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Yttrande över del betänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36
Pensionsmyndigheten delar utredningens uppfattning att det är viktigt att stärka den
forskning som använder befolkiiingsbaserade register och att detta kan ske med en
samordning av olika jnyndigheters register. Det är också, enligt Pensionsmyndigheten,
viktigt att dokumentera och informera om de befolkningsrelaterade register som finns
i Sverige. Det är därför viktigt att den verksamhet som bedrivs av Svensk Nationell
Datatjänst (SND) ska fortleva i någon form och förstärkas när det gäller datasamordning och dokumentationsservice för samhällsvetenskap, medicin och humaniora. Det
är också angeläget att SESIM och FASIT vidareutvecklas och underhålls samt att åtgärder vidtas för att underlätta samköriiingar av olika myndigheters register i syfte att
hjälpa de forskare som har behov av detta.
Enligt Pensionsmyndighetens uppfattning bör Forskningsrådet bestå av företrädare för
hela det svenska register-samhället och då även inkludera socialförsäkringsområdet.
Inom detta område finns en stor mängd statistik som både volymmässigt och kvalitetsmässigt är av stort värde för forskningen. Denna information är också efterfrågad
och används av foi skare.
När det gäller frågan om inrättandet av en ny myndighet med ansvar för en databasinfrastruktur lör forskning är Pensionsmyndigheten tveksam till detta förslag. Vetenskapsrådet har i dag en bred upparbetad kontaktyta mot forskarväriden och bör därför
kunna fullgöra uppgiften att stärka den forskning som använder befolkningsregister.
Statistiska Centralbyrån har den största erfarenheten av register och registerhantering
och bör därför också ha möjlighet att vidareutveckla nödvändig datasainordning mellan myndigheter. Ett utökat ansvar för dessa båda myndigheter förutsätter dock att de
får ett utökat uppdrag inom statistikområdet.
Pensionsmyndigheten delar utredningens uppfattning att det finns ett stort behov av en
bättre dokumentation av olika myndigheters register. Det skulle därför vara angeläget
att pröva ett s.k. fédérerai system där forskare och andra intressenter på en hemsida
kan nå dokumentation av en mängd olika register.
Enligt Pensionsmyndighetens uppfattning är det angeläget att statistiksekretessen och
dess utformning blir ordentligt belysta och att förslag till utformning av regelverket
behandlas samtidigt med ställningstagandet till frågan om vem som ska ha ansvaret för
en databasinfrastruktur för forskning. Pensionsmyndigheten delar därför inte utred-
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ningens förslag att den föreslagna nya myndigheten själv ska utreda statistiksekretesssens utformning. Det bör därvid påpekas att Datainspektionen har bedömt att insamling av data fiån befolkningsrelaterade register för breda, alltför allmänt beskrivna
forskningsändamål strider mot gällande bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204), vilket försvårar tillskapandet av befolkningsregister för forskningsändamål. Sekretessfrågan måste därför lösas innan en ny myndighet inrättas.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Annika Sundén efter
föredragning av statistikområdesansvarige Nils Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Gudrun Ehnsson deltagit.
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