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Efni: Umsögn um fitumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna

Persónuvernd vísar til beiðni velferðarnefndar Alþingis frá 17. desember 2020 um umsögn um 
fmmvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar bama (þskj. 440, 354. mál á 151. 
löggjafarþingi).

Samkvæmt markmiðsákvæði fmmvarpsins er þeim ætlað að smðla að velferð og farsæld barna í 
barnvænu, heilsueflandi og valdeflandi samfélagi. Þá segir að meginmarkmið þeirra sé að börn og 
foreldrar sem á þurfi að halda hafi aðgang að samþættri þjónusm við hæfi án hindrana.

Með frumvarpinu er áætlað að veita fjölmörgum aðilum, sem veita ýmiss konar þjónustu í þágu 
farsældar bama, víðtækar heimildir til vinnslu persónuupplýsinga, bæði almennra og viðkvæmra. 
Samhliða fmmvarpinu hafa Persónuvernd borist til umsagnar tvö önnur fmmvörp sem varða stofnun 
nýrra ríkisstofnana, þ.e. Barna- og þölskyldustofu og Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Er 
ráðgert að þær stofnanir fari með fjölbreytt verkefni í tengslum við efni þessara frumvarps. I 
fmmvarpinu sem hér er til umfjöllunar eru Barna- og fjölskyldustofu meðal annars veittar Uðtækar 
heimildir til vinnslu persónuupplýsinga.

Þann 29. september 2020 óskaði félagmálaráðuneytið eftir umsögn Persónuverndar um drög að 
frumvarpi til laga um samþættingu þjónusm í þágu farsældar barna. Persónuvernd veitti umsögn, dags.
16. október s.á., og fylgir hún hjálögð.

í umsögn Persónuverndar voru gerðar athugasemdir við víðtæka upplýsingavinnslu sem frumvarpið 
fæli í sér og greint frá efasemdum um hvort sú vinnsla samrýmdist gmnnreglu 71. gr. stjórnarskrárinnar 
og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ljóst væri að sá 
réttur gæti þurft að sæta takmörkunum eins og fram kæmi í 3. mgr. 71. gr. stjómarskrárinnar og 2. mgr. 
8. gr. mannréttindasáttmálans. Þá bæri löggjafanum skylda til að tryggja börnum þá vernd og umönnun 
sem velferð þeirra krefðist, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Var þó bent á að takmarkanir í lögum 
á friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, þ. á m. til að tryggja hag barna, yrðu að helgast af brýnni 
nauðsyn. Þá var einnig fjallað um hvort svo umfangsmikil vinnsla persónuupplýsinga sem lögð væri til 
væri nauðsynleg til að ná markmiðum frumvarpsins og hvernig það samrýmdist 
meðalhófssjónarmiðum. jafnframt var lögð rík áhersla á að foreldrar og/eða börn hefðu raunverulegt 
frjálst val um að þiggja samþætta þjónustu og var umsögnin veitt með fýrirvara um að svo væri. Lagðar
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voru til breytingar á texta frumvarpsdraganna sem hefðu að markmiði að taka af allan vafa um það að 
þjónusta frumvarpsins væri raunverulega valkvæð og háð frjálsu samþykki.

Um frekari umfjöllun um framangreind sjónarmið Persónuverndar vísast til umsagnar stofnunarinnar 
til félagsmálaráðuneytisins, dags. 16. október 2020.

Við athugasemdum Persónuverndar við fmmvarpsdrögin hefur nú verið bmgðist við að hluta. I þeirri 
umsögn sem nú er veitt em einkum ítrekaðar þær athugasemdh sem Persónuvernd telur að ekki hafi 
verið brugðist við.

1.

I 6. gr. fmmvarpsins er ijallaö um verkefni Barna- og tjölskyldustofu. I 4. tölul. 1. mgr. ákv;eöisins segir 
að Barna- og fjölskyldustofa ákvarði tilgang og aðferðir \ið vinnslu persónuupplýsinga á gmndvelli 15. 
gr. og V. kafla frumvarpsins.

I athugasemdum við ákvæðið segir að almennt sé gengið út frá því, þegar stjómvöld vinni 
persónuupplýsingar, að stjórnvaldið þar sem upplýsingarnar em unnar beri ábyrgð á vinnslu 
persónuupplýsinga enda sé það stjórnvaldið sem ákvarði tilgang og aðferðir við vinnslu. Því leiði af 
frumvarpinu að almennt verði litið svo á að Bama- og fjölskyldustofa sé ábyrgðaraðili við vinnslu 
persónuupplýsinga samkvæmt fmmvarpinu enda fari stofnunin með ákvarðanavald um vinnslu 
persónuupplýsinga á grundvelli frumvarpsins. Þá segir að rétt sé að árétta að það kunni að vera háð 
atvikabundinni túlkun hvort tiltekin vinnsla persónuupplýsinga falli undir ákvörðunarvald Barna- og 
fjölskyldustofu og þar með hvort þjónustuveitendur eða þeir sem veiti almenna þjónustu í þágu 
farsældar barna beri eftir atvikum sjáltir ábyrgð á vinnslunni. Jafnframt segir að í þeim tilvikum sem 
Bama- og fjölskyldustofa sé ábyrgðaraðih vinnslunnar sé htið á stjórnvöld og starfsmenn sem vinni 
upplýsingar á gmndvelh frumvarpsins sem vinnsluaðila. Almennt sé ekki gert ráð fyrir að Barna- og 
fjölskyldustofa geri vinnslusamninga við hvert og eitt þessara stjórnvalda heldur setji reglur sem feh í 
sér skuldbindingar þeirra stjórnvalda sem teljist vinnsluaðilar gagnvart Barna- og fjölskyldustofu vegna 
upplýsinga sem stofnunin ber ábyrgð á. Þá sé gert ráð fyrir að í þessum reglum sé tekin afstaða til þess 
hvernig skyldur færist eftir atvikum yfir á undir\innsluaðila.

I umsögn Persónuvemdar, dags. 16. október 2020, til félagsmálaráðuneytisins var vakin athygh á því 
að hugtakið ábyrgðaraðili væri skilgreint í 6. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2018 á þann hátt að ábyrgðaraðili 
væri einstakhngur, lögaðih, stjórnvald eða annar aðih sem ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang 
og aðferðir \ið vinnslu persónuupplýsinga.1 Auk þess segði í 7. tölul. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 
(almennu persónuverndarreglugerðarinnar) að ábyrgðaraðih væri einstakhngur eða lögaðih, opinbert 
yfirvald, sérstofnun eða annar aðih sem ákvarði, einn eða í samvinnu við aðra, tilgang og aðferðir við 
vinnslu persónuupplýsinga. Ef tilgangur og aðferðir við shka vinnslu séu ákveðin í lögum sé heimilt að 
tilgreina ábyrgðaraðila eða sérstakar viðmiðanir fyrir tilnefningu hans í lögum.

