E#er et års Corona-pause, er det hyggelig å kunne ønske velkommen ;l Personvernkonferansen 2021!

Digitalisering øker arbeidsgivers evne ;l å styre, kontrollere, instruere og granske ansa#es arbeidsprestasjoner, a@erd og lokalisering. De
samme verktøyene kan beny#es for å individualisere sanksjonering eller belønne prestasjoner eller a@erd, og dermed styre den enkelte
arbeidstaker ved hjelp av automa;serte systemer. En slik utvikling kan gripe inn i de ansa#es personvern og forrykke maktbalansen
mellom det fagorganiserte kollek;vet og arbeidsgiversiden.
På Personvernkonferansen 2021 markerer vi oppstart av et ny# LO-ﬁnansiert forskningsprosjekt i regi av SERI og Fafo, om Makt og
menneskeverd i det digitale arbeidslivet. På konferansen vil Fafo bl.a. presentere foreløpige resultater fra sin ferske spørreundersøkelse
om digitalisering og medvirkning. Ikke minst vil vi diskutere sentrale re#slige problems;llinger kny#et ;l personvern og arbeidsliv.
Vi tror de#e blir en interessant og lærerik dag!
Tid:
Fredag 3. desember
2021
kl.09.40 – 16.10

Sted:
Hotell Bristol
Påmeldingsfrist:
24.11.2021

Påmelding:
Nettskjema:
https://
nettskjema.no/a/
221493

Deltakeravgift:
kr 1600,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat
(dekker kun våre avgifter).
Vi har et begrenset antall plasser for studenter til kr 200!

Det er et begrenset antall plasser, så vær rask med påmeldingen (først i tid, best i rett!).

Program:
09.40 – 10.00

Registrering

10.00 – 10.05

Velkommen

10.05 – 10.20

Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet: presentasjon av nytt
forskningsprosjekt ved SERI og Fafo
Dag Wiese Schartum, Senter for Rettsinformatikk

10.20 – 10.40

Arbeidstakeres personvern: Farer og utfordringer sett fra arbeidstakers side
Kjetil Staalesen, LO

10.40 – 11.00

Arbeidstakeres personvern: Farer og utfordringer sett fra arbeidsgivers side
Margrethe Meder, NHO

11.00 – 11.15

Spørsmål og diskusjon til de foregående innleggene

11.15 – 11.45

Kaffepause

11.45 – 12.15

Personvern under press? Om digitalisering og medvirkning – resultater fra en
spørreundersøkelse blant norske arbeidsgivere
Rolf K. Andersen og Mona Bråten, Fafo

12.15 – 12.45

I hvilken grad og på hvilken måte setter lovgivningen grenser for styring og kontroll
med arbeidstakere?
Line Coll, Wikborg │ Rein

12.45 – 13.00

Spørsmål og diskusjon til de foregående innleggene

13.00 – 14.00

Enkel formiddagsmat

14.00 – 14.30

Hvilken betydning kan EUs forslag om forordning om kunstig intelligens ha for
arbeidstakeres situasjon?
Christian Bendiksen, Brækhus advokatfirma

14.30 – 14.50

Kaffepause

14.50 – 15.20

Om arbeidsgivers styringsrett på hjemmekontoret
Lars Christian Fjeldstad, LOs juridiske avdeling

15.20 – 15.50

I hvilken grad og på hvilken måte kan personvern utøves på kollektivt nivå?
Luca Tosoni, Datatilsynet

15.50 – 16.10

Spørsmål og diskusjon til de siste to innleggene og oppsummerende diskusjon
Slutt. God reise hjem!

For mer informasjon, kontakt 22 85 01 01 eller gro.halvorsen@jus.uio.no.

