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Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter,
dnr 1796-2019/20
Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter på förslaget att ge Migrationsverket
möjlighet till direktåtkomst till uppgifter i socialförsäkringsdatabasen.
Socialförsäkringsdatabasen

Migrationsverkets behov av uppgifter ur socialförsäkringsdatabasen avser, så som
Pensionsmyndigheten uppfattar det, de förmåner som Försäkringskassan
administrerar. Pensionsmyndigheten påverkas dock indirekt av förslaget eftersom
socialförsäkringsdatabasen även innehåller uppgifter som myndigheten ansvarar för.
Förslaget om ändringar i 114 kap. socialförsäkringsbalken innebär, om de genomförs,
att Migrationsverket får en lagreglerad möjlighet till direktåtkomst även till uppgifter
hos Pensionsmyndigheten.
I sammanhanget kan nämnas att Pensionsmyndigheten anser att begreppet
socialförsäkringsdatabasen på sikt bör utmönstras ur lagstiftningen då det enbait är
fråga om ett teoretiskt begrepp som betecknar uppgiftsmängder till vilka
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan får ha direktåtkomst. I själva verket
består socialförsäkringsdatabasen av en stor mängd personuppgifter som behandlas av
båda myndigheterna inom respektive verksamhet. Dessa uppgiftsmängder är inte
avgränsade på ett sådant sätt att det finns fog för att tala om en
socialförsäkringsdatabas.
Formen för informationsöverföringen

Pensionsmyndigheten är generellt mycket positiv till åtgärder som underlättar ett
effektivt inf01mationsutbyte mellan myndigheter. Däremot förespråkar vi att
utlämnande på medium för automatiserad behandling används som form för den
elektroniska informationsöverföringen till Migrationsverket istället för direktåtkomst.
Såsom nämns i utskottspromemorian (s. 19) innebär direktåtkomst särskilda risker för
otillbörligt integritetsintrång. Pensionsmyndigheten konstaterar att det i promemorian
inte finns något resonemang kring alternativa sätt för det elektroniska
informationsutbytet. Migrationsverket har föreslagit att informationsöverföringen från
andra myndigheter ska konstrueras som ett utlämnande på medium för automatiserad
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behandling istället för en direktåtkomst. 1 Pensionsmyndigheten är av samma
uppfattning eftersom ett utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad
behandling får anses mindre integritetskänsligt än direktåtkomst. Teknikutvecklingen
har dessutom lett till att ett system som utgör utlämnande på medium för
automatiserad behandling numera ofta kan vara lika effektivt som ett system som
utgör direktåtkomst.
Det finns möjlighet för Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan att lämna ut
uppgifter till Migrationsverket elektroniskt. I 3 § 12 förordningen (1980:995) om
skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till
andra myndigheter finns det en nyligen införd sekretessb1ytande bestämmelse som
innebär att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten på begäran ska lämna
uppgifter till Migrationsverket. Nämnda bestämmelse, tillsammans med 114 kap. 9 § 1
och 24 § socialförsäkringsbalken, innebär att uppgifter ur socialförsäkringsdatabasen
får lämnas ut till Migrationsverket på medium för automatiserad behandling. Vi anser
att befintlig reglering redan tillgodoser det behov som nu aktuellt förslag om
direktåtkomst avser att tillgodose och att den föreslagna ändringen i 114 kap.
socialförsäkringsbalken därför inte behövs. Mot bakgrund av detta och med de
integritetsaspekter som en direktåtkomst innebär avstyrker vi förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Daniel Barr efter föredragning av
juristen Anne Vilval. I beredningen av ärendet har verksamhetsutvecklaren Alexandra
Carlsson, omprövaren Anders Högstedt, pensicinssamordnaren Sofia Amhliden och
juristen Johanna Wasteson Lundberg deltagit. I den slutliga handläggningen har
stabschefen Kajsa Möller, avdelningscheferna Henrik Engström, Ole Settergren, Erik
Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Carl-Magnus Löfström, Magnus Rodin,
vikarierande avdelningschefen Biljana Lajic samt personalchefen Erik Ekblad deltagit.
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Se Migrationsverkets Hemställan om författningsändringar för att möjliggöra ett effektivt
informationsutbyte i ärenden som rör uppehållstillstånd för arbete och olika kategorier av
tillstånd för arbete, 2019-11-11, dm 1.1.1.2-2019-7379 .
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