Vedtatt av landsmøtet mars 2011

Nei til overvåking - personlig integritet i arbeidslivet
Den teknologiske utviklingen har muliggjort et vell av ulike elektroniske kontroll- og
overvåkingssystemer i arbeids- og samfunnslivet. EL & IT Forbundet kan ikke akseptere at den
offentlige debatt om dette er så svak og til dels fraværende. Personvern er en grunnleggende verdi i
et demokrati. Personvern betyr at personer selv skal kunne bestemme hva andre skal få vite om den
enkeltes personlige forhold.
Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006. Direktivet pålegger tele- og nettselskap å lagre
trafikkdata om den enkeltes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to
år. Det er ikke mulig å se at en gjennomføring av direktivet kan skje uten at staten samtidig krenker
rettigheter. Når myndighetene kan tvinge til seg innsyn i vår private kommunikasjon, fratas vi
muligheter til å utvikle og utveksle alternative tanker, meninger og strategier i fortrolighet. Kampen
står nå om direktivet skal tas inn i norsk lov. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett.
EL & IT Forbundet mener at innføring av direktivet innebærer et dramatisk inngrep i personvernet og
kommunikasjonsfriheten som ikke kan aksepteres i et demokrati og krever at myndighetene bruker
reservasjonsretten.
Elektronisk kjørebok, flåtestyring og liknende typer mobil kontrollteknologi som er innrettet for
registrering av arbeidstakers bevegelser og adferd, er blitt et stort problem for mange medlemmer i
EL & IT Forbundet. Forbundet har erfart at verken lov- eller avtaleverk er tilfredsstillende for å
beskytte arbeidstakerne mot uønsket overvåkning.
EL & IT Forbundet skal i landsmøteperioden:
 arbeide for ny, forbedret lovgivning som ivaretar arbeidstakerens personlige integritet
 kreve at innføring og bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring forutsetter avtale
 prioritere skolering av tillitsvalgte på temaet personvern og overvåkning
 utarbeide forslag til reguleringsavtale på bedriftene
EL & IT Forbundet vil sette et sterkere søkelys på arbeidstakernes personvern og integritet i
arbeidsforholdet, samt om krav og begrensninger for arbeidsgivers kontroll med ansatte og
nødvendige skranker for styringsretten. Tillitsvalgtes rett til innsyn i datalagringssystemer må styrkes.
Det er mange pådrivere i utviklingen hvor stadig mer av enkeltmenneskets handlinger og bevegelser
kartlegges med utgangspunkt i elektroniske spor. I tillegg til arbeidsgivere og ulike myndigheter er
mange kommersielle aktører interessert i å samle informasjon som gir mulighet for målretting av
salg. Overvåkning av arbeidsplasser, det være seg kjøretøy, kontorer og lignende, for å lagre
trafikkdata om den enkeltes elektroniske kommunikasjon eller rett og slett flytting i områder, er
signal om at bedriften ikke stoler på arbeidstakerne.
EL & IT Forbundet vil arbeide for at det utvikles et mer restriktivt regelverk for innsamling,
oppbevaring, behandling og bruk av elektronisk lagrede data generelt i samfunnet, blant annet
lovforbud mot bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring.
Vi vil kjempe mot "overvåkingssamfunnet". EL & IT Forbundet vil bygge allianser både nasjonalt og
internasjonalt for å overbevise politiske myndigheter om at det er viktig, fornuftig og mulig å styre
utviklingen gjennom politiske vedtak.
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