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Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSIdirektivet( Ds 2009 :44) Fi2009/6260
Kulturrådet har givits tillfälle att yttra sig avseende ovan rubricerade
promemoria. Kulturrådet har enligt 1 § förordningen (2007:1186) med
instruktion för Statens Kulturråd till uppgift att följa utvecklingen inom
kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken
samt bistå regeringen vid genomförandet av denna. Yttrandet har utformats i
enlighet med detta uppdrag.
18 § i förslaget till lag om vidareutnyttj ande föreslås att en myndighet ska
offentliggöra avgifter och andra villkor samt vilka handlingar som finns för
vidareutnyttjande elektroniskt (på Internet). Enligt promemorian (s.82) bör
informationsplikten om vilka handlingar som finns inskränkas till
handlingar som verkligen vidareutnyttjas i någon omfattning. Det torde vara
rimligt att samma inskränkning ska gälla ifråga om plikten att offentliggöra
avgifter och andra villkor elektroniskt som ska gälla enligt den föreslagna
bestämmelsen.
Enligt promemorian (s.23) leder varje utlämnande av information till ett
vidareutnyttjande. Av begreppet omfattas alltså även typisk användning av
allmänna handlingar som lämnas ut med stöd av 2 kap.
tryckfrihetsförordningen. Om vidareutnyttjande av handlingar som endast
vidareutnyttjas i mindre omfattning helt eller delvis ska undantas från
regleringen bör detta möjligen framgå av lagen - antingen genom att
definitionen av begreppet "vidareutnyttjande" anpassas eller genom att
dessa typer av vidareutnyttj anden uttryckligen undantas. En annan fråga är
om en sådan reglering skulle vara förenlig med PSI-direktivet.
Direktivets artikel 1.2 f undantar bland annat handlingar hos
kulturinstitutioner såsom museer, bibliotek, arkiv, orkestrar, operahus,
balettkårer och teatrar. Undantaget finns infört i nu gällande förordning om
vidareutnyttjande och föreslås gälla även fortsättningsvis i förslaget till lag
om vidareutnyttjande.
I promemorian (s.56) definieras kulturinstitution som en myndighet som i
huvudsak verkar på kulturområdet. Statens Kulturråd är en myndighet som i
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huvudsak verkar på kulturområdet men torde likväl inte anses utgöra en
sådan kulturinstitution som avses i direktivet. Definitionen av begreppet
"kulturinstitution" kan således behöva göras tydligare.
Arkivredovisningsregleringen enligt RAFS 2008:4 innehåller
övergångsbestämmelser och kommer sannolikt inte att ha börjat tillämpats i
speciellt stor utsträckning när lagen om vidareutnyttjande av handlingar
föreslås börja gälla. Om motsvarande övergångsbestämmelser införs i lagen
kommer de ekonomiska konsekvenserna av lagförslaget bli mindre men
knappast försumbara om handlingar som kan vidareutnyttjas inte längre ska
förutsätta att informationen i hög grad vidareutnyttjas eller skulle kunna bli
vidareutnyttjad.
Handläggning av ärendet
Yttrandet har beslutats av generaldirektör Kennet Johansson efter
föredragning av juristen Johan Walberg. I ärendets slutliga handläggning
har även avdelningschefen Annica Schölund deltagit.
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