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Komplettering till VINNOVAs redovisning av 
regeringsuppdrag öppnadata.se, N2012/3599/ITP 
 

Från beskrivning av uppdraget: 

VINNOVA ska i slutleveransen, om skäl till det bedöms föreligga, föreslå hur 
plattformens syfte och funktion kan upprätthållas och i så fall finansieras efter 
uppdragets slutförande. 

På frågan om plattformens fortsatta syfte och funktion anser VINNOVA att en 
nationell portal för öppna data fortsatt ska drivas av en offentlig organisation. Den 
organisationen bör ges nödvändiga resurser för uppdragets genomförande.  

Riksarkivet har haft samråd med VINNOVA i sitt uppdrag om öppna data samt 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (Fi2015/2025, 
RA 04-2015/4818). 

VINNOVA ansluter sig till Riksarkivets förslag. 

I likhet med Riksarkivets argumentation kring främjandeaspekter kring öppna 
data instämmer VINNOVA i att sådant uppdrag med fördel drivs av en eller flera 
aktörer där främjande och innovation är en del av den ordinarie verksamheten.  

VINNOVA bedömer att data-driven innovation och beslutsfattande rymmer 
möjligheten att öka svensk konkurrenskraft. Genom tillgång till information i 
realtid kan samhällsfunktioner förbättras och effektiviseras. Genom ökad tillgång 
till stora data, effektiva molntjänster och förutsägbara villkor för användning av 
data kan bättre varor och tjänster skapas, med målet att skapa nya jobb.  

Offentlig verksamhet kan bli effektivare genom att offentliga öppna data ger 
möjlighet till analys av verksamheter och bättre erbjudanden i offentliga tjänster. 
Tjänsterna kan erbjudas av tredje part vilket är både en avlastning av det 
offentliga åtagandet men också en ny marknad där partnerskap mellan offentliga  
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aktörer och kommersiella tjänsteleverantörer skapar förutsättningar till rikare 
utbud och fler kundanpassade tjänster.  
 
I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Erik Borälv har varit 
föredragande. 
 

 

Charlotte Brogren 
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