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Delrapport om utlämnande av mikrodata till Luxembourg
Income Study (LIS) från Utredningen om hushållens tillgångar
och skulder (Fi 2021:02), er referens Fi2021/02171
Pensionsmyndigheten ser inga tekniska hinder mot att överföring av mikrodata till
LIS. Utredningen föreslår att mikrodata ska överföras till LIS vars servrar befinner sig
i Luxemburg. Av utredningen framgår dock att LIS har en filial i USA. Det framgår
inte av utredningen om filialen i USA kommer att ha tillgång de mikrodata som finns
lagrad på servrarna i Luxemburg och i så fall hur den tillgången ser ut. Med beaktande
av bland annat EU-domstolens uttalanden i det så kallade Schrems II-målet anser
Pensionsmyndigheten att utredningen inte tillräckligt har utrett risken att
personuppgifter förs över till USA i strid med dataskyddsförordningen.
Utredningens fortsatta arbete med huvuduppdraget

Pensionsmyndigheten har i svar på tidigare regeringsuppdrag föreslagit att
tjänstepensioner blir ett officiellt statistikområde och att Pensionsmyndigheten blir
officiell statistikmyndighet för tjänstepensioner, se För ökad kunskap om
tjänstepensioner – Delredovisning av uppdrag i regleringsbrev 2016 (VER 2016-304).
Pensionsmyndigheten menar att förslagen fortsatt är aktuella eftersom
tjänstepensionens betydelse både för individen och för samhällsekonomin fortsätter att
växa. Enligt myndighetens beräkningar för 2019 uppgick tjänstepensionskapitalet till
68 procent av det årets BNP och tjänstepensionsavsättningarna översteg
tjänstepensionsutbetalningarna med cirka 50 procent, se Sveriges pensioner 2006 –
2019 (VER2021 – 132). Pensionsmyndigheten ser därför ett behov av att förslagen
omhändertas i utredningens fortsatta arbete.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
juristen Mårten Rye-Danjelsen. I den slutliga handläggningen har även analytikern
Inger Johannisson, statistikansvarige Dan Frankkila samt avdelningscheferna Ole
Settergren, Lena Aronsson, Erik Fransson, Magnus Rodin, Bengt Blomberg och Kajsa
Möller deltagit.
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