REMISSYTTRANDE
2010-12-17

1 (1)
Dnr: 2010/1156

Rättsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Ds 2010:35 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens registerlagar – Tydligare och mer
ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling, (Dnr A2010/2585/A)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) instämmer i de förslag på
ändringar som presenteras i promemorian både vad avser ändringar i lagen
(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten (Arbetsförmedlingens registerlag) och i lagen (2006:469) om
behandling av personuppgifter vid IAF (IAF:s registerlag).
I promemorian föreslås det bland annat att IAF enligt 13 § IAF:s registerlag ska få
utvidgade möjligheter att använda sig av sökbegrepp. Utvidgningen innebär att
kod för hälsotillstånd eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga ska tillsammans med kod för arbetsmarknadspolitiskt program
eller insats samt för sökandekategori eller anvisningsgrund få användas som
sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad
statistik.
IAF kan konstatera att de förslag på utvidgning av sökbegrepp i 13 § IAF:s
registerlag som föreslås i promemorian helt överensstämmer med IAF:s
framställning till regeringen den 23 juni 2010 om utvidgning av sökbegrepp
(dnr 2010/735). Denna utvidgning är nödvändig för att IAF på ett effektivt sätt ska
kunna utföra sitt tillsynsuppdrag till fullo. Förslaget innebär att IAF får samma
utvidgning av sökbegreppen som det i Ds 2010:23 har föreslagits att
Arbetsförmedlingen ska få.
Förslaget innebär en lämplig avvägning mellan intresset av skydd för enskildas
personliga integritet och kravet på effektiva och ändamålsenliga rutiner för IAF:s
verksamhet. Det är allmänt sett viktigt att lagstiftningen inte hindrar
myndigheterna från att åstadkomma effektiva rutiner för sina verksamheter, om
det inte kan anses motiverat av integritetsskäl av sådan vikt att dessa skäl får
anses väga tyngre än effektivitetsintresset.
______________________________________
I detta ärende har Anne-Marie Qvarfort beslutat. Kerstin M Claesson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen av detta ärende har också Lars
Seger och Kristian Persson deltagit.
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