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En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)
Fi2020/02978
Pensionsmyndigheten välkomnar förslaget om en gemensam och obligatorisk
utbildning och lämnar följande synpunkter.
Pensionsmyndigheten delar utredningens motivering till och tillstyrker förslaget om
att den obligatoriska utbildningen ska omfatta samtliga anställda inom staten, inte
endast nyanställda.
Tilläggsdirektivet till tillitsdelegationens initiala uppdrag gällande utvecklingen av
styrningen med ett uppdrag att stärka statstjänstemannarollen är gott i sig.

Behandling av personuppgifter

Det framgår inte av betänkandet om också arbetsgivaren ska kunna anmäla deltagande
till och ansöka om undantag från grundutbildningen för sina medarbetare. Oavsett vem
som ska göra det behöver arbetsgivaren ta del av och behandla personuppgifter om
sina medarbetare som beviljats undantag från att delta i utbildningen. Beroende på
vilken grund undantag ska kunna medges kan det röra sig om personuppgifter av mer
eller mindre integritetskänslig karaktär och som kan omfattas av sekretess i olika grad.
Det kan också vara helt nya personuppgifter som då behöver behandlas för just detta
ändamål.
Utifrån personalansvar samt av verksamhets- och organisatoriska skäl kan
arbetsgivaren ha behov av att samordna detta. Särskilt om det gäller begäran om
undantag från att delta i utbildningen för flera medarbetare. Det kan därför inte
uteslutas att arbetsgivaren behöver lämna ut personuppgifter om sina medarbetare till
det universitet som ska tillhandahålla utbildningen. För att en sådan hantering ska vara
effektiv bör det vara möjligt att kommunicera personuppgifter för flera medarbetare
samlat och elektroniskt. Det ställer bland annat krav på tekniska åtgärder för att
säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med utlämnandet.
Pensionsmyndigheten har idag möjlighet att skicka uppgifter med transportskydd, så
kallad säker e-post. Däremot är det inte möjligt att kryptera själva innehållet. Det
pågår emellertid ett arbete med att utveckla en sådan funktion.
Om en sådan hantering ska vara tillåten bör det lämnas överväganden också i dessa
delar. Ytterligare analys kan därför behöva genomföras vad gäller behovet och
förutsättningarna för denna personuppgiftsbehandling.
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Genomförande av grundutbildningen

Pensionsmyndigheten anser att ambitionen att alla statsanställda ska ha genomfört
utbildningen inom en tidsram om fyra år är väldigt ambitiös. Förenklat skulle det
innebära att ca 30 000 statsanställda behöver genomgå respektive utbildningstillfälle
samtidigt (enligt förslaget om ett erbjudande om två utbildningstillfällen per år). För
att det ska fungera i praktiken behövs inte enbart tekniska lösningar för genomförandet
av utbildningen. Därutöver behöver myndigheten kunna styra vilka och vid vilken
tidpunkt medarbetare ska kunna delta i utbildningen så att myndighetens verksamhet
inte påverkas i för stor omfattning.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
avdelningschef Kajsa Möller. I beredningen av ärendet har även enhetschef My
Rabenius, jurist Monica E Nilsson, gruppchef Jakob Brandt och personalspecialisterna
Kerstin Pershagen och Heléne Wiktorsson deltagit. I den slutliga handläggningen har
avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Carl-Magnus
Löfström, Magnus Rodin och Ole Settergren deltagit.
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