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SVENSKA JLO-KOMMJTTtN

Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads
och utbildningspolitisk utvärdering (Os 2012:5)
Genom remiss, som inkom till ILO-kommitten den 7 februari 2012

(A2009/1438/ A) har !LO-kommitten anmodats yttra sig över depar
tementspromemorian Behandling av personuppgifter vid Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ds 2012:5).
Promemorian innehåller förslag till en ny lag, lagen om behandling av
personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings
politisk utvärdering (IF A U).

Förslagens förhållande till !LO-konventioner
De föreslagna ändringarna syftar till att IFA U på ett mer långsiktigt
och förutsägbart sätt än idag ska kunna behandla personuppgifter i
den utsträckning som institutet behöver för att på ett ändamålsenligt
och effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag.

·

I promemorian nämns !LO-konvention nr

(168) om främjande av

sysselsättning och skydd vid arbetslöshet som kompletterar bl.a.
!LO-konvention (nr 122) om sysselsättningspolitik som berör den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det konstateras att ingen av
konventionerna innehåller regler om behandling av personuppgifter.
I promemorian nämns även de riktlinjer angående skydd för arbetsta
gares personuppgifter\ som antogs av ILO år 1996. Riktlinjerna om
fattar både manuell och automatiserad behandling av personuppgifter
och är avsedda att tillämpas på arbetstagare i både privat och offentlig
sektor. Syftet med riktlinjerna är att begränsa behandlingen av per
sonuppgifter i allmänhet och behandlingen av känsliga uppgifter i
synnerhet. Riktlinjerna är inte rättsligt bindande. De syftar till att ge
vägledning i såväl övergripande regleringsfrågor, oavsett om regle
ringen sker i lag eller kollektivavtal, som mer praktiska frågor som be
rör den enskilda arbetsplatsen.
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Proteetian of workers' personal data- An ILO code of practice, ILO 1997.
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Enligt promemorian bedöms int� förslaget i Ds 2012:5 strida mot
några åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner.

ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten välkomnar att de av ILO framtagna riktlinjerna på
området analyserats.
Eftersom det inte finns några !LO-konventioner som behandlar frå
gorna i promemorian så kan förslagen inte anses strida mot Sveriges
åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och le
damöterna Hult, Middelman, Kovar, Beckman, Nygren, Thapper och
Bengtsson samt ersättaren Larsson. Ärendet har handlagts av under
tecknad sekreterare.
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