Aréttaði Persónuvemd að ákvörðun um það hver væri ábyrgðaraðili vinnslu, t.d. ef til ágreinings kæmi, 
væri ávallt tekin á gmndvelh fyrrgreindra sjónarmiða sem tiltekin em í lögum nr. 90/2018 og reglugerð

1 Evrópska persónuverndarráðið hefur birt drög að nýjum leiðbeiningum um ábyrgðaraðila og vinnsluaðila, en þær má 
nálgast á vefsíðu ráðsins: https:/ /edpb.europa.eu/our-\vork-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020- 
concepts-controller-and-processor en
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(ESB) 2016/679. Við þá ákvörðun ber þá jafnframt að hafa hliðsjón af þeim lögum sem gilda um 
viðkomandi starfsemi og því hver ábyrgð og verkefni viðkomandi aðila eru samkvæmt þeim.

Persónuvernd ítrekar framangreind stjórnamið stofnunarinnar um skilgreiningu og ákvörðun á því 
hver geti talist ábyrgðaraðili að vinnslu persónuupplýsinga.

I ljósi þess hversu þölbreyttir aðilar geta tekið að sér hlutverk þjónustuveitenda, þar á meðal einkaaðilar, 
beindi stofnunin því til ráðuneytisins í fyrrgreindri umsögn um frumvarpsdrögin að æskilegt væri að 
vísa til þess í greinargerðinni að huga gæti þurft að gerð vinnslusamnings, sbr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 
2016/679, eða eftir atvikum samkomulags um skiptingu ábyrgðar, sbr. 1. mgr. 26. gr. reglugerðarinnar, 
við þjónustuveitendur þegar við ætti.

Að matí Persónuverndar hefur ekki verið brugðist við framangrcindri ábendingu með fullnægjandi 
hætti.

Þá eru gerðar athugasemdir við þá umfjöllun um vinnsluaðila sem nú er að finna í athugasemdum við 
ákvæðið. Sem fyrr segir er þar gert ráð fyrir því að í þeim til\rikum sem Barna- og fjölskyldustofa sé 
ábyrgðaraðili vinnslunnar sé litið á stjórnvöld og starfsmenn sem \rinni upplýsingar á grundvelli 
frumvarpsins sem vinnsluaðila.

Persónuvemd bendir í fyrsta lagi á að um skilgreiningu á \rinnsluaðila fer eftir persónuvemdarlögum 
og túlkun á þeim í hverju tilviki fyrir sig, með sama hætti og fjallað var um framar í umsögninni í 
tengslum við skilgreiningu á ábyrgðaraðila vinnslu. Samkvæmt 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 90/2018 
er vinnsluaðili einstaklingur eða lögaðili, stjórnvald eða annar aðili sem vinnur með persónuupplýsingar 
á vegum ábyrgðaraðila. Ekki er unnt að líta svo á að fyrmefnd umfjöllun í greinargerð leiði til þess að 
umræddir aðilar verði ávallt taldir vinnsluaðilar gagnvart Barna- og fjölskyldustofu, heldur ræðst það 
af fyrirkomulagi þeirrar vinnslu sem um ræðir hverju sinni.

I öðm lagi er rétt að árétta að starfsmenn teljast almennt ekki vera vinnsluaðilar í skilningi 
persónuverndarlaganna. Þegar um vinnusamband milli aðila er að ræða er almennt litið svo á að 
viðkomandi lögaðili sé ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili, en þær skilgreiningar eigi ekki við um starfsmenn 
lögaðilans.

Þá er í þriðja lagi vakin athygli á því að sé um vinnsluaðila að ræða ber ábyrgðaraðila skylda ril þess að 
gera vinnslusamning við viðkomandi vinnsluaðila, sbr. 3. mgr. 25. gr. laga nr. 90/2018 og 28. gr. 
reglugerðar (ESB) 2016/697. Hjá þessari skyldu verður eldd komist með því að Barna- og 
fjölskyldustofa setji reglur í staðinn, eins og segir í greinargerðinni. Slíkar reglur geta ekki leyst 
ábyrgðaraðila undan framangreindri lagaskyldu til þess að gera vinnslusamninga við vinnsluaðila.

z.

1 15. gr. frumvarpsins er kveðið á um að ef þjónustuveitandi eða sá sem veitir almenna þjónusm í þágu 
farsældar bama taki eftir og greini vísbendingar um að þörfum barns sé ekki mætt með fullnægjandi 
hætti og að barnið þurfi frekari þjónustu en þegar er veitt skuli hann veita foreldmm og/eða barni 
leiðbeiningar um samþættingu þjónusm. Ef foreldri og/eða barn setji fram beiðni þar að lútandi geti 
þjónustuveitandi eða sá sem veitir almenna þjónusm í þágu farsældar bama skráð og/eða tekið saman 
upplýsingar um aðstæður bams sem varpa ljósi á vísbendingar og þjónustuþörf og miðlað þeim til 
tengiliðar eða málstjóra þjónustu í þágu farsældar barns.
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í athugasemdum við 15. gr. frumvarpsins segir hins vegar að þjónustuveitenda og aðilum sem veiti 
almenna þjónusm í þágu farsældar barna sé veitt heimild til að skrá og/eða taka saman nauðsynlegar 
upplýsingar um aðstæður bams í því skyni að miðla þeim til tengihðar eða málstjóra.

Að mati Persónuvemdar færi betur á því að einnig væri notað orðalagið nauðsynlegar uppljsingar í 
ákvæðinu sjálfu, í samræmi við meðalhófskröfu persónuverndarlaganna.

3.

I áðumefndri 15. gr. frumvarpsins er ekki fjallað nánar um aðferðir við þá vinnslu persónuupplýsinga 
sem þar er kveðið á um eða hvernig skráningu og miðlun þeirra skuli háttað, en lýst er í kafla 2 hér að 
framan. Þó er í 23. gr. frumvarpsins kveðið á um að þeim aðilum sem heimilt sé að vinna 
persónuupplýsingar skv. 1. mgr. ákvæðisins sé skylt að haga vinnslu í samræmi við reglur Barna- og 
fjölskyldustofu og ákvæði laga um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga.

I frumvarpinu er gert ráð fýrir því að komið verði á fót gagnagrunnum og samræmdum stafrænum 
lausnum til skráningar og miðlunar upplýsinga á gmndvelli frumvarpsins. Fyrirhugað er að heimild til 
handa Barna- og fjölskyldustofu til starfrækslu slíkra stafrænna lausna verði að finna í 5. gr. laga á 
grundvelli frumvarps til laga um Bama- og fjölskyldustofu. I athugasemdum við ákvæðið kemur fram 
að tilgangurinn með slíkum gmnnum sé að til staðar verði sameiginlegir gagnagmnnar og stafrænar 
lausnir til að vinna upplýsingar og styðja við þjónustuveitendur.

