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Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge 

stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga 

vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll 

som forskningsfinansiär, forskningspolitisk rådgivare och ansvarig för 

kommunikationssystemet Swedish University Computer Network (SUNET). 

Vetenskapsrådet instämmer i utredningens bedömning att det behövs en 

reglering som i större utsträckning än den nuvarande ger myndigheter stöd för 

att lämna ut uppgifter vid utkontraktering av it-drift. Vetenskapsrådet ser därför 

positivt på utredningens förslag om att det i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) införs en sekretessbrytande bestämmelse som kan tillämpas när en 

myndighet lämnar ut uppgifter till någon som endast ska utföra teknisk 

bearbetning eller teknisk lagring av uppgifterna för myndighetens räkning.  

Som utredningen beskriver förekommer det att it-drift tillhandahålls mellan 

universitet och högskolor. Även Vetenskapsrådet tillhandahåller inom ramen för 

SUNET tjänster för datorkommunikation, identitetshantering och it-drift till 

andra myndigheter, inbegripet universitet och högskolor. En sekretessbrytande 

bestämmelse kan enligt Vetenskapsrådet fylla en viktig funktion för att möjlig-

göra utlämnanden av uppgifter vid tillhandahållanden av it-drift mellan 

universitet, högskolor och andra myndigheter. En sådan bestämmelse bör därför, 

i enlighet med utredningens förslag, även omfatta fall i vilka uppgifter lämnas ut 

till en annan myndighet för endast teknisk bearbetning eller lagring. 

I övrigt har Vetenskapsrådet, utifrån de aspekter som myndigheten har att 

beakta, inga synpunkter på de förslag och bedömningar som presenteras i 

betänkandet. 

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av 

rådsdirektören Maria Thuveson, chefsjuristen Anna Hörnlund, administratören 

Birgit Postol och juristen Jacob Winiarski, föredragande.  
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