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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um húsnæðisbætur

I.

Almennt
Persónuvemd vísar til beiðni velferðamefndar Alþingis frá 21. desember 2015 um umsögn 
stofnunarinnar um frumvarp til laga um húsnæðisbæmr (þskj. 565, 407. mál á 145. 
löggjafarþmgi). Þau ákvæði frumvarpsins sem einkum varða vinnslu persónuupplýsinga og 
friðhelgi einkalífs em 7. gr., e-liður 2. mgr. 9. gr., 14. gr., 15. gr., 1. og 2. mgr. 22. gr., 1. og 2. mgr. 
23. gr. og 27. gr.

Framangreind ákvæði lúta að öflun og annarri vinnslu upplýsinga um umsækjenda um 
húsnæðisbæmr á grundvelli reglna fmmvarpsins. Nánar tiltekið segir í 13. gr. frumvarpsins að 
sótt skuli um bætur til framkvæmdaraðila, þ.e. þeirrar stofnunar sem ráðherra fæli framkvæmd 
laganna, sbr. 5. gr. frumvarpsins. Þá segir í 1. mgr. 14. frumvarpsins að umsækjandi skuh veita 
framkvæmdaraðila allar þær upplýsingar og gögn þeim til staðfestingar sem óskað sé eftir og 
nauðsynlegar séu til að staðreyna rétt hans til húsnæðisbóta, sbr. og 8. gr. frumvarpsins um 
skilyrði fýrir shkum bótum. Jafnffamt skuh umsækjandi og aðrir heimilismenn, 18 ára og eldri, 
veita skriflegt samþykki fyrir því að framkvæmdaraðili afli nauðsynlegra upplýsinga og gagna til 
að afgreiða umsókn um húsnæðisbætur og framfylgja lögunum að öðru leyti. Fram kemur í 3. gr. 
frumvarpsins að húsnæðisbætur yrðu reiknaðar út miðað við grunnfjárhæðir út frá fjölda 
heimihsmanna, 18 ára og eldri, tekna þeirra og eigna, sem og greiðsluþátttöku í 
húsnæðiskostnaði, sbr. og 17.-19. gr. frumvarpsins.
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í  2. mgr. 14. gr. frumvarpsins segir að framkvæmdaraðili geti, að fengnu fyrrnefndu samþykki, 
aflað upplýsinga frá skattyfirvöldxam, Þjóðskrá Islands, Lánasjóði íslenskra námsmanna, 
sveitarfélögum, sýslumönnum, tilteknum leigusölum íbúðarhúsnæðis (þ.e. opinberum aðilum, 
leigusölum námsmannaíbúða og sambýlum) og viðurkenndum menntastofnunum innan hins 
almenna menntakerfis sem nauðsynlegar eru til að unnt sé að framfylgja reglum á grundvelh 
frumvarpsins. I athugasemdum við umrætt ákvæði í greinargerð með frumvarpinu segir að þetta 
sé mikilvægt til að kanna hvort hagir umsækjanda eða annarra hermihsmanna, 18 ára og eldri, hafi 
breyst ffá því að ákvörðun um greiðslu húsnæðisbóta var tekin. Eigi það ekki síst við þar sem 
ekki sé gert ráð fyrir að leggja þurfi fram nýja umsókn um húsnæðisbætur árlega.

Að auki er fjallað um upplýsingaöflun frá þriðju aðilum í 23. gr. frumvarpsins. Segir í 1. mgr. 
þeirrar greinar að ffamkvæmdaraðili skuh reglulega sannreyna þær upplýsingar sem ákvörðun um 
rétt til húsnæðisbóta byggist á. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að leiki röksmddur grunur á að 
húsnæðisbætur séu greiddar á grundvelH rangra eða villandi upplýsinga frá umsækjanda sé heimilt 
að afla upplýsinga ffá þriðja aðila sem æda megi að geti veitt upplýsingar sem máH skipta í því 
skyni að endurmeta rétt til húsnæðisbóta. Samkvæmt athugasemdum við ákvæðið í greinargerð 
með ffumvarpinu gæti hér meðal annars verið um að ræða leikskóla, leigusala íbúðarhúsnæðis, 
stjómir húsfélaga í fjöleignarhúsum og vinnuveitendur.

I 7. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði um þagnarskyldu þeirra sem annast myndu framkvæmd 
laga á gmndveHi þess. Þá segir í 3. mgr. 15. gr. að tryggja skuH að upplýsingaöflun og vinnsla 
persónuupplýsinga gangi ekki lengra en þörf krefur til að unnt sé að framfýlgja lögunum.