I ljósi þess hve umfangsmiklar og viðkvæmar upplýsingar gemr verið um að ræða leggur Persónuvernd 
til að kveðið verði á um að skráning, miðlun og önnur vinnsla persónuupplýsinga á grundvelli 
fmmvarpsins verði eingöngu heimil í sameiginlegu upplýsingakerfi eða gagnagmnni sem Bama- og 
fjölskyldustofa hefur umsjón með. Að mati Persónuverndar væri slíkt skilyrði til þess fallið að draga úr 
þeirri mildu áhætm sem fylgir því að upplýsingarnar verði varðveittar hjá fjölda mismunandi aðila, sem 
hafa mismiklar og jafnvel engar heimildir í sérlögum til vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem um ræðir 
á eigin ábyrgð. Þá má ætla að öryggisvitund þessara aðila sé mismikil og aðstæður þeirra jafnframt 
óh'kar þegar kemur að því að tryggja öryggi persónuupplýsinga í þeirra vörslum. I því sambandi skal 
áréttað mikilvægi þess að tryggja aðgangsstýringu notenda að þeim stafrænu lausnum sem um ræðir. 
Jafnframt telur Persónuvernd rétt að árétta að ákvæði af þessu tagi mætti setja fram á tæknilega 
hlutlausan hátt, þannig að það geti staðið óbreytt óháð þróun þeirra tæknilausna sem notast er við 
hverju sinni.

4.

I greinargerð með frumvarpinu segir, í hð 6.4. um áhrif á persónuvernd, að í frumvarpinu sé mælt fyrir 
um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, samkeyrslu upplýsinga, og persónuupplýsingar viðk\ræmra 
hópa. Því hafi verið gert mat á áhrifum á persónuvernd sem fýrirsjáanlegt væri að frumvarpið hefði, 
sbr. 29. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

I mati á áhrifum á persónuvernd, sem fylgdi frumvarpsdrögunum þegar félagsmálaráðuneytið óskaði 
umsagnar Persónuvemdar 29. september 2020, kemur fram að við vinnslu þeirra hafi verið horft til 
þess að koma á fót sameiginlegum gagnagrunni og stafrænum lausnum á ábyrgð Barna- og
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fjölskyldustofu sem þjónustuveitendur, tengiliðir, málstjórar og aðilar sem taki þátt í samþættingu muni 
hafa aðgangsstýrðan aðgang að. Oll vinnsla upplýsinga og varðveisla þeirra fari fram í gagnagrunninum 
og í gegnum þær stafrænu lausnir sem hér um ræðir.

I hð 6.4. í greinargerð með frumvarpinu segir að mat á áhrifum á persónuvernd hafi í fýrsta lagi leitt í 
ljós áhætm sem muni fylgja því ef frumvarpið verði að lögum áður en lokið verði við gerð stafrænna 
lausna fýrir vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt frumvarpinu. Aður en sameiginlegar stafrænar 
lausnir verði að veruleika verði upplýsingarnar því unnar á mismunandi formi. Þessu fýlgi áhætta enda 
liggi fýrir að þeir sem vinni persónuupplýsingar á grundvelli heimilda frumvarpsins noti mismunandi 
skjalakerfi, misömggar aðferðir til miðlunar upplýsinga og mismunandi viðmið við aðgangsstýringar 
að þessum kerfum.

Þrátt fýrir að gildistökuákvæði frumvarpsins hafi nú verið breytt frá því Persónuvernd fékk 
frumvarpsdrögin fýrst til umsagnar og aðlögunartámi fram að gildistöku lengdur vekur stofnunin 
athygli á því að verði lög sett á grundvelli frumvarpsins er mjög brýnt að tr)rggt verði að öryggi við 
vinnslu persónuupplýsinga verði með fullnægjandi hætti og að öllu leyti í samræmi við þær kröfur sem 
gerðar em í lögum nr. 90/2018 og reglugerð (ESB) 2016/679, sbr. einkum 27. gr. laganna og 32.-34. 
gr. reglugerðarinnar. Nauðsynlegt er að öryggið sé tryggt frá fyrsta degi, þ.e. frá gildistöku 
laganna. Er í því sambandi meðal annars til þess að líta að um er að ræða vinnslu persónuupplýsinga 
sem í mörgum tilvikum geta talist mjög viðkvæmar, auk þess sem þær varða böm, en 
persónuupplýsingar barna njóta sérstakrar verndar samkvæmt ákvæðum laga nr. 90/2018 og 
reglugerðar (ESB) 2016/679. Sameiginlegar reglur um vinnslu persónuupplýsinga af hálfu Bama- og 
fjölskyldustofu gætu nýst í þeirri \finnu en jafnframt er mikilvægt að notast verði við ömggar 
tæknilausnir við vinnsluna, sbr. einnig umfjöllun í kafla 3 hér að framan.

I þessu sambandi vill Persónuvernd benda á mikilvægi þess að tryggt sé að aðlögunartími fram að 
gildistöku laganna sé nægjanlegur þannig að hæfilegt sxigrúm gefist til að útfæra öruggar stafrænar 
lausnir fýrir gildistökuna. Þá minnir Persónuvernd á mikilvægi þeirra sjónarmiða sem fram koma í lið 
6.4 í almennum athugasemdum við fmmvarpið, sem og í mati á áhrifum á persónuvernd, um að við 
útfærslu gagnagmnns og stafrænna lausna verði hugað vel að áhættumati og öryggisprófunum og að 
mat á áhrifum á persónuvernd verði uppfært. Sérstaklega er mikilvægt að huga að og skilgreina hvernig 
aðgangsstýringu að fyrrgreindum gagnagmnni og stafrænum lausnum verði háttað.

5 .

I fmmvarpinu er gengið út frá því að tengiliðir geti gegnt hlutverki sínu meðfram öðmm störfum. Þeir 
geti þannig iðulega gegnt öðru hlutverki gagnvart viðkomandi börnum, svo sem ef um sé að ræða 
kennara eða starfsmann heilsugæslustöðvar.

Persónuvernd vekur athygli á því að þótt rök geti almennt staðið til þess að tengihðir séu í næmmhverfi 
barnsins dagsdaglega kann að vera að þessu fýrirkomulagi fylgi í einhverjum tilvikum óþægindi fýrir 
barnið og/eða foreldra þess, óháð því hvort til staðar sé eiginlegt vanhæfi hjá viðkomandi tengihð. 
Sem dæmi um slíkt mætti nefna barn á menntaskólaaldri sem þarf að sæta því að tiltekinn 
menntaskólakennari, sem jafnframt er tengihður, fái aðgang að ýmiss konar viðkvæmum upplýsingum 
um það. Shkt gæti í einhverjum tilvikum komið mjög iha við viðkomandi barn.
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Til að bæta úr þessu mætti bæta við írumvarpið ákvæði sem heimilar foreldrum og/eða barni að óska 
eftir því að starfsmaður félagsþjónustu sveitarfélags taki við hlutverki tengiliðar við slíkar aðstæður, 
séu gild rök til slíks.

6.

I frumvarpinu er ítrekað vísað til orðalagsins nforeldra og/eða barn'\ í tengslum við upplýsingar sem ber 
að veita fyrrgreindum aðilum, beiðni þeirra um þjónustu eða samráð um samþættingu þjónustu. Þá 
segir í kafla 3.5. í greinargerð með frumvarpinu um samráð og valdeflingu, að lykilatriði við að ná 
tilskildum árangri sé að virða rétt og skyldur foreldra við ákvarðanatöku um uppeldi barna sinna og 
sjálfstæðan rétt barna til þess að réttmætt tillit sé tekið til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. 
I athugasemdum við 18. gr. frumvarpsins segir að undirstrika beri að samráð og samstarf við barn taki 
mið af aldri barns og þroska og ákvæðum sérlaga um réttarstöðu barns eftir atvikum.

