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Remissvar av rapporten "En styrd och kontrollerad 
informationsdelning" 

Pensionsmyndigheten har getts tillfälle att lämna synpunkter på Patric Thomssons 
rapport "En styrd och kontrollerad informationsdelning''. 

Förslaget en styrd och kontrollerad informationsdelning 

Ett av Pensionsmyndighetens grunduppdrag är att ge pensionssparare och pensionärer 
korrekt information om, och en samlad bild av, hela pensionen på ett sätt som är lätt 
att förstå. För att möta uppdraget har Pensionsmyndigheten bland annat valt att 
samarbeta med branschen inom ramen för Min Pension. Inom samarbetet med Min 
Pension återfinns ett stort antal pensionsbolag. Pensionsmyndigheten har förståelse för 
att det, beroende på affärsmodell och distributionskraft, finns olika syn på vilken 
information som önskas samt hur informationen ska kunna få användas. 
Pensionsmyndigheten har dock inom premiepensionen haft utmaningar med aktörer 
inom branschen som inte sett till kundernas intresse i första hand. Det har bland annat 
rött missbruk av kundens legitimering samt rådgivning och försäljning som inte 
gagnat kundens intressen. Motsvarande problem har funnits även inom tjänstepension 
och privat pension. Myndigheten är därför generellt sett försiktiga till att stödja 
initiativ som, även om det sker i den begränsade omfattning som förslaget anger, 
syftar till att aktörer, andra än kunden själv, kan få tillgång till kundens 
pensionsinformation. Det förhindrar inte att Pensionsmyndigheten står bakom och 
understödjer den långsiktiga strategi om att sprida själva tjänsten till flera ställen som 
styrelsen för Min pension antagit:" .. . att distributionen ska användas som ett 
strategiskt medel för att nå målen, vilket innebär att fokus successivt hamnar allt mer 
på tjänsterna samt deras kvalitet och användbarhet för spararna än på webbplatsen 
minPension.se." 
Pensionsmyndigheten anser att förslaget på informationsdelning inte bör vara något 
som Min Pension prioriterar, utan Min Pension bör under den närmaste tiden fokusera 
sina resurser på att göra klatt en första version av Uttagsplan. 

Personuppgiftsbehandling och sekretess 

I rapp01ten på sidan 13 anges att Min Pension behandlar personuppgifter inom ramen 
för Pensionsportalen med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. I 
och med dataskyddsförordningen ställs emelle1tid ytterligare krav för att denna 
rättsliga grund ska vara tillämplig. Det allmänna intresset måste vara fastställt i 
unionsrätten eller nationell rätt. I rapporten hänvisas till en framställan om en ändring i 
Pensionsmyndighetens instruktion. Pensionsmyndigheten vill dock påpeka att inget 
beslut har fattats i denna fråga och det föreligger ingen instruktionsändring. För att 
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behandling av personuppgifter ska kunna ske på denna grund - uppgift av allmänt 
intresse - krävs alltså alltjämt någon ytterligare åtgärd från lagstiftarens sida. 

I rappo1ten på sidan 22 avseende de så kallade Customer Account-uppgifterna och på 
sidan 31 angående reglerna i socialförsäkringsbalken, anges att uppgifter om en 
pensionssparares innehav och värde omfattas av en särskild sekretessbestämmelse. 
Pensionsmyndigheten noterar att avsnitten rör uppgifter hos Pensionsmyndigheten och 
sekretessbestämmelser i OSL. Såsom det är beskrivet framstår det som att 
sekretessbestämmelserna även gäller i Min Pensions verksamhet. 
Pensionsmyndigheten anser det önskvätt att det föttydligas vilken bestämmelse, enligt 
lag eller avtal, som är tillämplig i Min Pensions verksamhet. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 
verksamhetsutvecklaren Alexandra Bateman. I den slutliga handläggningen har även 
kommunikationschef Sten Eriksson, utvecklingsavdelningens chef Marie Evander, 
verksamhetsutvecklare Lars Pettersson och jurist Lisa Johansson deltagit. 

Daniel Barr 

Alexandra Bateman 
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