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Høringsuttalelse om arbeid og omsorg - forslag til lovendringer med sikte på å
bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver

Datatilsynet viser til høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 5. desember
2008, vedrørende forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere
arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver. Høringsfristen er satt til 5. mars 2009.

Etter Datatilsynets oppfatning er det nødvendig å klargjøre kravet til dokumentasjon av
behovet for permisjon nærmere, jf. forslagets § 12-10 tredje ledd i arbeidsmiljøloven. Både
personvernhensyn og hensynet til forutberegnlighet tilsier en slik klargjøring.

Det følger av personopplysningslovens § 11 bokstav d at den behandlingsansvarlige kun skal
behandle personopplysninger som er tilstrekkelige og relevante for formålet med
behandlingen. Bestemmelsen medfører at det kun er adgang til å samle inn og utlevere den
informasjonen som faktisk er nødvendig for å kunne dokumentere behovet for permisjon.

Datatilsynet er enig i at dokumentasjonskravet bør knyttes til informasjon som kan
sannsynliggjøre omsorgstilfellet Innsamling av informasjon som kan framgå av vedtak eller
annen skriftlig dokumentasjon av tilfeldig karakter, kan tenkes å stride mot bestemmelsen i
personopplysningslovens § 11 bokstav d, idet denne typen dokumenter kan inneholde
irrelevante personopplysninger. Datatilsynet antar at informasjon tilsvarende den som
arbeidsgiver får gjennom dagens sykemeldingsskjema, medisinsk vurdering av arbeidsevne
ved sykdom, bør kunne tilfredsstille behovet.

Hjemmeside:
www.datatilsynet.no



Datatilsynet har i det øvrige ingen kommentarer til forslaget.
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