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Høringssvar- forslagomå innføreen pliktfor arbeidsgivertil å meldeinn resultatene
fra gjennomførtekjemikalieeksponeringsmålinger

Vi visertil høringsbrevav 10.juni 2013.

Formåletmedforslageter å gi arbeidsmiljømyndigheteneen forbedretoversiktoverden samlede
kjemikalieeksponeringeni arbeidslivet.Dettefor å kunnemålretteog effektiviseretilsyns-og
veiledningsarbeidetovenforvirksomhetene,målrettedet forebyggendearbeidet,og å øke
kunnskapsnivåetgjennomforskningogutvikling.

Spekterer positivtil ordningersombidrartil å sikreet forsvarligarbeidsmiljø.Det forutsettes
imidlertidat slikeordningerikkeunødigmedførervesentligøktarbeidsmengdefor virksomhetene
ellerat informasjonenbenyttestil andreformålenndetangitte.

Spekterforutsetterat tilgangsstyringtil EXPOinnenfordenenkeltevirksomhetgjørespå en slikmåte
at virksomhetenpå en enkelmåtekangi og tilbaketrekketilgangertil sineansatte,og slikat
virksomhetenikkeer avhengigav at kunén personi virksomhetenkan administreretilgangsstyringfor
de ansattedeter behovfor å gi tilgangpå et gitt tidspunkt.

Departementetleggertil grunnat denforeslåtteordningenmedregistreringi deneksisterende
databasenEXPOvil medføreat denenkeltevirksomhetikkelengervil ha behovfor å lagre
målingsdatapå annenmåte,og at systemetderforvilkunneerstattedagensordningerhos
virksomhetene.Spekterforutsetterat denenkeltevirksomhetmåkunnefortsetteå benyttesineinterne
systemerog lagringsformerder slikeer opprettet,og at denneinformasjonenenkeltog tidseffektivtmå
kunneoverføresfra virksomhetenssystemtil EXPOi de tilfellerder virksomhetenfortsattbenytter
sineinternesystemertil lagringav målingsdata.Dettebehovetstyrkesav at EXPOikkevilha
mulighetfor lagringav personidentifiserbareopplysninger.At databasenikkehardennemuligheten
tilsierat mangevirksomheterfortsattvil ha behovforet eget systemi tillegg,og ikkekanbenytte
EXPOsomenestesystem.
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Departementet angir i høringen at informasjonen virksomhetene har registrert skal kunne meddeles
partene i arbeidslivet og at helsepersonell vil kunne få tilgang til registrerte data fra den enkelte
virksomhet etter godkjenning Spekter kan ikke støtte denne delen av forslaget, da dette vil frata den
enkelte virksomhet kontrollen med hvordan og til hvem informasjonen utleveres. Behovet for denne
endringen er heller ikke grunngitt nærmere i høringsbrevet. Informasjonen som registreres i databasen
vil være virksomhetens informasjon, og det kan vanskelig kan sies å være i tråd med formålet at denne
informasjonen skal videreformidles av en tredjepart (STAMI) når interesserte kan henvende seg
direkte til virksomheten og anmode om tilgang til informasjonen hos eieren av dataene.

Med vennlig hilsen
ArbeidsgiverforeningenSpekter

Kristin Juliussen
Juridisk direktør
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