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Remiss: It-driftsutredningens delbetänkande
Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar
för utkontraktering
(SOU 2021:1)
Uppsala universitet har anmodats att lämna synpunkter på Itdriftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv itdrift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU
2021:1).
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I betänkandet utreds de rättsliga förutsättningarna för den
offentliga förvaltningen att utkontraktera it-drift. I betänkandet
lämnas två författningsförslag: ett förslag till en ny
sekretessbrytande bestämmelse i OSL vid utkontraktering av itdrift och ett förslag om inskränkt meddelarfrihet. Den föreslagna
sekretessbrytande bestämmelsen tar sikte på fall då uppgifter
lämnas till företag eller en annan enskild eller till en annan
myndighet som har i uppdrag att utföra teknisk bearbetning eller
teknisk lagring av de uppgifter som lämnas ut för den
utlämnande myndighetens räkning. Enligt bestämmelsen skall
ett utlämnande inte ske om övervägande skäl talar för att det
intresse som sekretessen skall skydda har företräde framför
intresset av utkontrakteringen. Enligt författningsförslaget skall
meddelarfriheten inskränkas för den krets av personer som
träffas av lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av
teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter
(tystnadspliktslagen).
Sammanfattning
Uppsala universitet ställer sig bakom författningsförslagen och
tillstyrker i stort de bedömningar som It-driftsutredningen gjort.
Universitetet är positiv till införandet av en sekretessbrytande
bestämmelse och en begränsning av meddelarfriheten för den
krets av personer som träffas av tystnadspliktslagen.
Universitetet har dock vissa synpunkter på delbetänkandet, vilka
delges nedan.
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Kommentarer och ändringsförslag
4. Kartläggning av statliga myndigheters it-drift
4.6.3 Fallstudiemyndigheterna
För Uppsala universitet beskrivs att ”Universitetet håller på att
slutföra en större organisatorisk förändring av sin
förvaltningsgemensamma it-verksamhet” (s. 111). Det är en
missuppfattning. Organisationsförändringen rör all itverksamhet vid lärosätet.
7. Dataskydd
7.4.5 Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder
I delbetänkandet (s. 211) uttalas att det ingår i utredningens
uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för
utkontraktering av it-drift till privata tjänsteleverantörer med
fokus på frågor som rör överföring av personuppgifter till
tredjeland. It-driftsutredningen har gjort bedömningen att
standardavtalsklausuler är en lämplig skyddsåtgärd som kan
läggas till grund för överföring till tredjeland om det i
mottagarlandet finns ett grundläggande rättighetsskydd och en
möjlighet att göra detta skydd gällande inför domstol eller annan
oberoende instans. Uppsala universitet önskar att det i
utredningen tydligare framgått hur denna bedömning skall
göras.
7.4.8 Rättsläget avseende överföringar av personuppgifter till
USA
It-driftsutredningen har gjort bedömningen att det i en situation
som gäller tredjelandsöverföring vid utkontraktering av it-drift
inte torde finnas några ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas
för att läka de brister som EU-domstolen bedömt finnas i
amerikansk lagstiftning i mål C-311/18 (Schrems II). Uppsala
universitet betonar att denna tolkning försvårar utkontraktering
av it-drift, särskilt mot bakgrund av utbudet av it-tjänster på
marknaden.
10. En sekretessbrytande bestämmelse
10.3.1 Tillämpningsområdet
I delbetänkandet uttalas att it-drift är ett begrepp som förändras i
och med utvecklingen av nya it-tjänster på marknaden och att
det, med hänsyn till begreppets vaghet, inte är lämpligt att
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avgränsa bestämmelsens tillämplighet till it-drift. Itdriftsutredningen gör därför bedömningen att bestämmelsen
istället bör avgränsas till teknisk bearbetning eller teknisk
lagring. Formuleringen teknisk bearbetning eller teknisk lagring
förekommer visserligen sedan tidigare i svensk lag men
uttrycket är, vilket framgår av delbetänkandet, inte otvetydigt.
Uppsala universitet önskar därför få större klarhet i vilka typer
av it-tjänster som kan anses falla inom ramen för bestämmelsens
tillämpningsområde.
10.3.5 Närmare om intresseavvägningen
Enligt den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen skall en
avvägning göras mellan behovet av it-driftstjänsten å ena sidan
och intresset av sekretessen å andra sidan. Uppsala universitet är
positiv till införande av den sekretessbrytande bestämmelsen
men betonar att det finns en risk att tillämpningen av densamma
kan komma att variera mellan olika organisationer, men också
mellan olika sektioner inom samma organisation. Uppsala
universitet understryker därför vikten av en tydlig vägledning.
De faktorer som enligt It-driftsutredningen kan tillmätas särskild
betydelse vid intresseavvägningen är enligt Uppsala universitet
inte tillräckligt preciserade. I delbetänkandet (s. 299-300) nämns
som exempel på faktorer som bör vägas in i bedömningen:
-

Vilka intressen som föranlett sekretessen,

-

Med vilken styrka som sekretessen är reglerad,

-

Uppgifternas art och omfattning,

-

Vilken sekretess eller tystnadsplikt som träffar
mottagaren av uppgifterna och vilken styrka den
sekretessen eller tystnadsplikten har, samt

-

Förekomsten av tekniska säkerhetsåtgärder som gör det
svårare för obehöriga att ta del av uppgifterna.

I den vägledning som skall framgå i slutbetänkandet efterfrågar
Uppsala universitet en större tydlighet. Hur skall den
tillämpande myndigheten exempelvis bedöma tekniska
säkerhetsåtgärder, såsom pseudonymisering och kryptering? Hur
skall den tillämpande myndigheten bedöma en situation där en
leverantör träffas av CLOUD Act eller liknande lagstiftning?
Mot bakgrund av att en felaktig tillämpning kan medföra ansvar
för brott mot tystnadsplikt är det av särskilt vikt att den
vägledningen som ges möjliggör ett väl avvägt beslut om
utkontraktering av it-drift.
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