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Kronofogdemyndigheten (KFM) har i huvudsak inte något att erinra mot de förslag som lämnas i 
rubricerad promemoria. 
  
KFM anser dock att de finns skäl att överväga utökade möjligheter till informationsutbyte även med 
myndigheter som inte är direkt brottsbekämpande. 

Även KFM samverkar med brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter i olika former, 
både på lokal och central nivå, bl.a. för att motverka den grova och organiserade brottsligheten. 
  
Att behovet av informationsutbyte i dessa sammanhang är stort visar inte minst erfarenheterna 
från arbetet i s.k. regionala underrättelsecentra (RUC). Normalt ger inte bestämmelserna i 14 kap. 
3 § sekretesslagen, den s.k. generalklausulen, tillräckliga möjligheter för önskat 
informationsutbyte. 
  
Vidare pekar det initiativ som tagits av justitieministern avseende förverkande av brottsvinster från 
den grova organiserade brottsligheten (Ju2007/11034/P) mot ett framtida tätare samarbete mellan 
såväl brottsbekämpande myndigheter som andra myndigheter. Behovet av informationsutbyte 
torde därmed öka. 
  
KFM anser vidare att begreppen "direktåtkomst" och "utlämnande för automatiserad behandling" 
inte bör införas i ytterligare en registerlag. 
  
Dessa begrepp bygger på gammal teknik och skapar utan att ge avsett skydd omfattande problem, 
bl.a. vid utvecklingen av en önskad e-förvaltning. 

Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) har i sin rapport (VERVAR 2007:18) "Förenklad tillgång 
för förvaltningen till viss information ur statliga register och databaser" också angett att de båda 
begreppen har en otydlig innebörd och saknar förankring i moderna metoder för automatiserat 
informationsutbyte mellan myndigheter. 

I utredningen "Utökat elektroniskt informationsutbyte"(SOU 2007:45) framhölls också behovet av 
ett samordnat regelverk med enhetlig struktur på detta område. En allmän översyn av gällande 
registerförfattningar och av begreppsbildningen på området angavs därför som angeläget. 

Det sagda talar därför enligt KFM:s uppfattning för att begreppen "direktåtkomst" och "utlämnande 
på medium för automatiserad behandling" snarare bör utmönstras ur gällande registerlagar än 
införas i nya.  

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga handläggningen har 
även deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass och verksjuristen Peter von Wowern, 
föredragande. 
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