L A N T M Ä T E R I E T

1 (2)

Svenska Kommunförbundet
Plan- och miljösektionen
Ann-Sofie Eriksson
118 82 Stockholm

2002-08-14
Dnr 502-2002-1351

Angående försenad driftstart av FOLKE

Svenska Kommunförbundet har i brev (dnr 2002/1457) till
Riksskatteverket och Lantmäteriet uttryckt oro för konsekvenserna
av den senareläggning av driftstarten av FOLKE som RSV aviserade
i juni. Senareläggningen innebär att Lantmäteriets BALK-system och
Riksskatteverkets FOLKE inte längre driftssätts vid samma tidpunkt,
och att adressflödet mellan myndigheterna kommer att störas. Från
Lantmäteriet vill vi framhålla följande:

Vid Lantmäteriet driftssätts det nya ajourföringssystemet BALK och
det nya leveranssystemet för fastighetsinformation, Nytt Ändringsdata, den 7 oktober i år. Tidpunkten bestämdes bla. med hänsyn till
när FOLKE, som. är mottagande system för adresser till folkbokföringen, skulle vara färdigutvecklat. Genom ändringsdataavtal, bla.
med 184 kommuner, har Lantmäteriet förbundit sig att förändringar
skall meddelas kunderna minst ett år i förväg. Tidpunkten för
driftssättning av BALK och Nytt Ändringsdata lades därför slutligt
fast i september år 2001.
I maj i år fick Lantmäteriet kännedom om förseningen i FOLKEprojektet och RSV, Grunddataenheten, initierade ett inledande möte,
den 26 juni, för att diskutera konsekvenserna av detta och utröna
möjligheterna att undvika störningar i kommunernas arbete med att
sätta adresser och i adressflödet ut i samhället. Vid mötet
konstaterades att bägge myndigheterna bedömde att en utveckling
av ett temporärt leverans- resp. mottagande system för löpande
aviseringar av kommunernas adresser från Lantmäteriet till RSV
skulle vara alltför resurskrävande. Detta innebär i praktiken ett stopp
för all avisering av adresser till RSV under den aktuella perioden.
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De lokala skattekontorens rutiner för ändring av adressuppgifter
som kommunen meddelat skattekontoret etc. diskuterades också vid
mötet eftersom det konstaterats att adresser inte fått ”genomslag” i
den omfattning som förutsatts av kommunerna.
Lantmäteriet utreder nu närmare vilka resurser som skulle behövas
om Lantmäteriet skulle utveckla ett temporärt system för leveranser
till RSV under perioden fram till FOLKE:s färdigställande. Samtidigt
utreds konsekvenserna för olika grupper av kommuner eftersom det
kan konstateras att dessa blir olika beroende på hur adressläget är i
resp. kommun. Kommunerna genom sina kontaktpersoner kommer
att informeras om konsekvenserna av Lantmäteriet. Lantmäteriet
kommer också kontinuerligt att underrätta Svenska Kommun om de
insatser Lantmäteriet kommer att genomföra för att undvika
störningar i kommunernas adressarbete både i Samverkansgruppen
Sv. Kommunförbundet – Lantmäteriet och i FoB-projektledargruppen.

Jan Hallebro
Kopia:

Marianne Christensson, Svenska Kommunförbundet,
Anna-Karin Storsten, RSV

G:\INFORMATIONSENHETEN\CIRKULAR\2002\BIL2102.DOC

2

