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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att
under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som
tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014
vidareutveckla denna. Plattformen ska kallas öppnadata.se - en portal för
innovation. Uppdraget ska utföras i samverkan med för uppdraget
relevanta aktörer.
För ändamålet får Vinnova rekvirera högst 3 miljoner kronor senast den
30 augusti 2012 samt högst 3 miljoner kronor senast den 15 mars 2013
respektive den 15 mars 2014 från Kammarkollegiet. I rekvisitionerna ska
hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Utgifterna ska belasta
det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringslivsutveckling m.m., anslagspost 1 Närings livsutveckling - del till
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska utan vidare prövning betala ut
medlen.
Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den
15 mars 2015 på plusgirokonto 950655-1, alternativt bankgirokonto
5052-5781, med angivande av detta besluts diarienummer.
Plattformen, inklusive alla rättigheter och övriga resultat från
utvecklingen samt redovisning av hur medlen använts ska lämnas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2015.
Delrapportering av uppdragets genomförande och resultat ska lämnas
senast den 15 mars 2013 respektive 15 mars 2014. Vinnova ska i
slutleveransen, om skäl till det bedöms föreligga, föreslå hur
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plattformens syfte och funktion kan upprätthållas och i så fall finansieras
efter uppdragets slutförande.
Uppdraget är en del av den satsning om 90 miljoner kronor per år under
2011-2014 för förstärkta innovationsinsatser som regeringen aviserat i
budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:NU1, rskr.
2009/10:132).
Uppdraget

Syftet med uppdraget är att främja vidareutnyttjandet av data som
tillgängliggjorts för sådana ändamål samt stödja utveckling av e-tjänster
med användarna, det vill säga bland annat medborgare, företag och andra
aktörer samt medarbetare i fokus. Det finns goda internationella exempel
på hur detta kan förverkligas (t.ex. data.gov). Även svenska exempel
finns (t.ex. trafiklab.se).
I utformningen av insatser ska Vinnova särskilt uppmärksamma hur
medborgarnas, företagens och andra aktörers vidareutnyttjande av
offentlig information kan underlättas. Insatserna ska utformas med
beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter.
Plattformen ska förmedla data samt färdigutvecklade appar och etjänster. Plattformen ska tillhandahålla en samlad miljö för utvecklare.
En pilot ska driftsättas senast den 31 december 2012. De erfarenheter
som samlats inom E-delegationens pilotprojekt om en
förvaltningsgemensam tjänstekatalog ska beaktas.
Vinnova ska samråda med Rådet för innovation och kvalitet i offentlig
sektor (S 2011:06), e-delegationen (Fi 2009:01) ochverksamt.se, samt
söka samråd med företrädare för civilsamhälle, it-branschen, Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt relevanta myndigheter och statliga
bolag.
Vinnova ska för uppdraget tillsätta en styrgrupp där det ska ingå
representanter från Näringsdepartementet och Socialdepartementet.
Representanterna från departementen utses av respektive departement.
Verket bestämmer i övrigt styrgruppens sammansättning.
Skälen till regeringens beslut

Det behövs nya idéer, lösningar och tillvägagångssätt för att förenkla
människors vardag, undanröja onödig byråkrati och nå ännu bättre
resultat med en effektivare användning av skattebetalarnas pengar. I
2010 års förvaltningspolitiska proposition gör regeringen bedömningen
att fler innovativa lösningar i offentlig tjänsteproduktion bör ge
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ytterligare effektivitetsvinster i samhället samt underlätta för
medborgare, företag och andra aktörer. Det mål för förvaltningspolitiken
som riksdagen antog lyder: en innovativ och samverkande
statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad
kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges
utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175, bet.
2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).
I den förvaltningspolitiska propostionen gör regeringen bedömningen
att en stor del av den information som finns hos kommunala och statliga
myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för
medborgarna, företagen och andra aktörer samt det civila samhället.
Regeringen anser att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som
möjligt att tillgodogöra sig värdet av denna informationssamling.
Myndigheterna bör därför aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt
vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten
av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors
självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter.
Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen (PSI-lagen) trädde i kraft den 1 juli 2010. I lagen
genomförs direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information
från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet. Lagen syftar till att
främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta
enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.
I e-delegationens delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med
e-förvaltning (SOU 2009:86) beskrivs början på en ny utvecklingsfas där
organisationer och företag i allt högre grad använder offentlig
information för att bygga sina egna e-tjänster. E-delegationen har
regeringens uppdrag (Dir. 2010:32 ) att främja och samordna
myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för
vidareutnyttjande av handlingar. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i PSIlagen.
Regeringen skrev i nyss nämnda tilläggsdirektiv bl.a. att "information
som samlas in eller framställs av myndigheter har ofta
användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Det finns
flera exempel på information hos myndigheter som kan användas
kommersiellt. Väderinformation kan t.ex. användas för kommersiella
vädertjänster och kartinformation och annan geografisk information kan
användas för t.ex. GPS-tjänster. Ytterligare ett exempel är den officiella
statistiken. Offentlig information från svenska myndigheter
vidareutnyttjas sedan länge i betydande omfattning för såväl
kommersiella som ideella ändamål. Eftersom svenska myndigheter har
betydande informationstillgångar av hög kvalitet i elektronisk form är
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potentialen för vidareutnyttjande stor. Det är enligt regeringens mening
viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av
information från myndigheter för både kommersiella och ideella
ändamål."
För att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande behöver
vidareutnyttjare få en samlad överblick över tillgängliggjord data och
möjliggörande e-tjänster. En sådan överblick kan förenkla
standardisering av format och maskingränssnitt. A t t samla data och
koordinera tillgängliggörandet av data och andra möljiggörande etjänster som e-legitimation och säker meddelandeförmedling kan antas
främja vidareutnyttjande av data.
Frågan om vidareutnyttjande av data behandlas också i publikationen It i
människans tjänst - en digital agenda för Sverige (rapport N2011.12) där
det bl.a. sägs: "Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att nya och
innovativa e-tjänster ska kunna utvecklas av andra aktörer än statliga
myndigheter. Detta förbättrar förutsättningarna för att nya och
innovativa e-tjänster kan utvecklas samt är en viktig plattform för
tillväxt." Genom att bättre tillgängliggöra data kan Sverige stärka
tillväxten i små och medelstora it-företag och andra aktörer.
Regeringen har initierat arbetet med att formulera en nationell eförvaltningsstrategi och en nationell innovationsstrategi med sikte på att
främja det nytänkande som krävs för fortsatt tillväxt, framtida
arbetstillfällen och utvecklad välfärd i Sverige.
På regeringens vägnar

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet / B A
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/ITP, ENT, RS, KLS
Kammarkollegiet
E-delegationen
Rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor
Sveriges kommuner och landsting (SKL)

