
 

 

Pressemelding 

          16.07.18 

YS-forbundet Negotia: Arbeidstakernes personvern må styrkes  
 

Regjeringen har varslet at den skal sette ned en personvernkommisjon. I den 

forbindelse er "allmenheten" invitert til å komme med innspill til mandat innen 31. 

august. – Negotia slutter opp om dette arbeidet. Vårt råd til regjeringen er at 

kommisjonen også ser på hvordan personvernet til arbeidstakerne kan styrkes, sier 

Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. 

 

Regjeringen har varslet at den skal nedsette en personvernkommisjon som skal 

vurdere personvernets stilling i Norge. I et høringsnotat er "allmennheten" invitert 

til å komme med innspill til utforming av kommisjonens mandat. 

 

- Negotia er glad for at regjeringen setter ned en personvernkommisjon. For 

oss er det viktig at kommisjonen også vurderer personvernutfordringene i 

arbeidslivet. Dette har vi derfor foreslått at regjeringen innarbeider i 

mandatet, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - Som 

arbeidstakerorganisasjon erfarer vi i økende grad at arbeidstakeres 

personverninteresser utfordres på arbeidsplassen. Ny teknologi gir 

arbeidsgiver mulighet til å overvåke og kontrollere arbeidstakeres 

bevegelser på en helt annen måte enn tidligere. Disse mulighetene kan 

samtidig utfordre både arbeidstakernes personvern, psykososialt 

arbeidsmiljø og gi økt stress.  

 

Viktig å sikre godt personvern både privatliv og i arbeidslivet. 

 

- Negotia er enig i at hovedoppmerksomheten i mandatet til 

personvernkommisjonen bør innrettes for å sikre personvernet til borgerne i 

sin allminnelighet. I lys av økt digitalisering og krav om effektivisering, 

mener vi likevel at mandatet også bør omfatte hensyn til arbeidstakernes 

personverninteresser, sier Paulsen: - Både i lover og tariffavtaler er det 

regler og formuleringer rundt dette. Disse er imidlertid ikke utformet i en 

sammenheng. Nå har regjeringen en gylden anledning til å se helhetlig på 

personvernet i både privatliv og arbeidsliv. 

 
 

Kontakt: 

Monica Paulsen 

Leder YS-forbundet Negotia 

Mobil: 909 90 971 

 

 

Fakta: 

Negotia har foreslått følgende tillegg til mandatet: 



 

 

 

Personvernkommisjonen skal også vurdere hvordan økt digitalisering 

utfordrer personvernet til arbeidstakerne, og hvordan personvernet kan 

sikres bedre også i arbeidslivet.  


