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Høringssvar- endring i offentleglova - viderebruksdirektivet

Det vises til departementets høringsbrev 13. oktober 2014, med forslag til endringer i offentleglova med

forskrifter som følge av endringsdirektiv til viderebruksdirektivet.

Når det gjelder endringen i offentleglova § 30 (nytt tredje ledd) om at dokument skal være tilgjengelige i

maskinleselige format, fremgår at det bare skal gjelde der det er «mogeleg eller føremålstenleg». For

kommunens del må det legges til grunn at forutsetningene for å oppfylle et slikt krav vil kunne variere

mye. KSlegger til grunn at det ved vurderingen av hva som er mulig eller hensiktsmessig vil være relevant

å legge vekt på hva som administrativt og økonomisk er rimelig å kreve i den enkelte kommune.

Alternativt bør spørsmålet om tilgjengeliggjøring i maskinleselig format være en «bør-bestemmelse». En

«skal-bestemmelse» synes å gå lenger enn det som følger av direktivets krav, slik det er beskrevet i
høringsnotatet (s. 18).

Når det gjelder klagemuligheter for viderebrukere deler vi departementets oppfatning av at klagereglene i

offentleglova og andre forvaltningsrettslige regelverk fullt ut vil oppfylle forpliktelsene i direktivet. Det er

likevel bedt om høringsinstansenes syn på om det er behov for å styrke klagemulighetene, for eksempel

gjennom å opprette et eget klageorgan for saker som relaterer seg til viderebruk. KSkan ikke se at det er

behov for dette. Det er ikke ønskelig å fragmentere klageordningene for avgjørelser etter loven ved å

opprette særskilte klageorganer for bestemte avgjørelser.

Vi forstår det slik at begrensningen tatt inn i forslaget til offentleglova § 8 fjerde ledd - som går ut på at

der det kreves gebyr for viderebruk, kan de samlede inntekter ved formidling av informasjonen ikke

overstige de faktiske kostnadene knyttet til reproduksjon og formidling av informasjonen med tillegg av

en rimelig avkastning av investeringene —er en endring som er nødvendig for å tilpasse loven til

endringsdirektivet. Endringen går ut på at kostnader knyttet til innsamling og produksjon av

informasjonen ikke lenger kan regnes inn i kostnadene.

Departementet gir uttrykk for at «endringene er såpasssmå, at de ikke utgjør større økonomiske
konsekvenserfor de offentlige virksomheter som tilgjengeliggjør sine data for viderebruk». Den
beskrivelse som er gitt av endringene og de økonomisk administrative konsekvenser gir imidlertid små

muligheter for å gjøre en nærmere vurdering av dette.

Haakon VIls gate 9 T: +47 24 13 26 00 ks@ks.no Bankgiro 8200.01.65189
Postboks1378, Vika, 0114 Oslo F: +47 22 83 22 22 www.ks.no Org. nr. 971 032 146 lban: N063 82000165189



Departementet peker på at hovedprinsippet er at offentlige data skal tilbys gratis, jf. Offentleglova § 8. KS

merker seg at unntakene fra dette utgangspunktet i offentleglova med forskrift videreføres i hovedsak, og

har på denne bakgrunn ikke vesentlige innvendinger til de endringer som foreslås.
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