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Efni: Tillaga til þingsályktunar iim fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með áherslu á 
böm og bamafjölskyldur, 813. mál

Persónuvemd vísar til beiðni velferðamefndar Alþingis frá 24. ágúst 2016 þar sem óskað er 
umsagnar um tiilögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með áherslu á 
börn og barnafjölskyldur (813. mál á 145. löggjafarþingi 2015-2016, þskj. 1502).

Með tillögunni ályktar Alþingi að samþykkja opinbera stefnu um fjölskylduvænt samfélag þar 
sem böm og barnafjölskyldur búi við jöfn tækifæri og öryggi og njóti lögvarinna réttinda. Þá sé 
það meginmarkmið fjölskyldustcfnu að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 
bamasáttmálinn, sé innleiddur í alla lagaumgjörð og framkvæmd. Þannig megi auka velferð 
bamafjölskyldna og leitast við að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar á sviði fjölskyldu og 
mannréttinda. Þá em undirmarkmið stefnunnar skilgreind í sex þáttum og tekið fram að unnið 
skuh samkvæmt framkvæmdaáætlun sem fylgir tillögunni en hún er í sex stafliðum

Persónuvemd hefur farið yfir framkvæmdaáætlun fjölskyldustefnunnar. í  nokkrum hðum hennar 
er að finna verkefni sem hafa snertiflöt við lög nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsinga, sem Persónuvemd er fahð að hafa eftirht með, sbr. 37. gr. þeirra laga. I 
tihögunni er almennt gert ráð fyrir aukinni upplýsingasöfhun og samræmingu milli opinberra 
aðila í málefnum er varða fjölskyldur. Persónuvemd telur að gæta þurfi sérstakrar varúðar þegar 
stjómvöld hyggjast auka eftirht með borgurunum og um leið skrá persónuupplýsingar um þá í 
miðlægar skrár á sínum vegum. I því felst meðal annars að löggjafinn taki skýra afstöðu til þess 
hversu langt stjórnvöld megi ganga í skráningu persónuupplýsinga um einstakhnga.
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Að öðru leyti gerir Persónuvernd athugasemdir við eftirfarandi stafliði 
framkvæmdaáætlunarinnar:

1. B.3. Skráning upplýsinga
I lýsingu verkefnisins kemur fram að gerðar verði endurbætur á þjóðskrá þannig að hægt verði að 
kalla fram upplýsingar um fjölskyldutengsl bama og fullorðinna á heimili og foreldra sem ekki 
búa á heimilinu.

Tillaga Persónuverndar
Persónuvernd hefur reglulega bent á í umsögnum sínum, bæði til Alþingis og 
innanríkisráðuneytisins, að támabært sé að lög nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu, 
verði endurskoðuð. Þá hefur auk þess verið bent á hnökra í löggjöf um Þjóðskrá í nokkrum 
úrskurðum Persónuverndar, nú síðast í úrskurði nr. 526/2015 vegna miðlunar Sjúkratrygginga 
Islands á f)árhagsupplýsmgum föður bams til stjúpföður barnsins á grundvelli fjölskyldunúmers. 
Persónuvemd telur framangreint koma í veg fyrir slíkt og því vera til bóta.

2. C.2. Frœðs/a jyrirfólk  sem starfar með börnum um áhættuþætti í  lífi barna
I lýsingu verkefnisins segir að skoðað verði hvort efla megi skimun fyrir áhætmþáttum, svo sem 
fýrir áfengis- og vímuefnasjúkdómum, einelti, ofbeldi og vanrækslu. Umrædd tillaga er ekki 
rökstudd nánar í greinargerð sem fylgdi framkvæmdaáætluninni og verður því m.a. ekki ráðið 
hvort tilgangurinn sé að skima öll böm í gmnn- og framhaldsskólum.

