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~~vi har nog av
Ska svenska folket verkligen behovaregistrerasvart femtear?
Det fragar sig Tomas Ohlin, fors-
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gister i vart land, anser han, och
fruktar att ett Centralt Lagenhetsregister kommer harnast. Tomas
Ohlin foreslar andra losningar.
' 'Datavarlden har tagit
upp fragorna om folk och bostadsriikningar. Det iir
bra. Vi behover vara medvetna i relationerna till regering
och myndigheter.
Den nu aktuella folkriikningen, FoB 90, innebiir att
svenska folket ska registreras
igen, pa samma siitt som det
skett vart femte ar de senate
decennierna. Man kan verkligen fraga sig om det ska behova ske sa tatt. Internationellt
anser man allmiint att det riicker med vart tionde ar.
Jag forde fram det i min reservation nar jag salt i Folkoch Bostadskommissionen for
ett par ar sedan. Det !inns nu
gliidjande nog indikationer pa
att regeringen ar inne pa samrna linje. Det skulle forvana
mig om det blir nagon FoB 95.

Debatt

Aktivare
m edborgarinflytand e
Regeringens motiv iir dock
nog inte desamma som mina.
Ett aktivare medborgarinflytande, och en mindre kompakt
myndighetsstyrning, det ar
mina liberala infallsvinklar.
Jag skulle nog gissa att regeringen i stallet mest iir ute efter
att spara pengar. Narmare 200
Mkr per folkriikning, sadana
belopp marks hos Finansdepartementet och kommunerna.
Hur ska folkrakningar genomforas? Ska man satsa pa
enkiiter, som hittills, eller bygga pa totala registersamkorningar? Det senare vill flera
myndigheter, bl a darfor att
det mojligen skulle bli billigare. Atminstone pa sikt, nar de
tunga
centrala
registren
byggts ut ytterligare, siigs det.
Vad som nu niirmast star pa
tur ar att uppratta ett Centralt
Lagenhetsregister, sa att Centralnamnden for Fastighetsdata (CFD) och Statistiska Centralbyran (SCB) ska veta inte
bara pa vilken gatuadress du
bor, utan ocksa i vilken lagenhet. Central overblick, jo, jo.

Tomas Ohlin,/orskare pa
Handelshogskolan, dr kl"ilisk
till FoB 90. En av manga i
den debatt som drivs i Dalavarlden.

Total
samkornin g
Ett argument ·som ofta hors
fran centralplanerare ar att
man inte ska behova "besvara
medborgarna med att fylla i
enkater". Totala samkorningar ar sa mycket battre. Har
!inns en viktig skillnad i uppfattning. For min del ar jag
overtygad om att vi medborgare hellre fyller i en enkat vart
tionde ar, an gar omkring och
oroar oss standigt for vilka
samkorningar myndigheterna
gjort om oss pa sistone.
Just ovissheten om vad som
gors med vara persondata,
den ar besviirande. Hur skulle
vi kunna vara sakra pa att inga
motiv for nya samkorningar tagits frarn pa sistone? Det "in-
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formerade samtycket" ar fundamentalt.
For ovrigt har vi redan mer
an nog av centrala personregister i vart land. Och vi ar villiga betala nagot for att det TotalefTektiva Samhallet ska
overga i det Hansynsfulla
Samhallet.

Stickprov
battre
Samhallsplanering behover
inte data pa individniva, for
planering av barnomsorg, skolor, aldrevard, ofTentliga kommunikationer m m. Aven samband mellan rrllljo och ha~a

kan faktiskt studeras utan tillgang till enskilda personnummer. Darfor ar stickprovsundersokningar sa klart att foredra som komplement till fataliga totalundersokningar.
Mindre enkelt ar det med
forskningens behov av personuppgifter. Otvivelaktigt !inns
forskningsuppgifter
viktiga
inom t ex den medicinska
forskningen dar lopande individdata ar viirdefulla. Longitudinella studier av olika slag.
Men att da> for ga sa langt som
den Forskningsetiska Rommitten, som for ett par manader sedan foreslagit att personregister for "forskning och sta-

tistik" generellt ska kunna undantas fran tillstand fran Datainspektionen, det ar att ga for
langt.
-:

S tallfor~tradanade
a nsvar
Sa svepande undantag fran
ett av vara fundamentala lagrum i datasamhallet, det staller
nog fa upp pa. Visserligen talar
den namnda kommitten om
granskning av Forskningsetiska Namnder pa olika nivaer i
samhallet, vilket naturligtvis
ar bra. Men att liigga hela registeransvaret
pa
sadana
namnder, det blir for mycket.
Datainspektionen behovs.

Den Forskningsetiska Rommitten diskuterar olika former
av ''stallf6retradand e ansvar''
fOr personregisten Dar namner man att t ex racket skulle
kunna ges ansvar for personregister for sina medlemmar.
Vilken tanke! Tala om Storebrorsamhalle.
De centrala myndigheterna
skulle fa hjalp av lokala organisationer med att hatla kontroll
pa medborgarna. Ruskigt!
Vi maste verkligen • •
vara vaksamma.
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