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Uppdrag att bevaka arbetet med projektet för den europeiska
molntjänstinfrastrukturen GAIA-X

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Skatteverket att bevaka arbetet med projektet för den
europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X i enlighet med vad som framgår under rubriken Närmare om uppdraget.
Skatteverket får för uppdragets genomförande använda 300 000 kronor
under 2020. Regeringen beräknar att 300 000 kronor kommer att avsättas för
genomförande av uppdraget för 2021. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för budgetåret 2020
uppförda anslaget 1:18 Myndigheten för digital förvaltning, anslagsposten 7
Nationell digital infrastruktur. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition
som ges in till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020 för 2020 och
senast den 1 juni 2021 för 2021.
Medel för 2020 som inte har använts ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2021. Medel för 2021 som inte har använts ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkter
ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 30 juni 2021. Redovisning, rekvisition och eventuell återbetalning
ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Bakgrund

Projektet GAIA-X presenterades i oktober 2019 som en gemensam satsning
mellan Tyskland och Frankrike på en europeisk molntjänstinfrastruktur.
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Projektet syftar bl.a. till att stärka den europeiska digitala suveräniteten, att
minska beroendet och inlåsningseffekter kopplat till enskilda kommersiella
aktörer, att göra molntjänster mer attraktiva på bredare front, särskilt för små
och medelstora företag samt att skapa ett europeiskt ekosystem för datadriven innovation. Tyskland och Frankrike har öppnat upp för ett ökat deltagande från andra medlemsstater i projektet och söker aktivt samarbetspartners både inom den offentliga och privata sektorn. En första version av
infrastrukturen planeras vara framtagen mot slutet av 2020.
Den föreslagna infrastrukturen för GAIA-X bygger på en federerad modell
där olika molntjänster ska kopplas samman genom gemensamma gränssnitt,
regelverk och informationsmodeller till ett homogent och användarvänligt
system. För deltagande i infrastrukturen ställs bl.a. krav på certifiering,
informationssäkerhet och överensstämmelse med den europeiska dataskyddsförordningen.
Den föreslagna infrastrukturen har tydliga kopplingar till det initiativ om en
europeisk molntjänstfederation (European Cloud Federation) som tas upp i
kommissionens meddelande från mars 2020 om en europeiska datastrategi
(COM/2020/66 final). Det finns även kopplingar till det arbete som bedrivs
av Enisa avseende cybersäkerhetscertifiering av molntjänster inom ramen för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april
2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om
upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten).
Regeringen har under hösten 2019 beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och
kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses (dir. 2019:64 och
2020:73). Utredaren, som har antagit namnet It-driftsutredningen, ska bl.a.
lämna förslag på mer varaktiga former för en samordnad statlig it-drift och
tydliggöra de rättsliga förutsättningarna för att på ett säkert sätt kunna anlita
privata leverantörer av it-drift. Vidare pågår även Cybersäkerhetsutredningen
(dir. 2019:73 och 2020:57), som bl.a. utreder genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet.
En europeisk molntjänstinfrastruktur är strategiskt intressant för Sverige,
både ur ett konsument- och ett producentperspektiv, och kan innebära ökad
tillgång till säkra, konkurrenskraftiga och rättsligt hållbara molntjänster för
den svenska marknaden. Projektet GAIA-X kan även tänkas få betydelse för
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Sverige bl.a. via innovationspartnerskapen med Tyskland respektive
Frankrike.
Närmare om uppdraget

Skatteverket ska inom ramen för uppdraget bevaka arbetet inom projektet
GAIA-X. Myndigheten ska vid behov delta i de arbetsgrupper och sammanhang där myndigheten bedömer det vara mest relevant för att säkerställa en
god insyn i projektet och tillvarata den offentliga förvaltningens och det privata näringslivets intressen och behov. Myndigheten ska löpande analysera
och utvärdera projektet och lämna rekommendationer på inriktningen för
fortsatt svenskt deltagande. Deltagandet i projektet innebär inte något ställningstagande kring eventuell framtida svensk anslutning till eller användning
av infrastrukturen.
Skatteverket ska samordna eventuellt övrigt svenskt statligt deltagande i projektet samt föra dialog med andra aktivt deltagande parter i projektet från
svensk sida. Vidare ska myndigheten sprida information om projektet till berörda parter inom den offentliga förvaltningen och det privata näringslivet.
Skatteverket ska genomföra uppdraget i nära dialog med It-driftsutredningen
avseende hur GAIA-X kan bidra till en säker och kostnadseffektiv it-drift för
den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska även löpande inhämta synpunkter från Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kammarkollegiet,
IT&Telekomföretagen, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, RISE Research Institutes of Sweden AB,
Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges standardiseringsförbund,
Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Verket för innovationssystem.
Skatteverket ska löpande informera Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om arbetet i projektet och stämma av inriktningen för det
svenska deltagandet. I slutredovisningen ska Skatteverket bl.a. redogöra för
formerna för och resultaten av myndighetens deltagande i projektet, vilken
samverkan och informationsspridning som genomförts, en övergripande
analys av vilka nyttor och risker som myndigheten ser i det fortsatta arbetet
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samt förslag på fortsatta former för svenskt deltagande i projektet.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Nils Fjelkegård
Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/L4 och SSK
Utrikesdepartementet/HI och SÄK
Försvarsdepartementet/MFU
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA och S3
Näringsdepartementet/BI, EIN och EUI
Infrastrukturdepartementet/D, EUI och SVS
Försvarsmakten
Försäkringskassan
IT&Telekomföretagen
It-driftsutredningen (I 2019:03)
Kammarkollegiet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
RISE Research Institutes of Sweden AB
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges standardiseringsförbund.
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
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