strategiska målen för den offentliga sektorn

för att utnyttja och öppna information.

Att bredate;l ddigate kunna utnyttja offentliga informationsresurser g gnaLt hela samhället, samtidigt
som det förbättm vetksamhetens öppenhet, möjlighetet attutveckla förvaltningen samt förbättm
medborgarnas delaktighet och påverkansmöjlighetet. En bredare tillgång till information gagnar
forskning, utveckling, affirsverksamhet och innovation.

De strategiska målen hat indelats t fyra temahelheter: 1) Styrning, koordination och samarbete, 2)
sttategi och verksamhet, 3) informationshantedng och 4) möjliggömre.
Utlåtande:
Kotsholms kommun fuzmför följande synpunkter på de strategiska målen:

1.
-

Ansvatet föt en politik föt utnyttjande av öppen data bör ytterligare tydliggöras.
ansvaret ftit ett ällomfattande utnyttiandä och öppnande av grenssnitt för öppen data
böt ligga hos staten och nödvändiga resurser bör riktas till detta ändamåI. Motivering:
användning av öppen data förutsätter en långtgående standardisedng av informationen. Mycket
kunskap finns redan hos statliga ämbetsverk så som Statistikcentnlen som också idag
tillhandahåller en betydande mängd öppen data.

2.

Kostnadet versus nytta. Denna rubrik hänger ihop med följande rubrik om målsättningar. Så
som målsättningarna nu presenteras finns det en stor dsk ör betydande kostnadsdrivande
effekter. Ifall all information skall presenteras som öppen data tnnebär det en omfattande
omställring av datasystem och dataprogtam, och till stota delar kommer antagligen inte denna
data att användas i någon höge grad av utomstående aktörer. Av den otsaken är det
synnerligen viktigt att målsättningarna tydliggörs och får större fokus.

un

tti

KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA

Korsholms kommun
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

06327 TIIL
www.korsholm.fi

Utlåtande
30.3.202L
KOMU / 7 48 / 03.00.00 / 2021

3.

Målsättningatna för en politik för utnyttjande av öppen databör ytterligare tydliggöras.
Förslag till tydligare fokus:
- Stätkande och breddande av faliitaundetlag öt beslut som tas av olika myndigheter.
En bredare databas ger ett starkare faktaundetlag.
-Data som ger en bättte och meta allomfattande bild om hur man stärker en hållbar
samhällsuweckling böt priotitetas. Detta innebär att information som kan utnyttjas för
olika mätare gillande energieffektivitet, enetgiåtgång, bilpark, mängden kötande, fastighetseller kvattersvisa uppgiftet om enetgiformer och -användning etc bör fäs frami lättillgänglig
fotm så att denna infotmation genom maskinavläsning kan användas som beslutsundedag.
- Befintlig uppsamling av öppen data böt utvecklas sä att datan även tat i beaktande andra
användarc än den instans som producerar infotmationen. Exempel Traficom hat ett nät av
vädersensotet övet hela landet. Om de hade yttedigare sensorer som mäter luftkvalitet, skulle
man enkelt få en bild av luftkvaliteten i hela landet.
Data om fastigheter börvara öppen, dock eventuellt anonymiserad så
kan utläsa
^ttmaflinte
enskilda byggnadet. Idag kan kommunemainte avläsa energianvändoirg
för t.ex. en kommuneller stadsdel.

4.

Bas föt att skapa ny ftiretagsverksamhet.Data bör öppnas upp i sådan form att denna data
kan användas som resurs för nya affarcidå,et och -verksamhet. Det finns bLa. flera pÅvata
progralnmeringsföretag som producerar verktyg för kommunledningen.

5.

Se övet lagstiftning som hindtat ett ändamålsenligt utnyttiande av data som redan finns
och ptoduceras. Bland annat finns redan nu information tillgänglig om energimarknaden i
Finland genom öppen datz.Denna infotmation är dock så allmän att den inte på det lokala
planet i kommunernzkan utnyttias inom samhällsplaneringen.Datanbörvara mera precis för
att i verkligheten gagna det lokala beslutsfattandet.
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