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Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets
ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
(Ds 2017:40)
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att yttra sig över
ovanstående förslag. CSN har inte några invändningar mot förslagen. CSN
lämnar i övrigt följande allmänna synpunkter.
CSN vill påpeka att nu aktuell utredning har inskränkt sig till att föreslå de
ändringar som föranleds av ikraftträdandet av dataskyddsförordningen. Det är
uppenbart att systematiken med en generell nationell reglering som
kompletteras med sektorsspecifika registerförfattningar kommer att kvarstå
över tid. CSN har liksom flera andra myndigheter kritiserat
registerförfattningarna för att vara omotiverat fragmentiserade och därmed
försvåra myndighetssamverkan och utvecklad e-förvaltning.1 Denna
fragmentisering kvarstår och CSN anser det angeläget att regeringen vidtar
åtgärder för att åstadkomma ett mer enhetligt sektorsspecifikt regelverk. Vid
en sådan översyn bör även ingå en materiell granskning av
registerförfattningarna så att de kan ändras för att bättre överensstämma med
de behov som finns för behandling av uppgifter i aktuella verksamheter.
CSN vill uppmärksamma den hemställan2 om ändring i förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken som lämnades in till regeringen den 30
juni 2011. Förslaget innebär att CSN ska tillåtas att behandla personuppgifter
som rör hälsa för framställning av statistik inom området Studiestöd. Att
rättsligt stöd alltjämt saknas för att behandla känsliga personuppgifter för
framställning av statistik innebär att CSN inte på ett fullt ut författningsenligt
sätt kan framställa nödvändig officiell statistik.

CSN:s remissvar över betänkandet Myndighetsdatalag, SOU 2015:39, Ju2015/3364/L6 och
eSam:s skrivelse till Justitiedepartementet den 27 januari 2016.
2 CSN:s dnr 2011-119-5688.
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av verksjuristen Martin Hamrin. I arbetet med remissvaret har
även statistikern Olof Fraenell deltagit.
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