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PSI-direktivet

Information från den offentliga sektorn utgör ett
betydelsefullt utgångsmaterial för produkter och
tjänster med digitalt innehåll, och den kommer att
bli en ännu viktigare innehållsresurs genom
utvecklingen av trådlösa innehållstjänster. --- Större
möjligheter att vidareutnyttja information från den
offentliga sektorn bör bland annat göra det möjligt
för europeiska företag att utnyttja dess potential
och bidra till ekonomisk tillväxt och skapande av
arbetstillfällen.



2010 års PSI-lag

1 § Syftet med denna lag är att främja
utvecklingen av en informationsmarknad genom
att underlätta enskildas användning av
handlingar som tillhandahålls av myndigheter.



1949 års TF

2 kap. 1 §

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en
allsidig upplysning skall varje svensk
medborgare ha rätt att taga del av allmänna
handlingar.





PSI och offentlighet

PSI-direktivet art 1.3: Detta direktiv bygger på
och påverkar inte tillämpningen av
medlemsstaternas gällande bestämmelser om
tillgång.

men….

Vidareutnyttjande förutsätter tillgång



1766 års TF



1766 års PSI-lag

Under denna tryckfrihet kommer dernäst att begripas alla
skriftväxlingar, species facti, handlingar, protocoll, domar och
utslag, --- vid underdomstolar, hof- och öfverrätter, collegier,
våre befallningshafvande, consistorier eller andre publique värk
samt utan åtskillnad af målens egenskap---; äfven ock äldre och
nyare besvär och förklaringar, deductioner och
contradeductioner, som till vår justitićrevision blifvit ingifne och 
ingifvas, jemte de i vår nedre revision hållne protocoll lika med
de ämbetsbref och memorialer, hvilka ifrån justitićcancellerens
expedition redan blifvit utfärdade eller framdeles kunna
utfärdas;…



1766 års PSI-lag

…dock att ej någon må belastas att utlösa och trycka mer af allt
detta antingen in extenso eller uti sammandrag såsom en
species facti, än han det sjelf äskar och för nödigt finner, och
hvilket uppå anmälan derom genast bör utlemnas till en hvar,
som sig derom anmäler, vid ansvar, som uti nästföljande § sägs.



1766 års PSI-lag

Yttermera varder tryckning tillåten af alla de domar och utslag,
resolutioner, rescripter, instructioner, constitutioner,
reglementer och privilegier med mera dylikt af hvad art och
beskaffenhet de vara måge, som för detta äro utgångne och än
vidare utgå ifrån vår rådcammare och cancellie, departements
eller expeditioner samt våre och riksens hof- och öfverrätter och
collegier tillika med deras och andre ämbetsmäns ämbetsbref;
hit höra ock alla societeters och värks samt enskildte personers
memorialer, ansökningar, projecter och förslager, betänkande,
besvär med utslag och svar derå, såsom ock alla ämbetsmäns
bevisliga så laglige som olaglige göromål och förrättningar med
hvad sig dervid tilldragit, nyttigt eller skadeligt.



1766 års PSI-lag

Och bör till den ändan uti alla archiver fri tillgång lemnas att
sådane handlingar få in loco afskrifva eller i bevittnad afskrift
utbekomma---.



Offentlighet och PSI?

• Tillgångsreglering: Varför görs handlingar
tillgängliga?

• Förhållningssätt: aktivt – reaktivt

• Ansvar: vad händer med handlingarna?



Slutsats?

• Leder PSI till en förändrad offentlighet?
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