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SVENSKA ILO-KOMMITTEN

Arbetsmarknadsdepartementet

Ds 2010 :35 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för
Arbetslöshetsförsäkringens registerlagar - Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling
Genom remiss den 15 oktober 2010 (A2010/2585/A) har ILOkommitten anmodats att yttra sig över departementspromemorian
(Ds 2010 :35) Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens registerlagar - Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling . Promemorian innehåller ett antal förslag till ändringar i lagen (2002 :546) om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i
lagen (2006 :469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen .
Förslagens förhållande till ILO-konventioner
De föreslagna ändringarna syftar till att göra myndigheternas registerlagar modernare, mer ändamålsenliga och bättre anpassade till respektive myndighets uppdrag och verksamhet .
I promemorian nämns ILO-konvention nr (168) om främjande av
sysselsättning och skydd vid arbetslöshet som kompletterar bl .a.
ILO-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 arbetstagares personuppgif ter', som antogs av ILO år 1996. Riktlinjerna omfattar 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 personuppgifter 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 regleringen sker i lag eller kollektivavtal, som mer praktiska frågor som
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berör den enskilda arbetsplatsen . Det konstateras att riktlinjerna dock
snarare ger intrycket av att behandla förhållandet mellan en arbetssökande och en arbetsgivare än förhållandet mellan en arbetssökande
och en offentlig arbetsförmedling .
I promemorian hänvisas slutligen till ILO-kommittens yttrande över
Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag
(8/2010) där ILO-kommitten konstaterade att det inte finns några
konventioner som behandlar frågorna i den promemorian och att förslaget därför inte kan anses strida mot Sveriges åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner . Enligt promemorian bedöms inte heller
det senaste förslaget strida mot några åtaganden enligt ratificerade
ILO-konventioner .
ILO-kommittens slutsats

ILO-kommitten välkomnar att det i promemorian görs en genomgång
av de av ILO framtagna riktlinjerna på området .
Eftersom det inte finns några ILO-konventioner som behandlar frågorna i promemorian så kan förslagen inte anses strida mot Sveriges
åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner .
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad vice ordförande
och ledamöterna Middelman, Kovar, Beckman, ersättarna Eriksson,
Schmidt, Jonsson och Engblom . Närvarande har varit ordföranden
Strömberg, ersättarna Frank och Roström, adjungerade Eng Sjölund
samt sekreteraren Hiljemark och undertecknad sekreterare .
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