Að mati Persónuverndar væri æskilegt að í ákvæðum frumvarpsins og greinargerð væri leiðbeint frekar 
um það hvenær foreldrar annars vegar og börn hins vegar geta óskað eftir tiltekinni þjónustu, þar á 
meðal hvort og þá hvenær sé taHð rétdætanlegt að ræða ekki við foreldra. Telur Persónuvernd auk þess 
mikilvægt að með sama hætti verði leiðbeint um hvernig foreldrar annars vegar og börn hins vegar getí 
óskað eftir tiltekinni þjónusm.

Þá bendir Persónuvernd á að betur gæti farið á því að nota orðalagið ,joreldra, og ejtir atvikum einnig barn“ 
í einhverjum tihtíkum í stað orðalagsins „foreldrar og/eða börn“.

Sem fyrr segir er vísað til fyrri umsagnar Persónuvemdar til félagsmálaráðuneytisins, dags. 16. október 
2020, um drög að frumvarpi til laga um samþættingu þjónusm í þágu farsældar barna, umsögn þessari 
til fyllingar.

Ekki em að öðm leyti gerðar athugasemdir við efni fmmvarpsins að svo stöddu, en verði frekari 
umsagnar óskað um einstök atriði verður hún fúslega veitt.

F.h. Persónuverndar,

Ffelga Sigríður Þórhallsdóttir ý f  Steinunn Birna Magnúsdottir
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VERND

Félagsmálaráðuneytið 
Skógarhlíð 6 
105 Reykjavík

Reykjavík, 16. október 2020 
Tilvísun: 2020092487/SBM

Efni: Umsögn Persónuverndar um drög aö frumvarpi til laga um samþættingu þjónustu í þágu 
farsældar bama

Persónuvemd vísar til beiðni félagsmálaráðuneytisins, dags. 29. september 2020, þar sem óskað er eftir 
umsögn stofnunarinnar um drög að fmmvarpi til laga um samþættingu þjónusm í þágu farsældar bama.

Samkvæmt markmiðsákvæði frumvarpsdraganna er þeim ætiað að stuðla að velferð og farsæld barna í 
barnvænu, heilsueflandi og valdeflandi samfélagi. Þá segir að meginmarkmið þeirra sé að börn og 
foreldrar sem á þurfi að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana.

Með frumvarpsdrögunum er áætiað að veita fjölmörgum aðilum, sem veita ýmiss konar þjónusm í 
þágu farsældar bama, víðtækar heimildir til vinnslu persónuupplýsinga, bæði almennra og viðkvæmra. 
Samhliða fmmvarpsdrögunum hafa Persónuvernd borist til umsagnar tvenn önnur fmmvarpsdrög sem 
varða stofnun nýrra ríkisstofnana, þ.e. Barna- og fjölskyldustofu og Gæða- og eftirlitsstofnunar 
velferðarmála. Er ráðgert að þær stofnanir fari með fjölbreytt verkefni í tengslum við efni þessara 
fmmvarpsdraga. I frumvarpsdrögum þeim sem hér em til umfjöllunar eru Barna- og fjölskyldustofu 
meðal annars veittar víðtækar heimildir til vinnslu persónuupplýsinga.

Gerðar em eftirfarandi athugasemdir við fmmvarpsdrögin.

1.

Umfang vinnslu persónuuppljsinga og sjónarmið um friðhelgi einkalífs ogjjölskjldu

1 1. mgr. 17. gr. frumvarpsdraganna er lagt til að öll böm og foreldrar skuli hafa aðgang að svonefndum 
tengilið þjónustu í þágu farsældar barns eftir því sem þörf krefji. Eins og fram kemur í 2. mgr. sömu 
greinar er þar um að ræða heilbrigðisstarfsmann frá fæðingu til upphafs skólagöngu en síðan 
starfsmann leik-, gmnn- eða framhaldsskóla. Ljóst er að ekki er aðeins um að ræða aðgang að þessum 
tengOið heldur einnig að honum er ætiað að bjóða foreldmm og börnum þjónustu eins og vikið verður 
að hér síðar. Þá verður ekki ráðið af frumvarpsdrögunum að foreldrar og/eða barn hafi val um það 
hver þessi tengiliður er. Með vísan til hlutverks tengiliða og þeirrar þekkingar á högum barnanna sem 
þeim er ætiað að búa yfir virðist sem þeir geti orðið mjög margir og að hverjum þeirra kynni að vera 
ætiað að sjá um tiltölulega fá börn. Nánar tiltekið er hér vísað til athugasemda við 5. mgr. 17. gr. þar 
sem fjallað er um heimild til setningar reglugerðar um umrædda tengiliði, en samkvæmt
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athugasemdunum getur reglugerðin meðal annars tekið til þess hversu mörg börn tengiliður geti 
þjónustað.

Eins og sjá má meðal annars af þessu myndi það fyrirkomulag sem frumvarpsdrögin gera ráð fyrir leiða 
til stofnunar viðamikils stjórnsýslukerfis sem felur í sér eftirlit með barnafjölskyldum. I þágu þess 
efdrlits er í 1. mgr. 15. gr. gert ráð fyrir umfangsmikilli upplýsingagjöf til tengiliða, annars vegar frá 
þjónustuveitendum og hins vegar veitendum almennrar þjónustu í þágu farsældar barns. Til fyrrnefndu 
aðilanna teljast þeir sem veita svokallaða farsældarþjónusm eins og hún er skilgreind í e-lið 2. gr., þ.e. 
hvers kyns lögbundna þjónustu við börn, og kemur fram í n-lið sömu greinar að bæði er þar um að 
ræða opinbera aðila og einkaaðila sem veita þjónustu á vegum ríkis eða sveitarfélaga, auk þess sem 
taldir eru upp ýmsir aðilar í dæmaskyni, þ.e. leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, 
framhaldsskólar, heilsugæsla, sérhæfð heilbrigðisþjónusta, lögregla, félagsþjónusta og barnavernd. Til 
síðarnefndu aðilanna teljast allir þeir sem standa að skipulögðu starft sem á þátt í að styðja og efla 
farsæld barns. Kemur þetta fram í a-lið 2. gr. sem tiltekur einnig dæmi um skipulagt starf sem hér fellur 
undir, þ.e. þjónustu sjálfstætt starfandi sérfræðinga, íþrótta-, lista- og æskulýðsstarf og starfsemi frjálsra 
félaga- og hagsmunasamtaka.

