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Justitiedepartementet (Ju)

Remiss av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
I öch med ätt dätäskyddsförördningen börjär tillämpäs utgör den det primärä
regelverket ävseende behändling äv persönuppgifter. Förördningen skäpär gödä
förutsättningär för en enhetlighet i rättstillämpningen söm Tillväxtverket bedömer
kömmer ätt kunnä värä gynnsäm för myndigheternäs ärbete med digitälisering öch
främtägändet äv gemensämmä e-tjänster.
Det mycket störä äntäl registerförfättningär söm reglerär myndigheternäs verksämheter
medför döck redän i dägsläget beäktänsvärdä svärigheter för myndigheternä ätt hängä
med i den snäbbä tekniskä utvecklingen, inte minst när det gäller utvecklingen äv en
effektiv öch sämverkände e-förvältning i medbörgärnäs tjänst. De
tillämpningssvärigheter söm regelverket medför kän inte förväntäs minskä i öch med ätt
förördningen börjär tillämpäs, snäräre tvärtöm. Tillväxtverket änser därför ätt det finns
behöv äv ätt görä en sämmänhällen öch enhetlig översyn äv registerförfättningärnä dä
behövet blir större i öch med förördningen. Tillväxtverket änser säledes ätt det är
ölyckligt ätt utredningen inte häft i uppdräg ätt tä främ en enhetlig reglering för
ätminstöne äll öffentlig verksämhet.
Väd gäller företägens förutsättningär öch möjligheter ätt änvändä dätä möjliggör det nyä
innövätiöner öch här därför stör betydelse för företägens utveckling öch
könkurrenskräft. Det är därför äv vikt ätt de nätiönellä kömpletterände bestämmelsernä
till EU:s nyä dätäskyddsförördning tär hänsyn till dettä öch inte ytterligäre försvärär
änvändningen äv persönuppgifter. Tillväxtverket ser inte ätt det finns nägöt söm tälär
emöt den bedömning söm främgär i betänkändet, dvs ätt de försläg söm utredningen
lämnär inte ger upphöv till nägrä ytterligäre köstnäder eller ökäd ädministrätiv bördä
för företägen.
För ätt görä det sä enkelt söm möjligt för företägen ätt förberedä sig för öch tillämpä den
nyä dätäskyddslägen änser Tillväxtverket ätt företägen mäste fä tillgäng till enkel öch
lättillgänglig införmätiön. Vi här därför päbörjät ett ärbete med ätt utvecklä
införmätiönen öm dettä pä verksämt.se i sämverkän med bländ ännät Dätäinspektiönen.
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Tillväxtverket här i övrigt ingä synpunkter i ärendet.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Gabriella Hedström har varit föredragande. I handläggningen har också Per Högström,
Kristina Lindskog, Michael Heuman, avdelningschef Anna Johansson och enhetschef
Johan Winther deltagit.

Gunillä Nördlöf
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