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Informationsutbyte vid grov organiserad
brottslighet (Ds 2014:30)
Promemorian innefattar förslag till lag och förordning om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot grov organiserad brottslighet samt förslag på ändringar i vissa av myndigheternas registerförfattningar. Statskontoret ställer
sig positiv till promemorians förslag. I remissvaret uppmärksammar Statskontoret dock några oklarheter i förslaget. Statskontoret saknar ett tydligt
besked om uppföljning och tillsyn av den nya lagen samt de kostnader det
skulle kunna medföra.

Effektivisering positivt
Statskontoret har tidigare generellt varit positivt inställt till ökat informationsutbyte mellan myndigheter när avsikten är att göra myndigheters arbete
mer effektivt. Statskontoret har samtidigt ansett att skyddet av den personliga integriteten måste tas på allvar och att styrning, uppföljning och tillsyn av
informationsutbytet måste vara väl organiserat.
Med detta som bakgrund ser Statskontoret nu positivt på den nya lagens
möjligheter att underlätta arbetet för de handläggare som hanterar informationsutbytet. En effektivare bekämpning av grov organiserad brottslighet
kan också bespara samhället både kostnader och lidande.

Diskussion om tillsyn saknas
I promemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad
brottslighet (Ds 2014:30) konstateras att den föreslagna lagen kan leda till
ökad risk för integritetsintrång till följd av ett ökat informationsutbyte. Det
anses dock acceptabelt i förhållande till de samhällsvinster ett mer effektivt
samverkansarbete skulle kunna medföra. Med rättssäkerheten som utgångspunkt anser Statskontoret dock att det är viktigt att staten vid en ökad risk
för integritetsintrång kan säkerställa fungerande kontroll av de myndigheter
som behandlar uppgifter om enskilda som kan vara av känslig art. Staten
måste kunna garantera medborgarna att den personliga integriteten skyddas
på ett betryggande sätt.
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Slutbetänkandet Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad
brottslighet (SOU 2011:80), som föregick den nu aktuella promemorian,
innehöll en utförlig analys och avvägning av hur tillsynen bäst skulle kunna
utformas. Där föreslogs Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN)
som det mest lämpliga tillsynsorganet och enligt den föreslagna lagen skulle
myndigheterna vara skyldiga att upplysa SIN vid uppgiftsutbyte. I den nu
aktuella promemorian ges däremot inga tydliga besked om hur tillsyn och
uppföljning av informationsutbytet ska ske. Statskontoret saknar analys och
avvägning kring denna fråga och föreslår att exempelvis SIN ges
tillsynsansvar.
Statskontoret påpekar i Tänk till om tillsynen (2012) vikten av att tillsyn ska
vara kostnadseffektiv och beskriver tillsynens kostnader som en ofta bortglömda fråga. Om det ökade informationsutbytet innebär behov av bättre
kontroll, jämfört med idag, kommer lagförslaget troligtvis bli dyrare än vad
som angivits i promemorian. Då den lag som nu föreslås möjligen kan anses
mindre omfattande och mildare i sin tillämpning än det tidigare lagförslaget
(SOU 2011:80) måste naturligtvis de kostnader som SIN:s eventuella tillsyn
skulle medföra vägas mot hur stor den ökade risken för integritetsintrång är.
Oavsett hur man löser frågan om tillsyn måste informationsutbytet på något
sätt dokumenteras för att uppföljning och utvärdering ska bli möjlig.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Marie Uhrwing och utredare Linnea Glans, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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