Þvi er lýst að ef framangreindir aðilar taka eftir og greina vísbendingar um að þörfum barna sé ekki 
mætt með fullnægjandi hættá sé þeim heimilt að skrá og taka saman upplýsingar um aðstæður þeirra. I 
kjölfar þess ætti áðurnefnd upplýsingagjöf sér stað, en tekið er fram að ef ástæða sé til að ætla að barn 
þurfi frekari þjónustu en þegar er veitt skuli \fiðkomandi aðili miðla upplýsingum til tengiliðar eða 
svonefnds málstjóra þjónustu í þágu farsældar barns. Ljóst er að í þessari skráningu og miðlun gæti 
falist veruleg íhlutun í réttinn til friðhelgi einkalífs, en eins og fram kemur í m-lið 2. gr. getur meðal 
annars verið um að ræða upplýsingar um heilsufar, fjölskylduhagi, félagslegan vanda og refsiverða 
háttsemi eða ætlaða refsiverða háttsemi. Þá er ljóst að upplýsingar sem skráðar eru geta fylgt barni lengi 
og haft áhrif þegar vera má að þær hafi ekki lengur þýðingu, sbr. 3. mgr. 17. gr. þar sem fjallað er um 
skipti á tengiliðum og miðlun upplýsinga frá fyrri tengilið til hins nýja.

Af frumvarpsdrögunum verður ráðið að lítið tilefni gæti nægt til að sú vinnsla sem hér hefur verið lýst 
ætti sér stað. Eins og fram kemur í 10.-12. gr. er gert ráð fyrir að þjónusta skiptist í þrjú stig eftir því 
hversu mikill vandi barns sé og miðast fyrsta stigið við að beitt sé úrræðum sem feH í sér svonefndan 
einstakHngsbundinn, snemmtækan stuðning með það að markmiði að styðja \nð farsæld barns. 
Samkvæmt kafla 2.1 í almennum athugasemdum yrði gripið til slíkra úrræða þegar um ræddi börn sem 
glímdu við vægan vanda til þess meðal annars að koma í veg fyrir að vandinn ykist og yrði erfiðari 
\fiðureignar. Ekki kemur fram takmörkun á því hvaða upplýsingar vinna mætti með eftir því hvaða 
þjónustustigs væri taHn þörf og ættu áðurnefndar heimildir til skráningar og miðlunar samkvæmt því 
að virkjast þegar vart yrði við vægan vanda hjá barni.

Við mat á því hvaða \innsluheimildir kæmu hér til áHta samkvæmt lögum nr. 90/2018, um 
persónuvernd og \nnnslu persónuupplýsinga, sbr. einnig reglugerð (ESB) 2016/679, verður að telja 
óHklegt að unnt sé að byggja á samþykki hinna skráðu, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 9. gr. og 1. tölul. 11. gr. 
laganna, sem og samsvarandi ákvæði reglugerðarinnar. Þegar vinnsla persónuupplýsinga byggist á 
annars konar heimild en samþykki verður almennt ekki Htið svo á að yfirlýsing hins skráða um að hann 
falfist á vinnsluna þurfi að figgja fyrir. Engu að síður getur verið ástæða til þess að fyrir figgi umboð 
eða beiðni frá hinum skráða þótt ekki sé þar um ciginlegt samþykki að ræða í skilningi 
persónuvemdarlaga, einkum ef vinnslan getur haft íþyngjandi réttaráhrif eða tekur til viðkvæmra 
einkafifshagsmuna. Má í því sambandi nefna vinnslu persónuupplýsinga um heilsufar, félagsleg
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vandamál og refsiverða háttsemi sem fram fer hjá opinberum þjónustustofnunum. Æskilegt má telja 
að slíkt umboð eða beiðni þurfi að vera þeim mun skýrari og afdráttarlausari eftir því sem hin 
íþyngjandi áhrif og inngripið í einkalíf hinna skráðu er víðtækara. Telja verður að það eigi við hér.

Tekið er fram í 2. mgr. 15. gr. að hafa skuli samráð við foreldra og/eða barn áður en upplýsingum er 
miðlað til tengiliðar eða málstjóra. Ekki virðist hins vegar ljóst að gert sé ráð fýrir eiginlegu samþykki 
fýrir miðluninm eða að veita skuli kost á andmælum við henni. Þá er gerð undantekning frá skyldunni 
til samráðs þegar það er ekki talið þjóna hagsmunum barns.

Gert er ráð fyrir frekari upplýsingavinnslu en hér hefur verið lýst ef af svokaUaðri samþættingu þjónusm 
verður. Annars vegar er þar um að ræða samþættingu undir umsjón tengiliðar, þ.e. þegar um ræðir 
þjónustu á fyrsta stigi, sbr. 19. gr., og hins vegar undir umsjón fýrrnefnds málstjóra, þ.e. þegar um ræðir 
þjónustu á öðru og þriðja stigi, sbr. 20.-22. gr. I 2. mgr. 19. gr. og 2. mgr. 21. gr. er því lýst að til að af 
upplýsingaöflun vegna samþættingar þjónustu verði þurfi foreldrar og/eða barn að hafa staðfest að 
samþætting skuli hefjast. Málstjóri fengi hins vegar vitneskju um að barn ætti við vanda að etja áður en 
slík staðfesting og þar með heimildir hans til upplýsingaöflunar lægju fýrir, enda væri þá þegar búið að 
tilnefna hann. Nánar triltekið er hér vísað til þess að samkvæmt 1. mgr. 20. gr. skal tengiliður óska eftir 
því við sveitarfélag, þar sem bam á lögheimili, að tilnefndur verði málstjóri þjónustu ef ástæða sé til að 
ætla að barn þurfi fjölþætta þjónustu á öðru eða þriðja stigi til lengri tíma. Auk þess kemur fram að 
berist sveitarfélagi upplýsingar með öðrum hætti um að barn þarfnist slíkrar þjónusm skuli jafnframt 
tilnefna málstjóra. Þá er ljóst af 2. mgr. 21. gr. að það er hlutverk málstjóra að afla fýrrnefndrar 
staðfestingar á því að samþætting skuli hefjast.

I þessu sambandi má jafnframt vísa til athugasemda við e-lið 18. gr. þar sem fjallað er um það hlutverk 
tengiliðar að upplýsa sveitarfélag um þörf á tilnefningu málstjóra. Segir þar að almennt hafi tengiliður 
barns þess háttar innsýn í þarfir þess að hann geti greint vísbendingar um að það hafi þörf fýrir þjónustu 
á öðm eða þriðja stigi. Gert sé ráð fýrir samráði við foreldri og/eða barn eftir atvikum en árétta beri 
að miðlun upplýsinga um þörf á málstjóra sé ekki háð samþykki foreldris eða barns. Um leið verði að benda 
á að neikvæð afstaða foreldris og aðstæður barnsins kunni að leiða til þess að mál verði tilkynnt á 
grundvelli bamaverndarlaga.

