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Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att lämna förslag till 

finanseringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan 

myndigheter och kommuner och landsting. ESV ska senast den 1 april 2017 

till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa förutsättningarna för 

en ändring av finansieringsmodell för grunddata mellan statliga myndigheter, 

kommuner och landsting. Uppdraget ska slutredov1sas senast den 31 maj 

2017. 

ESV får för uppdraget rekvirera högst 500 000 kronor för 2017. Kostna

derna ska belasta anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 

strategisk betydelse, anslagsposten 1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning, under 

utgiftsområde 22 Kommunikationer. Medlen utbetalas engångsvis efter 

rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 15 september 2017. 

Redovisning av använda medel samt återbetalning av ej utnyttjade medel ska 

ske till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska 

ESV lämna en verksamhetsrapport och en ekonomisk redovisning över 

använda medel till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet 

(Finansdepartementet). I redovisningen och i samband med en eventuell 

återbetalning ska hänvisning göras till detta beslut. 

Bakgrund 

Inom ramen för ESV:s uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e

förvaltning (N2015/03210/EF) gav regeringen i uppdrag att lämna förslag 

på finansieringslösningar för avgiftsfritt utbyte av vissa grunddata 
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(gmndläggande registerinformation) och gemensamma digitala tjänster i ett 

förvaltningsstadium. ESV föreslog bl.a. att informationsutbytet av gmnddata 

mellan statliga myndigheter ska vara avgiftsfritt. Detta skulle finansieras 

genom att berörda myndigheter permanent tillförs anslagsmedel genom 

omfördelning av myndigheternas förvaltningsanslag ( dnr 

N2016/01919/EF). Utifrån ESVs förslag aviserade regeringen i 

budgetpropositionen för 2017 att en mer effektiv ordning kan skapas med 

ett avgiftsfritt utbyte av gmnddata mellan statliga myndigheter (prop. 

2016/17:1utg.omr.22 avsnitt 4.5.1). Regeringen avser att återkomma i 

frågan när det gäller modeller för finansiering av annan digital infrastmktur 

för den offentliga sektorn. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med flera skrivelser 

till regeringen om att stärka styrningen av digitaliseringen i kommun och 

landsting. SI<.L framhåller i sitt yttrande om E-delegationens slutbetänkande 

(SOU 2015:66) att förslaget om kostnadsfri gmnddata även bör omfatta 

kommunsektorn. 

Närmare om uppdraget 

ESV ska lämna förslag till finanseringsmodell för avgiftsfritt utbyte av s.k. 

gmnddata mellan de registeransvariga myndigheter som berörs samt 

kommuner och landsting. De gmnddata som ingår i analysen är register i 

samma omfattning som i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 

utg.omr. 22 avsnitt 4.5.1 ), bl.a. folkbokföringsregistret, bolagsregistret, 

fordonsregistret samt fastighetsregistret och viss geografisk information. 

Uppdraget omfattar att se över alternativa finanseringsmodeller, redovisa 

för- och nackdelar samt bedöma lämpligheten i att införa dessa. 

Inom ramen för uppdraget ska, i enlighet med 14 kap. 3 § Regeringsformen, 

proportionalitetsprincipen beträffande eventuella inskränkningar av den 

kommunala självstyrelsen beaktas. 

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med de myndigheter som har 

ansvar för de gmndläggande register som avses samt SKL. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen bedömer i budgetpropositionen för 2017 att ordningen med 

avgiftsfinansiering av gmnddata i offentlig sektor är ineffektiv (prop. 
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2016/17:1 utg.omr. 22 avsnitt 4.5.1). Avgiftsbelagd grunddata anses bl.a. leda 

till onödig offentlig administration och ökade kostnader för ett ärende, samt 

minska benägenheten att uppdatera register. Mot denna bakgrund ges ESV 

nu i uppdrag att lämna förslag till finanseringsmodell för avgiftsfritt 

informationsutbyte av grunddata mellan statliga myndigheter och kommuner 

och landsting 

På regeringens vägnar 
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