Tillaga Persónuverndar
Ef svo er, sbr. framangreint, telur Persónuvernd, m.a. í ljósi 2. mgr. 40. gr. laga nr. 91/2008, um 
grunnskóla, að annað hvort þurfi samþykki foreldra eða sérstaka lagaheimild. Samþykki þyrfti að 
fullnægja kröfum 7. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga. Við setningu sérstakrar lagaheimildar þyrfti m.a. að huga að 
meðalhófssjónarmiðum, og ganga ekki lengra í skráningu og varðveislu viðkvæmra 
persónuupplýsinga en nauðsynlegt er. Þá má einnig benda á hina almennu lögmætisreglu 
stjórnsýsluréttarins sem kveður á um að stjómvöldum sé aðeins heimilt að aðhafast það sem 
þeim er sérstaklega heimilað eða boðið í lögum. Einnig bendh Persónuvernd á ákvæði 20. gr. 
laga nr. 77/2000 sem kveður á um fræðsluskyldu ábyrgðaraðila til hins skráða, eða efdr atvikum 
forráðamanna hans, þegar persónuupplýsinga er aflað hjá honum sjálfúm.

3. C.6. Netnotkun og velferð bama
I lýsingu verkefnisins segir að skilgreind verði þörf fýrir fræðslu og þjónustu við foreldra svo að 
þeir geti leiðbeint börnum sínum um netöryggi og stutt þau við að hafa stjórn á tölvunotkun. 
Jafnframt verði skoðað hvort viðeigandi úrræði standi fjölskyldum til boða í þeim tilvikum þar 
sem böm verða fyrir rafrænu einelti, árásum á einkalíf eða sýna einkenni netávana. Þá er lagt til 
að velferðarráðuneytið verði ábyrgðaraðili að ffamangreindu verkefni.

Tillaga Persónuvemdar
Persónuvernd telur mikilvægt að hún komi sem fyrst að vinnu við framangreint verkefni enda 
nátengt hlutverki hennar samkvæmt lögum nr. 77/2000. Þá telur Persónuvernd mikilvægt að 
hugað verði sérstaklega að þeim breytingum sem verða á íslenskri löggjöf með tilkomu hhmar 
nýju evrópsku persónuvemdarlöggjafar, sbr. reglugerð 2016/679/ESB um vemd einstaklinga í 
tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga, en í henni er 
t.a.m. fjallað sérstaklega um vernd persónuupplýsinga bama o.fl.

4. F. 10. Samræmt skráningarkerfi í  bamavemd
I lýsingu verkefnisins er gert ráð fyrh að innleitt verði sameiginlegt skráningarkerfi



bamavemdarmála í öllum sveitarfélögum og barnavemdarumdæmum og með því smtt við 
samræmda skráningu og birtingu samtímalykilupplýsinga í bamavemd. Auk þess verði til 
þekkingargrunnur sem auðveldi stefnumótun og ákvarðanatöku í máleftium bama og fjölskyldna.

Tillaga Persónuvemdar
Persónuvemd telur að gæta þurfi sérstakrar varúðar þegar sameina á viðkvæmar 
persónuupplýsingar í einn miðlægan gagnagrunn. Þá þarf einnig að vera til staðar skýr 
lagaheimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga í slíkum miðlægum gagnagrunni, sbr. niðurstöðu 
dóms Hæstaréttar frá 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003 (gagnagrunnsdómur). Þar segir 
skýrlega að löggjafinn sjálfúr þurfi að taka ákvörðun um hvernig að vinnslu sé staðið og gæta að 
71. gr. stjómarskrár lýðveldisins Islands, nr. 33/1944, sem mælir fýrir um að allir skuli njóta 
friðhelgi einkalífs heimilis og þölskyldu og að þann rétt megi einungis takmarka rneó sérstakn 
lagaheimild e f  brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. I dóminum kemur einnig ffam að vegna 
þeirra skyldna sem 71. gr. stjómarskrárinnar leggur á löggjafann til að tryggja ftiðhelgi einkalífs 
nægi ekki að leggja eftirlit í hendur opinberra stofnana og nefnda án þess að þær hafi við 
ákveðnar og lögmæltar viðmiðanir að styðjast í störfum sínum. Við gerð miðlægs gagnagmnns í 
bamavemdarmálum þarf auk þess að gæta að öllum ákvæðum laga nr. 77/2000, m.a. um 
meðalhóf og skýran tilgang vinnslu, sbr. 7. gr., heimildir til vinnslu, sbr. 8. og 9. gr., og öryggi 
persónuupplýsinga, sbr. 11.-13. gr. laganna.
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