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Remissvar
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Diarienummer
1.4.3-2020-18014

Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Migrationsverkets remissvar på betänkandet Kontroll för ökad tilltro –
en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga
utbetalningar (SOU 2020:355).
(Ert diarienummer: Fi2020/02668/BATOT)
Migrationsverket är positivt till de föreslagna åtgärderna, och gör den
samlade bedömningen att de ger goda förutsättningar att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar, och därmed öka kontrollen
över utbetalningarna från välfärdssystemen. Migrationsverket delar
uppfattningen att en stor positiv samhällsekonomisk konsekvens kommer att
uppnås på sikt om de föreslagna insatserna kan genomföras.
Förslaget inkluderar inte Migrationsverket bland de myndigheter som
initialt föreslås anslutas till de transaktionskonton som den föreslagna nya
myndigheten, Myndigheten för utbetalningskontroll, får i uppdrag att
administrera. Vi instämmer i de bedömningar som presenteras till varför det
inte är lämpligt i dagsläget.
Migrationsverket bedömer att förslaget kommer att ställa höga krav på
informationskvaliteten hos samtliga myndigheter eftersom de ska förse den
nya myndigheten med korrekt data.
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En annan utmaning är identitetsfrågan som hänger samman med frågan om
informationskvaliteten. Under punkten 1.24 nämns att Migrationsverket
särskilt ska samverka med myndigheten i syfte att motverka felaktiga
utbetalningar. Utbetalningar från välfärdssystemet grundar sig i de flesta fall
på folkbokföringsuppgifter. Migrationsverket bedömer att det är av yttersta
vikt att information kring identitet kan delas med den nya myndigheten samt
att den innehar kompetens i att utreda dubbla och/eller falska identiteter.
Med tänkt lagstöd ges möjlighet till utökade registersökningar vilket
Migrationsverket bedömer vara positivt. Det är därför av stor vikt att
myndigheten, vilket lyfts under punkten 10.4.1, får behandla känsliga
personuppgifter såsom biometriska uppgifter. Vidare vore det önskvärt att
myndigheten ger Migrationsverket möjlighet att ta del av uppgifter där
felaktiga identiteter används, då denna information kan ligga till grund för
ett återkallande av tillstånd alternativt förhindrande av eventuella felaktiga
utbetalningar av ersättning till asylsökande.
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Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning
av processledare Anna-Johanna Viking och Jaqueline Bajo Lundberg. I den
slutliga beredningen har även avdelningschef Marcus Toremar deltagit.
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