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Yttrande över SOU 2020:82 Avgifter för
information i elektronisk form
Riksrevisionen instämmer i stort med utredningens förslag att införa en skyldighet för
myndigheter att ta ut avgifter för uttag av information i elektronisk form. Vi tycker också
att det mest rimliga är att knyta avgiftsuttaget till antal filer. Vad gäller avgiftens storlek
har vi inga synpunkter på förslaget.
Vi har dock noterat att det av föreslagen lydelse i 22 f § framgår att informationsuttag i
övrigt, dvs informationsuttag som inte är offentlighetsuttag, endast omfattas av den
statliga avgiftsfriheten när det gäller uttag enligt 21 § andra till femte stycket.
Vi saknar en närmare analys kring hur de föreslagna bestämmelserna ska tillämpas i
förhållande till tillsyns- och granskningsverksamhet. Riksrevisionen är en myndighet
under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. För
denna granskning ska statliga myndigheter enligt 13 kap. 7 § andra stycket
regeringsformen lämna den hjälp och de uppgifter som Riksrevisionen begär.
Riksrevisionen inhämtar, med stöd av detta, en stor mängd elektronisk information från
statliga myndigheter. Uppgiftsskyldigheten omfattar alla uppgifter, oavsett vilket
medium som bär uppgifterna, och gäller även handlingar och uppgifter som inte är
allmänna.
Som vi har tolkat utredningen är inte syftet att avgiftsskyldigheten ska träffa en begäran
från myndigheter med granskande uppgifter, till exempel Riksrevisionen. Vi anser därför
att det i den fortsatta beredningen måste klargöras att skyldigheten att ta ut avgifter inte
ska gälla när uppgifter begärs av myndigheter med granskande uppgifter.
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Vi finner de övriga föreslagna ändringarna i förordningstexten tydliga och har inga
synpunkter på dessa.
Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat detta remissvar. Revisionsråd Jonas Hällström
har varit föredragande. Jurist Linda Feiff har deltagit i den slutliga handläggningen.

Helena Lindberg
Jonas Hällström
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