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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-17

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne
Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Några frågor om sekretess och tillgång till register

Enligt en lagrådsremiss den 4 december 2008 (Försvarsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till
1.

lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

2.

lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

3.

lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Maria
Diamant.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen i fråga om uppgifter som är hänförliga till krissituationer eller katastrofer eller till
Kustbevakningens register för samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil sjöinformation. Ändringarna i
lagen om belastningsregister och lagen om misstankeregister
innebär att Kustbevakningen skulle få tillgång till uppgifter ur respektive register.
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Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen

9 kap. 33 §

Enligt första stycket i den föreslagna paragrafen gäller den angivna
sekretessen i den utsträckning regeringen föreskriver det. Bestämmelsen innehåller med andra ord ett normgivningsbemyndigande för
regeringen. Enligt 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen
får regeringen med stöd av ett dylikt bemyndigande genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.
De kursiverade orden innebär en kraftig begränsning av regeringens
föreskriftsrätt. Man kan utgå från att gränserna för sekretessen i allt
väsentligt ska anges i lagen och att föreskriften i en förordning
endast ska avse komplettering av lagregelns tillämpningsområde i
något avseende. Se härtill Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm,
Sveriges grundlagar, 1980, s. 391. Uttalandet i remissen (s. 28) om
att den föreslagna bestämmelsen konstruerats så att den inte i sig
ger upphov till någon sekretess, utan förutsätter att regeringen
föreskriver härom ger anledning att ifrågasätta om den rättsliga
konstruktionen sedan den till fullo genomförts verkligen kommer att
bli i överensstämmelse med 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

En av Lagrådets viktigaste uppgifter är att granska huruvida ett
förslag i en remiss överensstämmer med grundlag. Något förslag
eller utkast till den planerade förordningsföreskriften finns emellertid
ännu inte. Inte heller innehåller remissen någon närmare information
om vad som kommer att stå i den tilltänkta föreskriften. Det är
emellertid mycket viktigt att den ram som uppställts i bemyndigandet
i 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen verkligen följs i
praktiken. Föreskrifter, som enligt Lagrådets mening skulle kunna
meddelas med stöd av bemyndigandet, är exempelvis en föreskrift
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om den tidpunkt då sekretessbestämmelsen blir gällande och en
föreskrift om hos vilken myndighet bestämmelsen är tillämplig.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen i övrigt utan erinran.

