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HØRING PERSONVERNKOMMISJON INNSPILL TIL MANDAT
Finansforbundet syns det er svært positivt at regjeringen nedsetter en
personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Når det gjelder
innspill til kommisjonens mandat, fremhever vi personvern i arbeidslivet:
Omfanget av kontroll og overvåkning har økt betraktelig i norsk arbeidsliv de siste årene.
Hver ny teknologiske innovasjon fører med seg nye måter å måle, evaluere og kontrollere
ansatte på. Problemstillinger knyttet til kontroll og overvåkning i arbeidslivet er det området
Datatilsynet får flest henvendelser om. Nå er kunstig intelligens på full fart inn i arbeidslivet.
Selv om arbeidsmiljøloven og personvernlovgivningen setter krav til innføring av kontroll- og
overvåkningstiltak på arbeidsplassen, fører ønsket om å stadig øke effektiviteten til
arbeidstakerne til vanskelige avveininger opp imot de ansattes rett til personvern. I tillegg
har flere arbeidstakere fått større grad av selvstyre og fleksibilitet, og grensen mellom
privatliv og arbeidsliv har således blitt mer flytende. Flere jobber etter avslutningen av
tradisjonell arbeidstid, og bruker arbeidsgivers utstyr som telefon og e-post også til private
formål.
Finansforbundet fremhever videre at innføring av ny teknologi innen finans utfordrer
kundenes personvern. Opplysninger om kundenes privatøkonomi blir behandler på stadig
nye måter og av flere aktører. Utviklingen i finanssektoren gjør det vanskelig for forbrukerne
å ha oversikt over omfanget av personopplysninger de ulike aktørene samler inn og til
hvilket formål de brukes.
Finansforbundet spiller på denne bakgrunn inn at personvernkommisjonen ser på hvordan
personvernet sikres i arbeidslivet, samt forbrukernes personvern i finanssektoren. Vi foreslår
følgende bidrag til mandatet:
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Personvernkommisjonen skal se på hvordan ny teknologi utfordrer personvernet til de
ansatte, og hvordan de ansattes rett til personvern kan sikres bedre.
Personvernkommisjonen skal vurdere hvordan teknologiske endringer i finansbransjen
påvirker forbrukernes personvern, og hvordan personvernet kan ivaretas på best mulig måte

Med vennlig hilsen
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