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Inledning
Försäkringskassan har varit med i E-delegationens arbetsgrupp och har haft
möjligheter att lämna synpunkter på detta betänkande under arbetets gång.
Allmänna synpunkter
Försäkringskassan ställer sig bakom E-delegationens rekommendationer och
ställningstaganden.
De rekommendationer och ställningstaganden som E-delegationen lämnar i
betänkandet är av betydelse för att undanröja de samverkanshinder som
bromsar digitaliseringen.
Genomför en konsekvensanalys
Försäkringskassan anser dock att det är av stor betydelse att gå ett steg längre
för att nå regeringens mål med e-förvaltningen och vill därför väcka tanken på
att genomföra en konsekvensanalys av E-delegationens förslag och
rekommendationer för att lägga grunden till ett möjligt omhändertagande av Edelegationens resultat.
Försäkringskassan vill speciellt lyfta fram betydelsen av:
-

Att den samlade informationsmängden ska ses och användas som en
gemensam resurs inom offentlig sektor

-

Att fokusera på att respektive registeransvarig myndighet ges i uppdrag
att skapa bastjänster för att möjligöra en effektivare
informationsförsörjning utifrån gemensamt prioriterade områden

-

Att skapa långsiktiga och hållbara finansieringsmodeller för utveckling
och förvaltning över tid av digitala tjänster inom hela offentliga sektorn
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Att kontinuerligt modernisera befintlig lagstiftning och verka för en
rättsutveckling som ger än bättre förutsättningar för en effektiv
informationsförsörjning. Genom Högsta förvaltningsdomstolens dom
den 29 oktober 2015 har skillnaderna klarlagts mellan
informationsutbytesmetoderna direktåtkomst och utlämnande på
medium för automatiserad behandling(mål nr: 1356-14). Domen är ett
mycket viktigt exempel på en modernisering genom rättspraxis. Domen
kommer att innebära stora förenklingsmöjligheter för att snabbare
kunna realisera myndigheternas behov av informationsförsörjning.

Exempel på områden med krav på informationsutbyte

Ett exempel på område med tydliga behov på informationsutbyte framgår av
Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag kring unga med
Aktivitetsersättning i december 2012 ” Tio år med Aktivitetsersättning”
Försäkringskassan framförde konkreta behov kring informationsutbyte. En
avgörande framgångsfaktor är att man har tillgång till aktuell information från
de myndigheter vi samverkar med. I detta exempel är det Arbetsförmedlingen,
kommun och Hälso- och sjukvården.
Ett annat exempel är E-delegationens projekt om ekonomiskt bistånd där Edelegationens koncept för informationsutbyte provas i stor skala. En nyligen
gjord beräkning genomförd av SKL indikerar att handläggare av ekonomiskt
bistånd årligen sparar 1,5 miljoner timmar eller motsvarande 450 miljoner
kronor i arbetstid. Det exemplifierar vilken potential denna och liknande
insatser med en effektiv informationsförsörjning kan innebära, vilket
understryker vikten av att regeringen ständigt arbetar med att skapa
förutsättningar och på olika sätt stimulera denna typ av insatser bland annat
med E-delegationens rekommendationer som grund.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Ann-Marie Begler i
närvaro av rättschef Eva Nordqvist, t.f. försäkringsdirektör Elisabeth
Hultengren, IT-direktör Stefan Olowsson samt Göran Wijk, den senare som
föredragande.
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