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Promemorian Sekretess i det internationella 
samarbetet, Ds 2012:34  

 

Sammanfattning 
MSB instämmer i huvudsak med de föreslagna författningsändringarna men 
har synpunkter avseende förslagen i 15 kap.1 a § och 21 a kap. 1 §. 

 

De nya bestämmelserna i 15 kap. 1 a § och 21 a kap. 
1 § OSL 
Regleringen berör MSB:s verksamhet eftersom MSB agerar under avtal som 
Sverige ingått med annan stat eller en mellanfolklig organisation och stundtals 
även ingår sådana avtal själv efter bemyndigande från regeringen.  
 
MSB välkomnar de förenklingar som de föreslagna författningsändringarna 
kan medföra. Hur stora fördelarna blir är dock svårbedömt, eftersom det tills 
vidare är oklart i vilken utsträckning internationella avtal som rör MSB:s 
verksamhet kan komma att omfattas av de nya bestämmelserna.  
 
MSB kan också förutse vissa svårigheter med att i föreskriftsform ange vilka av 
de avtal som myndigheten tecknar som ska omfattas av de nya bestämmelserna 
i OSL. Att göra detta i form av en uppräkning av varje enskilt avtal som 
omfattas kan framstå som en otymplig och arbetskrävande metod, samtidigt 
som det är svårt att se något bra alternativ till metoden.  
 
Det förekommer också att regeringen ingår avtal om internationella 
samarbeten, vilka sedan kompletteras med genomförandeavtal som tecknas av 
en förvaltningsmyndighet. Uppgifter som lämnats till eller inhämtats av en 
förvaltningsmyndighet på grund av regeringsavtalet kan då skyddas av 
sekretess enligt 15 kap. 1 a §.  När det gäller genomförandeavtalen blir i stället 
frågan om det för vart och ett av dessa ska behöva anges av regeringen i 
förordningsform om de ska omfattas av de nu föreslagna 
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sekretessbestämmelserna i OSL, om de alternativt ska omfattas genom en 
generell hänvisning i förordning till regeringsavtalet, eller om de eventuellt ska 
omfattas redan genom en extensiv tolkning av sekretessbestämmelserna i OSL. 
 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektören Nils Svartz beslutat. Malin Wigert har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Key 
Hedström deltagit. 

 
 
 
Nils Svartz  
 Malin Wigert 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: Försvarsdepartementet 


	Promemorian Sekretess i det internationella samarbetet, Ds 2012:34
	Promemorian Sekretess i det internationella samarbetet, Ds 2012:34
	Sammanfattning
	De nya bestämmelserna i 15 kap. 1 a § och 21 a kap. 1 § OSL


