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Hur står det till med den personliga integriteten?
(SOU 2016:41)
Statskontoret redovisar i detta remissvar sina synpunkter på integritetskommitténs delbetänkande. Statskontorets remissvar avgränsas till att kommentera de effekter som förslagen kan få för statsförvaltningen.
Statskontoret delar kommitténs bedömning att de risker för den personliga
integriteten och informationssäkerheten som finns i statsförvaltningen
kräver ökat fokus.

Förslag till förändring av Datainspektionens instruktion
Statskontoret tillstyrker förslaget.
Statskontoret har tidigare konstaterat att det är viktigt att riksdag och regering involveras i integritets- och informationssäkerhetsfrågor för att inte
riskera att ställas till svars för en utveckling som har skett bortom deras
kontroll. 1 En årlig rapport som rör ny teknik och integritetsskydd inom olika
samhällsområden kan ge riksdag och regering bättre beslutsunderlag och
fungera som underlag för prioriteringar. Statskontoret delar bedömningen att
uppdraget bör ske inom ramen för befintlig myndighetsstruktur och att
Datainspektionen är en lämplig aktör för detta arbete, givet deras nuvarande
uppdrag.
Statskontoret anser dock att kommitténs konsekvensanalys brister. Utredningen uppskattar Datainspektionens ökade resursbehov till cirka en miljon
kronor i 2015 års kostnadsläge, motsvarande en kvalificerad årsarbetskraft.
Statskontoret saknar ett resonemang om grunderna för denna uppskattning.
Statskontoret saknar även en analys av gränsdragningen gentemot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har uppdrag inom informationssäkerhetsområdet.
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Kommittén bör överväga att bredda analysuppdraget
Statskontoret anser att kommittén i sitt fortsatta arbete bör överväga att
bredda Datainspektionens analysuppdrag.
Det är viktigt för såväl statlig förvaltning som för samhället i stort att tillvarata de möjligheter till effektivare resursutnyttjande som digitalisering och
användande av IT ger. Datainspektionen skulle genom ett breddat analysuppdrag kunna bidra till denna utveckling, till exempel genom stöd i
avvägningar där integritetsskydd ställs mot andra värden eller genom att
lämna förslag på hur integritetsskyddet kan stärkas. Statskontoret har tidigare konstaterat att det inom offentlig sektor finns ett behov av vägledning och
kompetensstöd i utvecklingen av IT och i integritetsfrågor. 2

Förslag om årlig skrivelse till riksdagen
Statskontoret avstyrker förslaget.
Statskontoret anser att förslaget inte är tillräckligt motiverat. Vi bedömer att
riksdagen kan ta del av Datainspektionens årliga analys och ser inte tillräckligt mervärde i att regeringen återger och kommenterar innehållet i Datainspektionens rapport i en årlig skrivelse.

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

Ingvar Mattson

Andrea Hasselrot
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