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Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en 

gemensam digital ingång, I2021/01054 

 

Pensionsmyndigheten har inga invändningar mot de föreslagna kompletterande 

bestämmelserna till EU:s förordning om en gemensam digital ingång och dessas 

ikraftträdandebestämmelser.  

Pensionsmyndigheten har dock följande kommentarer med anledning av förslagen. 

Pensionsmyndigheten har sedan tidigare bedömt att myndigheten är behörig enligt 

SDG-förordningen1 avseende ålders- och efterlevandepensioner. Myndigheten för 

digital förvaltning (DIGG) föreslås vara nationell samordnare enligt SDG-

förordningen. Med hänsyn till både antalet behöriga aktörer enligt förordningen och 

det omfattande utvecklingsarbete som denna kommer att kräva anser Pensions-

myndigheten att regeringen på sikt bör överväga att utse ytterligare samordnare, om 

möjligt med ansvar fördelat utifrån myndigheter som har angränsande uppdrag. Detta 

eftersom Pensionsmyndigheten bedömer att en korrekt och ekonomiskt effektiv 

implementering av förordningen förutsätter att den nationella samordnaren kan arbeta 

nära de implementerande myndigheterna för att säkerställa så likformig 

implementering som möjligt. 

DIGG föreslås ansvara för att tillhandahålla en förteckning över behöriga 

myndigheters specifika ansvarsområden när det gäller den information och de 

förfaranden som omfattas av SDG-förordningen. Pensionsmyndigheten delar 

bedömningen att det finns behov av att föra förteckning över ansvarsområden och att 

det är lämpligt att den rollen ges till DIGG. Av förslaget framgår dock inte vilken 

legal status en sådan förteckning har, på vilket sätt och på vems initiativ denna kan 

ändras och vilka konsekvenserna blir i fall den behöriga myndigheten och DIGG inte 

gör samma bedömning av den behöriga myndighetens ansvarsområde. 

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget för behöriga myndigheter ska enligt 

promemorian rymmas inom befintliga budgetramar. Pensionsmyndigheten anser att 

det är oklart om den bedömningen begränsas enbart till införandet av de nu aktuella 

kompletterande nationella bestämmelserna till SDG-förordningen eller om det även 

                                                      
1 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om 

inrättande av en gemensam digital ingång, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster 

och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, EUT L 295, 21.11.2018 s. 1. 
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omfattar behöriga myndigheters arbete för att uppfylla kraven enligt SDG-

förordningen. Pensionsmyndigheten bedömer att arbetet med att tillhandahålla 

myndighetens digitala tjänster på engelska till EU-medborgare samt IT-utvecklingen 

för att kunna tillhandahålla vissa bevis/förfaranden till enskilda EU-medborgare på 

deras initiativ, kommer att innebära ekonomiska konsekvenser som sträcker sig 

utanför nuvarande budgetramar. Vidare tillkommer kostnader för den löpande 

förvaltningen. 

  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 

verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson. I beredningen av ärendet har enhetscheferna 

Martina Irving och Kent Larsson, juristerna Naomi Zemack och Anne Vilval och IT-

arkitekt Fredrik Svensson deltagit. I den slutliga handläggningen har 

avdelningscheferna Kajsa Möller, Lena Aronsson, Ole Settergren, Magnus Rodin, 

Erik Fransson, Bengt Blomberg, Carl-Magnus Löfström och tillförordnad 

avdelningschef Biljana Lajic deltagit.   
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