II.
Afstaða Persónuvemdar

1.
Akvæðifrumvarpsins 

um samfykki jy r ir  upplýsingaöflun 
Eins og fýrr greinir segir í 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins að umsækjandi um húsnæðisbætur og 
aðrir heimiHsmenn yfir 18 ára aldri skuli veita samþykki fýrir tiltekinni upplýsingaöflun. Svo að 
um samþykki teljist vera að ræða þarf yfirlýsing um það að hafa verið veitt af fúsum og frjálsum 
vilja. Hér er hins vegar um að ræða yfirlýsingu sem skylt yrði að gefa til að njóta lögbundinna 
réttinda. Persónuvemd telur ekki heppilegt að kalla slíka yfirlýsingu „samþykki“ og leggur til að í 
staðinn verði notað orðið „umboð“. Er því lagt til að gerðar verði viðeigandi breytingar á 
umræddu ákvæði í því skyni, sem og á öðmm ákvæðum frumvarpsins þar sem fjallað er um 
umrætt samþykki (e-Hð 2. mgr. 9. gr., 2. mgr. 14. gr., 1. mgr. 15. gr., 22. gr. og 28. gr.).

2 .

Akvæðifmmvarpsins 
um öflun upplýsinga frá  þriðju aðilum 

Að auki telur Persónuvemd tilefni til athugasemdar við 2. mgr. 23. gr. frumvarpsins. Eins og 
áður segir er þar gert ráð fýrir að afla megi upplýsinga frá þriðju aðilum sé uppi röksmddur 
gmnur um að húsnæðisbætur séu greiddar á gmndvelH rangra eða villandi upplýsinga ffá 
umsækjanda. Persónuvernd telur ákvæði sem þetta um íþyngjandi vinnslu persónuupplýsinga, 
sem gæti faHð í sér umtalsverða íhlumn í friðhelgi einkahfs, verða að vera skýrt, einkum um 
hvaða upplýsinga afla megi og ffá hverjum. Sem endranær telur og Persónuvemd að 
meðalhófssjónarmiða þurfi að vera gætt. Þá verður ekki fram hjá því Htið að óhjákvæmilegt gemr 
verið, í  ljósi hlutverks vissra aðila, að ákveðið trúnaðarsamband skapist milH þeirra og 
einstaklinga sem þeir eiga í samskiptum við. Telur Persónuvernd mikið áHtaefni hvort eðhlegt 
gæti tahst í því ljósi að leitað yrði til leikskóla, eins og gert er ráð fýrir í athugasemdum 
frumvarpsins við umrætt ákvæði, til að fá vitneskju um hagi umsækjenda. Má almennt telja



æskilegt í ljósi þess hlutverks sem þeir gegna að þeir geti veitt þjónustu sína án þess að hafa 
afskipti af persónulegum högum foreldra bamanna nema brýna nauðsyn beri til annars, einkum á 
gmndvelli bamavemdarsjónarmiða.

Með vísan til framangreinds leggur Persónuvemd til að umrætt ákvæði verði tekið til 
endurskoðunar þannig að tekið verði tillit til ffamangreinds og skýrara verði hvaða upplýsinga 
megi afla og hvaðan.

3.
AkvæSifntmvarpsins 
um framkvœmdaraöila

Sem fýrr segir gerir ffumvarpið ráð fyrir að aðih, sem nefndur er framkvæmdaraðili, vinni með 
persónuupplýsingar samkvæmt lögum sem sett yrðu á grundvelli þess, sbr. m.a. áðumefnd 
ákvæði 14. og 23. gr. frumvarpsins. Hann teldist þá vera ábyrgðaraðili að þeirri vinnslu, þ.e. sá 
sem ákveður tilgang vinnslu persónuupplýsinga, þann búnað sem notaður er, aðferð við 
vinnsluna og aðra ráðstöfun upplýsinganna, sbr. 4. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000 um 
persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga.

Frumvarpið hefur ekki að geyma tilgreiningu á því hver teljist vera framkvæmdaraðili en gerir 
þess í stað ráð fyrir að hann sé tilnefndur af ráðherra, sbr. áðumefnt ákvæði 5. gr. frumvarpsins. 
Tekið skal fram að það verður að teljast óvenjulegt að mælt sé fyrir um víðtækar heimildir til 
vinnslu persónuupplýsinga í lögum án tilgreiningar á þeim aðila sem heimildimar em fengnar. I 
ljósi meðal annars sjónarmiða um skýrleika og fýrirsjáanleika laga telur Persónuvemd æskilegt að 
slík tilgreining hggi fýrir.

Að öðm leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við ákvæði fmmvarpsins en leggur áherslu á 
að verði það að lögum ber að fara að öllum kröfum laga nr. 77/2000 við vinnslu 
persónuupplýsinga á grundvelh þeirra.

F.h. Persónuverndar,

. /Qú- 51,
Þórður Sveinsson