Af því sem hér hefur verið rakið verður að álykta að foreldrar og börn gætu verið undir ákveðnum 
þrýstingi þegar þjónusta væri boðin samkvæmt lögum á gmndvelli frumvarpsdraganna, enda gæti 
neitun um að þiggja þjónustuna haft í för með sér íþyngjandi stjórnvaldsafskipti. I því sambandi má 
nefna til hliðsjónar að til að samþykki teljist vera til staðar fýrir vinnslu persónuupplýsinga í skilningi 
persónuverndarlöggjafarinnar þarf það að vera óþvingað eins og fram kemur í 8. tölul. 3. gr. laga nr. 
90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og 11. tölul. 4. gr. reglugerðar (ESB) 
2016/679, en í því felst að samþykki sé veitt af fusum og frjálsum \rilja án þvingunar og þrýstings og 
án þess að það hafi neikvæðar afleiðingar fýrir einstaklinginn að veita það ekki. Verður samkvæmt því 
ekki talið að hér sé um að ræða frjálst samþykki.

Einnig er til þess að líta að upplýsingavinnsla vegna samþættingar þjónusm, sem og í ljósi 
frumvarpsdraganna að öðm leyti, gæti orðið mjög víðtæk. Má þar nefna að Barna- og fjölskyldustofu 
yrði ætlað að halda sérstakan gagnagmnn með upplýsingum sem skráðar yrðu samkvæmt ákvæðum 
draganna, sbr. umfjöllun í I- og N-lið 3. kafla hér á eftir. Þá verður þetta meðal annars ráðið af 
fýrrnefndu ákvæði m-liðar 2. gr., svo og af 23. gr. þar sem segir að eftir að staðfesting foreldra og/eða 
bama á samþættingu þjónusm liggi fýrir sé \rinnsla upplýsinga um aðstæður barnsins heimil hjá 
tengiliðum, málstjórum, þjónusmveitendum og þeim sem veita almenna þjónusm í þágu farsældar
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barns. Með vinnslu persónuupplýsinga sé meðal annars átt við söfnun, skráningu, varðveislu, miðlun 
og samkeyrslu upplýsinga um aðstæður barns, þ.m.t. viðkvæmra persónuupplýsinga og upplýsinga um 
refsiverða háttsemi og ætlaða refsiverða háttsemi.

Þegar til alls framangreinds er litið telur Persónuvernd vafa leika á um hvort sú vinnsla 
persónuupplýsinga, sem frumvarpsdrögin í núverandi mynd gera ráð fýrir, fái samrýmst grunnreglu 71. 
gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs, heimilis og 
tjölskyldu. Ljóst er að sá réttur getur þurft að sæta takmörkunum eins og fram kemur í 3. mgr. 71. gr. 
stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 8. gr. mannréttindasáttmálans. Þá ber löggjafanum skylda til að tryggja 
börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, sbr. 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. 
Takmarkanir í lögum á friðhelgi einkaKfs, heimilis og íjölskyldu, þ. á m. til að tryggja hag barna, verða 
hins vegar að helgast af brýnni nauðsyn. Persónuvernd telur uppi vafa um hvort sú víðtæka 
upplýsingavinnsla um hagi barna og íjölskyldna þeirra sem frumvarpsdrögin gera ráð fyrir -  oft af litlu 
tilefni -  fái samrýmst þessu skilyrði. Samk\ræmt þ\ú telur Persónuvernd frumvarpsdrögin skorta rök 
fyrir því, með tilliri til meðalhófssjónarmiða, að svo umfangsmikil vinnsla persónuupplýsinga sem hér 
um ræðir sé nauðsynleg til að ná markmiðum þess.

Skal í því sambandi sérstaklega minnt á að sú fyrirmynd sem frumvarpsdrögin byggist á, þ.e. skoskt 
verkefni sem upphaflega studdist við þarlenda löggjöf frá árinu 2014 og sem þá gerði ráð fyrir 
sambærilegum tengiliðum og hér um ræðir (e. named persons), hefur þar í landi verið umdeild. Að því 
er vikið í kafla 2.4 í almennum athugasemdum við frumvarpsdrögin með því orðalagi að upp hafi 
komið „ák\reðnar áskoranir og gagnrýni á framkvæmd stefnunnar sem tengjast m.a. miðlun 
persónuupplýsinga“. Hitt er hins vegar ósagt látið að með dómi hinn 28. júlí 2016 komst Hæstiréttur 
Bretlands að þeirri niðurstöðu að umrædd löggjöf færi í bága við réttinn til friðhelgi einkalífs og 
fjölskyldu samk\ræmt 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Telur Persónuvernd ekki unnt að líta fram 
hjá þessum dómi \ið umfjöllun um frumvarpsdrögin.

Verði ákveðið að leggja drögin fram sem lagafrumvarp þrátt fyrir það sem fýrr er rakið telur 
Persónuvernd þörf á að tiltekin ák\ræði verði lagfærð og er um það fjallað í köflunum sem hér á eftir 
fara.

2. Forsendur samþœttrarþjónustu

I greinargerð með frumvarpsdrögunum er meðal annars að finna umfjöllun um þær hugmyndir sem 
búa að baki drögunum. Er þar vísað til þess að markmið draganna sé að þau úrræði og sú þjónusta 
sem drögin fela í sér standi börnum og fjölskyldum þeirra til boða ef þau svo kjósa. Þá er fjallað um 
mismunandi sjónarmið, sem fram komu í samráðsferli á fýrri stigum, varðandi það hvort þjónustan 
sem fjallað er um í drögunum skyldi vera valkvæð eða ekki. Niðurstaða að samráðsferlinu loknu hafi 
verið sú að þjónustan skyldi vera valkvæð og séu drögin byggð á því.

I texta fmmvarpsdraganna er víða að finna tilvísanir til þess að heimilt sé að beita tilteknum úrræðum, 
sem iðulega fylgir einhvers konar \dnnsla persónuupplýsinga, að höjðu samráði við foreldra og/ eða höm.

Með vísan til alls framangreinds vill Persónuvemd gera skýran fyrirvara við umsögn þessa, sbr. 
jafnframt umfjöllun í 1. kafla hennar hér að framan, en eftirfarandi athugasemdir og breytingatillögur 
eru háðar þeirri forsendu að foreldrar og/eða börn hafi raunverulegt og frjálst val um að þiggja 
samþætta þjónustu samkvæmt frumvarpsdrögunum.
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Það sem einna helst varð til þess að Persónuvernd taldi brýnt að gera þennan fyrirvara er framsetning 
athugasemda við e-lið 18. gr. frumvarpsdraganna, sem áður voru nefndar, en í ák\'æðmu er fjallað um 
hlutverk tengiliðar. Svo sem áður kom fram virðist þar í fyrsta lagi gerður greinarmunur á samráði 
annars vegar og samþykki hins vegar, og gefur textinn það til kynna að foreldrar og/eða barn hafi ekki 
frjálst val um það hvort sveitarfélag verði upplýst um þörf fyrir tilnefningu málstjóra. Að mati 
Persónuverndar verður ekki séð að þetta samrýmist umfjöllun annars staðar í fmmvarpsdrögunum 
sem lýtur að því að þjónustan skuli vera valkvæð. Þá vekur þetta spurningar um hvort hið sama sé upp 
á teningnum þegar vísað er til þess annars staðar í drögunum að grípa megi til tiltekinna aðgerða, eða 
vinna með persónuupplýsingar, að höfðu samráði við foreldra og/eða bam, en slíkt skilyrði er víða að 
finna í texta fmmvarpsdraganna.

