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Efni: Tillaga til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi 
og afleiðingum þess, 409. mál

Persónuvemd vísar til tölvupósts allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 7. desember 
2018 þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 
2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess (409. mál á 149. löggjafarþingi 
2018-2019, þskj. 550). Hefur þegar verið veitt umsögn um tillöguna, dags. 18. janúar 2019, en við 
nánari athugun telur Persónuvernd þörf á viðbót við hana.

Með tillögunni er stefnt að því að Island verði í fararbroddi þegar kemur að aðgerðum gegn 
ofbeldi í samfélaginu og hvemig tekist er á við afleiðingar þess. Það verði gert almennt með 
forvörnum og fræðslu, hugað verði að bættum viðbrögðum og málsmeðferð í réttarvörslukerfinu 
og unnið verði að valdeflingu þolenda með þverfaglegt starf að leiðarljósi.

Þann hluta tillögunar sem einkum varðar starfssvið Persónuvemdar er að finna í kafla B. Kaflinn 
snýr að bættu verklagi og málsmeðferð ofbeldismála hjá lögreglu, ákæmvaldi og dómstólum. I 
kafla B.3. er fjallað um heimildir stofnana og félagasamtaka til að afla upplýsinga úr sakaskrá 
ríkisins. Kemur þar fram að skipaður verði starfshópur sem verði falið að greina núverandi 
heimildir stofnana og félagasamtaka sem starfa með bömum til að afla upplýsinga úr sakaskrá og 
meta þörfina á mögulegum úrbótum. Lögð er þar áhersla á að starfshópurinn starfi með hliðsjón 
af lögum nr. 90/2018 um persónuvemd og vinslu persónuupplýsinga við gerð tillagna til úrbóta. 
Persónuvemd gerir athugasemd við það að markmiðið sé að stofnanir geti með fullnægjandi 
hætti tryggt öryggi skjólstæðinga sinna með því að afla allra upplýsinga úr sakaskrá ríkisins.

mailto:postur@personuvernd.is


Eðlilegra væri að heimild til þessarar upplýsingaöflunar myndi afmarkast við þau brot sem hafa 
eitthvert vægi í tengslum við starf með bömum, s.s. kynferðis- og ofbeldisbrot. Af þessu tilefni 
bendir Persónuvemd á þá grundvallarreglu í persónuupplýsingalöggjöf að við vinnslu 
persónuupplýsinga skuh þess gætt að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem 
nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar, sbr. 3. d. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2018, um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga. Einnig bendir Persónuvemd á grundvallarregluna 
um friðhelgi einkalífs, sbr. 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 
lög nr. 62/1994.

Gerir Persónuvernd ráð fyrir því að nánari útfærsla á því hvernig fyrrgreind upplýsingaöflun fari 
fram verði í lögum.

Að öðm leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemd við tillöguna.

F.h. Persónuvemdar,
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Þórður Sveinsson Inga Amal Hasan


