
28/12-2013

Til:
Marie Wessel 
Specialkonsulent 
Digitaliseringsstyrelsen 
mwess@digst.dk 

Fra:
Open Knowledge Foundation Denmark

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer 

Open Knowledge Foundation Danmark (OKFN-DK) ønsker at fremme videreanvendelsen af den 
offentlige sektors informationer. OKFN-DK er overordnet set positivt indstillet overfor forslaget til 
ændringer af PSI-loven (Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer). 

Vi bifalder, at det med forslaget præciseres, at dokumenter og datasamlinger, som er omfattet af 
direktivet, kan videreanvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 

PSI-direktivets anvendelsesområde. 
Generelt ønsker vi så få undtagelser fra direktivets anvendelsesområde som muligt. 

Vi anser det derfor for positivt, at det reviderede direktiv indeholder en udvidelse af 
anvendelsesområdet til at omfatte biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver. 

Vi finder det uhensigtsmæssigt, at undtage kulturinstitutioner som f.eks. orkestre, operaer, balletter 
og teatre fra anvendelsesområdet. Da disse institutioners materiale ofte vil være omfattet af 
tredjemandsrettigheder og derfor under alle omstændigheder falder udenfor, burde det være så 
meget desto mere omkostningsfrit at inkludere dem i anvendelsesområdet. 

Tilsvarende så vi gerne de øvrige undtagelser for lovens anvendelsesområde udfaset. 

Bestemmelser vedr. eneretsaftaler 
OKFN-DK ønsker ikke en udvidelse af adgangen til at indgå eneretsaftaler. Formålet med 
PSI-direktivet er, at den offentlige sektors informationer skal videreanvendes med henblik på at 
skabe værdi for samfundet. Indgåelse af eneretsaftaler strider direkte mod dette formål og den 
udvidede mulighed for eneretsaftaler er ikke ønskværdig. I de helt særlige tilfælde hvor en 
eneretsaftale alligevel indgås bør eneretsperioden begrænses mest muligt. 

Det foreslås i lovforslaget, at gøre det muligt at indgå eneretsaftaler vedrørende digitalisering af 
kulturelle ressourcer på op til 10 år uden revurdering (med efterfølgende revurdering hvert 7. år.). 
OKFN-DK foreslår, at denne tilføjelse til PSI-loven slettes. 



Åbne formater 
OKFN-DK ønsker at fremme brugen af åbne filformater, åbne standarder og åbne data-licenser. I 
forslaget til ny §7 stk. 1, foreslår OKFN-DK at formuleringen: 

"7. Når dokumenter og datasamlinger stilles til 
rådighed for videreanvendelse, skal offentlige 
myndigheder sikre, at disse er tilgængelige i alle allerede 
eksisterende sprogversioner og formater, , herunder i 
elektroniske formater. Og såfremt det er muligt og 
hensigtsmæssigt i et åbent og maskinlæsbart format 
sammen med dokumenters og datasamlingers metadata, 
der begge så vidt muligt skal være i overensstemmelse 
med formelle åbne formater." 

Ændres til: 

"7. Når dokumenter og datasamlinger stilles til 
rådighed for videreanvendelse, skal offentlige 
myndigheder sikre, at disse er tilgængelige i alle allerede 
eksisterende sprogversioner og formater, herunder i 
elektroniske formater. Og såfremt det er muligt 
                i et åbent og maskinlæsbart format 
sammen med dokumenters og datasamlingers metadata, 
der begge såfremt det er muligt skal være i overensstemmelse 
med formelle åbne formater." 

Formuleringen om at åbne maskinlæsbare formater skal bruges, når det er "hensigtsmæssigt", 
udvander næsten fuldstændigt det ellers centrale krav, om at der anvendes åbne formater til 
udveksling af data. Formuleringen vil i vores øjne blive mere klar såfremt ordet "hensigtsmæssigt" 
udgår. Brug af åbne maskinlæsbare formater er væsentlig i forhold til at opnå direktivets formål om 
at videreanvende den offentlige sektors informationer til gavn for samfundet. 

Formuleringen om at data "så vidt muligt" skal udveksles i formelt åbent format kunne med fordel 
præciseres til "såfremt det er muligt", for at understrege vigtigheden i at data videregives i en form, 
der gør den videreanvendelig i tråd med direktivets formål. 

Med venlig hilsen

Ove Larsen, Christian Villum og Niels Erik Kaaber Rasmussen
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Open Knowledge Foundation Danmark (OKFN-DK) er del af et globalt netværk med lokal 
grupper i mere end 35 lande, der alle arbejder for at udbrede åben viden. Åben viden er et bredt 
begreb, der omfatter administrativ og offentlig information; musik, film og bøger; videnskabelig, 
historisk, geografisk og anden data.
Læs mere om OKFN-DK på http://dk.okfn.org 

Vi kan kontaktes på email: ovelarsen@gmail.com,  christian.villum@okfn.org og  
niels@buhlrasmussen.eu.
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