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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 
54/2006 (skilvirkari ftamkvæmd).
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Persónuvernd vísar til beiðni velferðarnefndar Alþingis frá 22. maí 2020 um umsögn um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar (þskj. 1426, 812. mál á 150. 
löggjafarþingi).

Með frumvarpinu er meðal annars lagt til að lögreglu verði gert skylt að láta Vinnumálastofnun í té 
upplýsingar sem nauðsynlegar séu við framkvæmd laganna.

2

Persónuvernd gerir eftirfarandi athugasemdir:

Með 1. gr. frumvarpsins er lagt til að við 4. mgr. 9. gr. laga nr. 54/2006 bætist að lögregla skuli láta 
Vinnumálastofnun í té upplýsingar sem nauðsynlegar séu við framkvæmd laganna.

I athugasemdum um 1. gr. frumvarpsins segir að lagt sé til að, til viðbótar við þá aðila sem þegar séu 
tilgreindir í 4. mgr. 9. gr. laga nr. 54/2006, verði lögreglu jafnframt gert skylt að láta Vinnumálastofnun 
í té þær upplýsingar sem stofnunin telji nauðsjnlegar við framkvæmd laganna. Þetta sé lagt til þar sem ætla 
megi að upplýsingar sem lögregla geti búið yfir geti verið nauðsynlegar svo Vinnumálastofnun sé unnt 
að hafa virkt eftirlit með greiðslum aúinnuleysisbóta. Því þyki mikilvægt að kveða á um í lögunum að 
lögregla skuli láta Vinnumálastofnun í té nauðsynlegar upplýsingar svo stofnunin geti sinnt hlutverki 
sínu samkvæmt lögunum.

Að mati Persónuvemdar skortir hér á að tilgreint sé í frumvarpinu hvaða tegundir upplýsinga um ræði. 
Vinnsla persónuupplýsinga af hálfu Vinnumálstofnunar þarf alltaf að byggjast á heimild í 9. gr. laga nr. 
90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Koma þá helst til skoðunar 3. og 5. töluliðir 
9. gr., sem kveða á um að vinnsla geti verið heimil ef hún er nauðsynleg tilaðfullnepgja lagaskyldu sem hvílir 
á ábyrgðaraðila eða ef hún er nauðsynleg vegna verks sem unnið er íþ á gn  almannahagsmuna eða við beitingu 
opinbers valds sem ábyrgðaraðili fer með.
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Ef ætlunin er að lögregla miðli upplýsingum um refsiverða háttsemi þarf vinnsla Vinnumálastofnunar 
jafnframt að byggjast á heimild í 1. mgr. 12. gr. laga nr. 90/2018, sem kveður á um að stjórnvöld megi 
ekki vinna með upplýsingar um refsiverða háttsemi nema það sé nauðsynlegt íþágu  lögbundinna verkefna 
þeirra.

Að mati Persónuverndar er ekki ljóst hvernig vinnsla persónuupplýsinga frá lögreglu telst nauðsynleg 
í þágu lögbundinna verkefna Vinnumálastofnunar enda er það ekki tilgreint í fmmvarpinu. An nánari 
skýringa verður til dæmis ekki séð hvernig upplýsingar firá lögreglu em nauðsynlcgar til að meta skilyrði 
fyrir atvinnuleysistryggingum launamanna eða sjálfstætt starfandi einstaklinga samkvæmt lögunum. 
Akvæði laganna benda frekar til þess að unnt sé að afla fullnægjandi upplýsinga frá þegar tilgreindum 
aðilum, svo sem Fangelsismálastofnun.

Að framangreindu virm leggur Persónuvernd til að sérstaklega verði tilgreint í lögunum ef ætlunin er 
að lögregla veiti Vinnumálastofnun upplýsingar um refsiverða háttsemi og/eða hvaða aðrar 
upplýsingar frá lögreglu það eru sem nauðsynlegar eru við framkvæmd laganna. Þá telur Persónuvernd 
að rétt hefði verið að skýra frá því í fmmvarpinu hvernig vinnsla tilgreindra upplýsinga telst nauðsynleg 
við framkvæmd laganna þar sem það liggur ekki í augum uppi.

Með hHðsjón af orðalagi í athugasemdum um 1. gr. fmmvarpsins um að lögreglu verði gert skylt að 
láta Vinnumálastofnun í té þær upplýsingar sem stofnunin telji nauðsynlegar við framkvæmd laganna áréttar 
Persónuvemd að það samræmist ekki framangreindum kröfum um heimildir fyrir vinnslu 
persónuupplýsinga eða gmnnkröfum 8. gr. laga nr. 90/2018 að Vinnumálastofnun verði veitt frjálst 
mat þar að lútandi. Æskilegra er að skýrt sé hvaða tegundir upplýsinga um ræði og í hvaða tilgangi 
þeirra skuH aflað, eins og þegar hefur verið rakið.

Ekki em að öðm leyti gerðar athugasemdir við efni fmmvarpsins. Verði frekari umsagnar óskað um 
einstök atriði verður hún fúslega veitt.

F.h. Persónuverndar,
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