Þá er í öðm lagi til þess að líta að framsetning athugasemda við ákvæðið gefur til kynna að foreldrar 
og/eða böm geti sætt þrýstingi til að staðfesta að samþætt þjónusta fari fram, ellegar kunni það að leiða 
til tilkynningar á gmndvelli barnaverndarlaga. I þessu má telja að felist ótvíræð þvingun gagnvart 
viðkomandi foreldmm og/eða barni, og getur staðfesting þeirra þ\d vart talist frjálst og óháð samþykki 
við þessar aðstæður, sbr. framangreint. Þá er til þess að líta að tilkynningaskylda samkvæmt 
barnaverndarlögum er sjálfstæð og ekki beintengd við þá þjónustu sem til stendur að veita á gmndvelli 
frumvarpsdraganna. Ekki verður því séð að þörf sé á að tengja þessi tvö úrræði saman með þeim hætti 
sem gert er í tilvitnuðum texta.

Með hliðsjón af öllu framangreindu leggur Persónuvernd til að athugasemdir við e-lið 18. gr. 
fmmvarpsdraganna verði endurskoðaðar. Þá verði jafnframt gerðar tilteknar breytingar á texta 
draganna að öðm leyti í því skyni að taka af vafa um það að þjónustan sé raunverulega valkvæð og háð 
frjálsu samþykki foreldra og/eða barns. Nánar verður gerð grein fyrir þessum tillögum í 3. kafla 
ums agnarinnar.

Sé það hins vegar ætlunin að samþætt þjónusta verði að einhverju leyti skyldubundin eða að foreldrar 
og/eða böm verði beitt þrýstingi í því skyni að þau staðfesti að slík þjónusta fari fram kynni það að 
leiða til vinnslu persónuupplýsinga andstætt vilja foreldra og/eða barna í einhverjum tilvikum. í því 
sambandi er vísað til umfjöllunar í 1. kafla umsagnarinnar hér að framan og áréttað að Persónuvernd 
telur verulegan vafa leika á því að slíkt fyrirkomulag geti samrýmst ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar 
um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.

3. Atlmgasemdir og breytingatillögur

A. Sampykkiforeldra og/ eða barns jy r ir  miðlun uppljsinga til tengiliðar eða málstjóra

I kafla 1 hér að framan var fjallað um umfang vinnslu persónuupplýsinga á grundvelli 
fmmvarpsdraganna í samhengi við stjórnarskrárvarin réttindi til friðhelgi einkalífs, heimilis og 
fjölskyldu.

Með vísan til þeirrar umfjöllunar telur Persónuvemd koma til greina að gera breytingar á 
fmmvarpsdrögunum á þá leið að skráning og miðlun þjónusmveitenda, sem og annarra aðila sem veita 
almenna þjónustu í þágu farsældar barna, á persónuupplýsingum um böm og aðstæður þeirra (þ. á m. 
fjölskyldu) til tengiliðar eða málstjóra geti aðeins farið fram á gmndvelli samþykkis foreldra og/eða 
barns, eftir atvikum, hverju sinni.
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Þótt fallast megi á að slík breyting myndi draga úr áhrifum laga á gmndvelli frumvarpsdraganna verður 
ekki fram hjá þ\’í litið að hún væri jafnframt til þess fallin að tryggja betur samræmi þess við 
stjórnarskrár\’arin réttindi hinna skráðu einstaklinga til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, sbr. fyrri 
umfjöllun. Með þessu yrði jafnframt tryggt mun betur raunverulegt og frjálst val foreldra og/eða bams 
um þá þjónustu sem frumvarpsdrögin fjalla um. Þá væri jafnframt unnt að benda á að sé vandi bamsins 
talinn nægilega alvarlegur hafi viðkomandi aðilar val um það úrræði að senda rilkynningu til 
barnaverndarnefndar á gmndvelli barnaverndarlaga, fáist samþykkið ekki.

B. Skilgreining í  m-liö 2. gr. jmmvarpsdraganna

I 2. gr. frumvarpsdraganna er að finna orðskýringar hugtaka. I m-lið ákvæðisins er fjallað um 
upplýsingar um aðstæður bams. Segir þar:

„Upplýsingar um aðstæður barns geta falið í sér viðkvæmar persónuupplýsingar, svo sem upplýsingar 
um heilsufar, fjölskylduhagi, félagslegan vanda, og upplýsingar um refsiverða háttsemi og ætlaða 
refsiverða háttsemi."

I 3. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, em viðkvæmar 
persónuupplýsingar skilgreindar með tæmandi talningu. Upplýsingar um heilsufar em taldar til 
viðkvæmra persónuupplýsinga en upplýsingar um fjölskylduhagi, félagslegan vanda og upplýsingar um 
refsiverða háttsemi og ætlaða refsiverða háttsemi falla ekki undir skilgreininguna. Að mati 
Persónuvemdar er fyrrgreint orðalag m-liðar 2. gr. draganna villandi hvað varðar viðkvæmar 
persónuupplýsingar. Telur Persónuvernd að betur færi á því að fjalla annars vegar um viðkvæmar 
persónuupplýsingar og hins vegar um upplýsingar sem tahst geti viðkvæms eðlis.

Persónuvernd leggur því dl eftirfarandi breytingu á 3. tölul. 3. gr.:

„Upplýsingar um aðstæður barns geta falið í sér viðkvæmar persónuupplýsingar, svo sem upplýsingar 
um heilsufar, og upplýsingar sem talist geta viðkvæms eðlis, svo sem upplýsingar um fjölskylduhagi, 
félagslegan vanda og upplýsingar um refsiverða háttsemi og ætlaða refsiverða háttsemi.“

Þá er bent á að samskonar orðalag um viðkvæmar persónuupplýsingar kemur víðar fram í 
frumvarpsdrögunum og greinargerðinni. Lagt er til að farið verði með heildstæðum hætti yfir drögin 
og gerðar sambærilegar breytingar annars staðar í textanum, eftir því sem við á.

C. Tilvtsun til laga nr. 75/2019, sbr. n-lið 2. gr. frumvarpsdraganna

Samkvæmt n-hð 2. gr. frumvarpsdraganna er þjónustuveitandi sá sem veitir farsældarþjónustu, hvort 
sem hann er hluti af stjómsýslu ríkis eða sveitarfélags eða einkaaðili. I dæmaskyni em taldir upp ýmsir 
þjónustuveitendur, þar á meðal lögregla.

I þessu sambandi vekur Persónuvemd athygh á að um vinnslu lögreglu á persónuupplýsingum, sem 
fram fer í löggæslutilgangi, fer eftir ákvæðum laga nr. 75/2019 um vinnslu persónuupplýsinga í 
löggæslutilgangi. Ræðst það þannig af tilgangi \hnnslunnar hverju sinni hvort hún fellur undir lög nr. 
90/2018 eða lög nr. 75/2019, þegar lögregla á í hlut.
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Með vísan til framangreinds er lagt til að tilvísun til laga nr. 75/2019 verði bætt inn í texta 
frumvarpsdraganna, þar sem við á.

