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Begäran om utlåtande om regeringens proposition till lagstiftning för
genomförandet av direktivet om öppna data
Ändringar i informationshanteringslagen och offentlighetslagen
Har förslaget konsekvenser som ännu inte identifierats, speciellt för organisationerna på lagarnas
tillämpningsområde? Hurdana konsekvenser är detfråga om eller hur kan de bedömas mer ingående?
I förslaget och direktivet nämns inga skyldigheter att använda gränssnitt som uttryckligen är öppna. Vad
anser ni om påståendet att myndigheterna enligt eget omdöme ska använda öppna gränssnitt i varje fall
när det är ändamålsenligt?
Påståendet att myndigheterna enligt eget omdöme ska använda öppna gränssnitt i varje fall när det
är ändamålsenligt, är acceptabelt. Information är värdefullt och många kan dra nytta av den, öppna
gränssnitt kan förbättra verksamheter. Information kan dock kombineras, vilket kan vara ett
säkerhetshot.
Behöver det som följd av de föreslagna ändringarna göras ändringar även i någon special-lag som inte har
identifierats i utkastet till proposition?
-

Lag om vidareutnyttjande av vissa offentliga företags data
Kommentarer om lagen om vidareutnyttjande av vissa offentliga företags data som helhet.
På hurdana företag inom er sektor eller ert område kommer lagen som föreslås att tillämpas?
Kan ni identifiera någon reglering om offentliga företag som bör ändras på grund av lagen som föreslås
eller som strider mot den?
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Känner ni till någon reglering som förpliktar offentliga företag inom tillämpningsområdet för lagen som
föreslås att utlämna handlingar som de innehar för vidareutnyttjande?
Känner ni till någon reglering som förpliktar offentliga företag inom tillämpningsområdet för den lag som
föreslås att publicera eller offentliggöra handlingar som de innehar, men vars faktiska syfte eller
konsekvens är att uppgifterna vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål?
Känner ni till någon reglering som förpliktar offentliga företag inom tillämpningsområdet för den lag som
föreslås att publicera eller offentliggöra handlingar som de innehar, men vars faktiska syfte eller
konsekvens är att uppgifterna vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål?
Finns det konsekvenser för företag eller andra aktörer som hör till tillämpningsområdet för den lag som
föreslås som inte har identifierats? Hurdana konsekvenser är det fråga om eller hur kan de bedömas mer
ingående?
-

Lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga
medel
Kommentarer om lagen om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga
medel som helhet.
Har förslaget konsekvenser för aktörer som producerar eller publicerar forskningsmaterial och som ännu
inte har identifierats? Hurdana konsekvenser är det fråga om eller hur kan de bedömas mer ingående?
Finns det risk för att forskningsmaterial inte längre görs offentligt tillgängliga för att den lag som föreslås
ska tillämpas på dem om de publiceras?
I vilken omfattning förutsätts avgiftsfri tillgänglighet till forskningsmaterial redan i nuläget som en del av
den offentliga finansieringen av forskning?
Känner ni till reglering om forskningsmaterial, produktion eller utnyttjande av dem som bör ändras på
grund av lagen som föreslås eller som strider mot lagen som föreslås?
-

Värdefulla datamängder
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Har ni inom er sektor eller i er verksamhet identifierat datamängder som eventuellt eller sannolikt
kommer att regleras som värdefulla datamängder av kommissionen?
Har ni inom er sektor eller er verksamhet förberett er påkonsekvenser på grund av reglering om värdefulla
datamängder? Hur vill ni beskriva konsekvenserna och förberedelserna inför dem? Ge i mån av möjlighet
även uppskattningar i euro eller antal.
-

Allmänna kommentarer
Allmänna kommentarer om utkastet till regeringsproposition och om konsekvenserna av den regering som
föreslås i sin helhet.
Tekniska förutsättningar bör uppdateras för att stöda krav på öppen data, vilket kräver
investeringar. De externa gränssnitten kräver specificering av staten så att alla kommunaktörer kan
genomföra direktivet enhetligt och kostnadseffektivt.

Söderlund Johanna
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