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Lag
om ändring i lagen (1994:459) om
arbetsförmedlingsregister;

Utkom från trycket
den 18 december 2001

utfärdad den 29 november 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister
dels att 16 och 17 §§ samt rubriken närmast före 16 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a och 16 a §§, av följande lydelse.
2 a § Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister får behandlas av länsarbetsnämnder för tillhandahållande av information som behövs i Riksförsäkringsverkets, de allmänna försäkringskassornas, Centrala studiestödsnämndens
och arbetslöshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskild.
Direktåtkomst
16 § Endast den offentliga arbetsförmedling eller det arbetsmarknadsinstitut som enligt 1 § får föra ett arbetsförmedlingsregister får ha direktåtkomst
till registret.
Endast Arbetsmarknadsstyrelsen får ha direktåtkomst till styrelsens centrala statistikregister.
16 a § Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala
studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 11 §§ om det behövs för ändamål som avses i 2 a §.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt
första stycket får omfatta.
17 §2 Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister får lämnas ut på medium
för automatisk databehandling till en annan offentlig arbetsförmedling eller
ett annat arbetsmarknadsinstitut, om den registrerade anmäls som arbetssökande vid den förmedlingen eller skrivs in vid det institutet. Uppgifter får
även i andra fall lämnas ut till en annan förmedling eller ett annat institut
med den registrerades samtycke.
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Uppgifter som avses i 5 och 9–11 §§ får dessutom, för de ändamål som
anges i 2 § 3 och 4, lämnas ut till det centrala kansliet vid den länsarbetsnämnd inom vars ansvarsområde registret förs. Sådana uppgifter får även
lämnas till Arbetsmarknadsstyrelsen för det ändamål som anges i 3 §.
I den utsträckning regeringen föreskriver får uppgifter som avses i 5 och
11 §§ lämnas ut på medium för automatisk databehandling även till Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna. Regeringen får också föreskriva att uppgifter
som avses i 5 § 14 och 15 samt 9 § får lämnas ut till Riksskatteverket eller
skattemyndigheterna på medium för automatisk databehandling.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)
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