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Yttrande över remissen Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form,
SOU 2020:82.
Statens tjänstepensionsverk (SPV) välkomnar utredningens ambition att skapa
enhetlighet och förutsebarhet för statliga myndigheters avgiftsuttag i samband
med utlämnande av allmänna handlingar. I sin nuvarande form riskerar dock
förslaget att medföra oönskade konsekvenser för verksamheter där offentliga
aktörer samarbetar med privata för att skapa nytta för enskilda där information
från myndigheter används. SPV vill därför lämna följande yttrande.
De föreslagna bestämmelserna i avgiftsförordningen skulle innebära att en
myndighet är skyldig att ta ut avgift när myndigheten tillhandahåller information i elektronisk form efter en begäran. En konsekvens av detta kan bli att ett
avgiftsuttag ska ske för utlämnandet av information som är avsedd att användas i tjänster för att underlätta för enskilda i olika sammanhang där både offentliga och privata aktörer är inblandade.
Ett exempel på en sådan tjänst är minPension. minPension är en tjänst som utvecklats i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och drivs av Min
pension i Sverige AB. Tjänsten syftar till att ge enskilda en sammanhållen bild
av sin framtida pension. Verksamheten drivs utan vinstsyfte och finansieras till
hälften av staten genom Pensionsmyndigheten och SPV samt till hälften av
medverkande pensionsbolag.
För SPV:s del innebär samverkan att myndigheten lämnar ut ca 1 miljon filer
till minPension varje månad. SPV bedömer att ett avgiftsuttag i detta, och liknande, sammanhang skulle avsevärt försvåra samarbetet mellan offentliga och
privata aktörer. I förlängningen skulle det också riskera att drabba enskilda
med en statlig anställning negativt då dessa förmodligen inte skulle kunna
skapa sammanställningar av hela sin framtida pension på samma enkla sätt
som idag.
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SPV anser med anledning av ovanstående att det kommande lagstiftningsarbetet behöver klargöra i vilka fall ett utlämnade av information kan omfattas
av ytterligare undantag från avgiftsuttag.
SPV anser vidare att det behövs ett klargörande vad gäller eventuellt avgiftuttag när en myndighet på grund av en författningsreglerad uppgiftsskyldighet
eller annat uttalat uppdrag lämnar information elektroniskt till organisationer
som inte är statliga myndigheter.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Maria Humla efter föredragning av chefsjuristen Jimmy Everitt.

