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i.remissvar@regeringskansliet.se 

 

SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – 

rättsliga förutsättningar för utkontraktering 

(Ert dnr. I2021/00342) 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda utredning.  

Jordbruksverket tillstyrker förslaget om tillägg av en sekretessbrytande 

bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. 

Jordbruksverket har inget att erinra mot förslaget om tillägg i 44 kap. 5 § OSL. 

Jordbruksverket delar inte utredningens uppfattning att användandet av 

utkontraktering av IT-drift i sig utgör ett röjande av uppgifter.  

 

Utredningens bedömningar angående röjande  

Jordbruksverket anser att utredningens utgångspunkt att likställa begreppet röjande 

med begreppet utlämnande inte är förenligt med hur begreppen används i 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen samt i 

rättstillämpningen. Begreppet röjande bör även fortsättningsvis enbart omfatta 

sekretessbelagda uppgifter.  

Jordbruksverket delar inte bedömningen att utkontraktering av IT-drift alltid 

innebär att uppgifter röjs. Sekretessbelagda uppgifter ska inte anses röjda vid 

utkontraktering när tjänsteleverantören hindras från att ta del av eller 

vidarebefordra uppgifterna och det är osannolikt att så ändå sker. När exempelvis 

kryptering omöjliggör att tjänsteleverantören har tillgång till uppgifter i uppfattbart 

skick ska uppgifterna inte betraktas som röjda. Detta följer den metodik och de 

gränsdragningar som görs i tryckfrihetsförordningen. 

Utredningens tolkning skulle få långtgående konsekvenser för hanteringen av 

sekretessbelagda uppgifter. Det innebär exempelvis att krypterad information inte 

kan skickas i publika nät eftersom uppgifterna skulle ses som röjda inför 

nätleverantören. 

Godkänd 2021-05-06 av Göran Löfqvist
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Den sekretessbrytande bestämmelsen 

Även om Jordbruksverket inte delar den tolkning av rättsläget som medför att 

utredningen föreslår en ny sekretessbrytande bestämmelse anser vi att en sådan 

bestämmelse fyller en viktig funktion i det praktiska arbetet vid utkontraktering.  

I detta ärende har avdelningschefen Göran Löfqvist beslutat. Sanne Carlsson har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Fredrik Fahlgren och 

Jonas Nyrén deltagit. 

Göran Löfqvist 

 Sanne Carlsson 

 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Kopia: Näringsdepartementet 

Godkänd 2021-05-06 av Göran Löfqvist
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