D. Skilgreining á hugtakinu samráð - tillaga um viðbót við 2. gr.

Sem fyrr segir er víða í frumvarpsdrögunum að finna texta á þá leið að heimilt sé að grípa til tiltekinna 
ráðstafana að höfðu samráði við foreldra og/eða barn. Slíkum ráðstöfunum fylgir almennt \dnnsla 
persónuupplýsinga.

Orðið samráð getur haft mismunandi merkingu. Það getur til að mynda vísað til þess að efni sé lagt 
fyrir aðila sem geta komið athugasemdum sínum á framfæri en hafa þó ekki úrslitavald um niðurstöðu 
máls, og er þá ekki þörf á eiginlegu samþykki þeirra til að leiða mál til lykta. Það á til dæmis við um 
samráð í aðdraganda lagasetningar. Samráð, í almennu tali, gemr hins vegar vísað til sameiginlegra 
ákvarðana og samræmingar aðgerða.

Persónuvemd telur, með vísan til þessa sem og umfjöllunar um hugtakið samráð framar í umsögn 
þessari, að æskilegt væri að gera orðinu samráð skil í 2. gr. draganna og skýra merkingu þess í samhengi 
við ákvæði frumvarpsins, Hkt og annarra lykilhugtaka. Væri það til þess faHið að eyða vafa um þýðingu 
þeirra ák\Tæða frumvarpsins sem gera samráð að skilyrði.

Þá telur Persónuvernd mikilvægt að í lagatextanum sjálfum verði skýrt kveðið á um að foreldrum 
og/eða bömum sé frjálst að hafna samþættri þjónustu í þágu farsældar barns, jafnt í upphafi sem og á 
síðari stigum.

E. A.bjrgð fíarna- ogjjölskjldustofu á vinnslupersónuupplýsinga, sbr. m.a. d-lið 6. gr. fnmvarpsdraganna

I 6. gr. frumvarpsdraganna er fjallað um verkefni Barna- og fjölskyldustofu. I d-hð 1. mgr. ákvæðisins 
segir að Barna- og fjölskyldustofa beri ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga á grundveHi IV. og V. kafla 
laganna, þ.m.t. skyldu til að gera viðeigandi ráðstafanir sem tryggja að vinnsla persónuupplýsinga við 
samþættingu þjónusm sé í samræmi við lög.

I athugasemdum við ákvæðið segir að almennt sé gengið út frá því þegar stjómvöld vinni 
persónuupplýsingar að stjórnvaldið þar sem upplýsingamar em unnar sé ábyrgðaraðih fyrir vinnslu 
persónuupplýsinga. Jafnframt segir að mikið hafi verið rætt um vinnslu persónuupplýsinga við 
undirbúning frumvarpsdraganna og í samráðsferH þess. Þá hafi mat á áhrifum á persónuvernd 
jafnframt leitt í ljós áhættuþætti vegna persónuverndar sem tengist m.a. umfangi vinnslu og fjölbreytni 
þess hóps sem fái \dnnsluheimildir samkvæmt drögunum. I ljósi þessara sjónarmiða og til að stuðla að 
meðvitund um vinnslu persónuupplýsinga innan ramma samþættingar sé því í drögunum lagt tdl að 
Barna- og fjölskyldustofa gegni sérstakri ábyrgð við að halda utan um vinnslu persónuupplýsinga en 
ábyrgðin haldist í hendur við vinnsluheimildir 23. gr. draganna.

Hugtakið ábjrgðaraðili er skilgreint í 6. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2018. Segir þar að ábyrgðaraðiH sé 
einstaklingur, lögaðiH, stjórnvald eða annar aðiH sem ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang og
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aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga.1 Þá segir í 7. tölul. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 (almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar) að ábyrgðaraðili sé einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, 
sérstofnun eða annar aðili sem ákvarðar, einn eða í samvinnu við aðra, tilgang og aðferðir við vinnslu 
persónuupplýsinga. Ef tilgangur og aðferðir við slíka vinnslu séu ákveðin í lögum sé heimilt að tilgreina 
ábyrgðaraðila eða sérstakar Hðmiðanir fyrir tilnefningu hans í lögum.

Með \dsan til framangreinds vill Persónuvernd árétta að ákvörðun um það hver sé ábyrgðaraðili 
vinnslu, t.d. ef til ágreinings kæmi, er ávallt tekin á grundvelli fýrrgreindra sjónarmiða sem tiltekin eru 
í lögum nr. 90/2018 og reglugerð (ESB) 2016/679. Við þá ákvörðun ber þá jafnframt að hafa hliðsjón 
af þeim lögum sem gilda um viðkomandi starfsemi og því hver ábyrgð og verkefni \dðkomandi aðila 
eru samEæmt þeim.

Þá vill Persónuvernd benda á að í ljósi þess hversu f|ölbreyttir aðHar geta tekið að sér hlutverk 
þjónusmveitenda, sbr. n-Hð 2. gr. fmmvarpsdraganna, þar á meðal einkaaðHar, væri æskHegt að vísa til 
þess í greinargerðinni að huga geti þurft að gerð vinnslusamnings, sbr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 
2016/679, eða eftir atvikum samkomulags um skiptingu ábyrgðar, sbr. 1. mgr. 26. gr. reglugerðarinnar, 
við þjónusmveitendur þegar við á.

F. Setningreglna um vinnslu persónuupplýsinga, sbr. d-Hð 1. mgr. 6. gr. frumvarpsdraganna

í 2. málsl. d-Hðar 1. mgr. 6. gr. frumvarpsdraganna segir að Barna- og þölskyldustofa setji reglur um 
nánari framkvæmd vinnslu persónuupplýsinga við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem 
öðHst gHdi við staðfestingu ráðherra.

I athugasemdum við ákvæðið segir að Barna- og fjölskyldustofa geti sett stjórnvaldsfyrirmæH með 
reglum um \tinnslu persónuupplýsinga. Jafnframt segir að í hlut stofnunarinnar falH að útbúa 
leiðbeiningar um réttindi hins skráða, t.a.m. með samræmdri persónuverndarstefnu.

Verði frumvarpsdrögin að lögum er mjög mikHvægt að reglur og leiðbeiningar af þessu tagi séu tfi 
staðar frá byrjun, að vandað sé vel til undirbúnings þeirra og hugað að því hvernig tryggt verður að 
þeim verði fylgt. I þessu sambandi vekur Persónuvernd athygH á mikfivægi þess að fyrrgreindar reglur 
og leiðbeiningar verði scttar samtímis gfidistöku laganna svo að tryggja megi samræmi við vinnslu 
persónuupplýsinga hjá þjónustuveitendum frá upphafi.

Að mati Persónuverndar er jafnframt mildlvægt að tryggt sé formlegt samráð við stofnunina, með 
rúmum fyrirvara, \tið gerð umræddra reglna og leiðbeininga.

G. Tilvísun til vinnslu almennra uppljsinga, sbr. 8. gr. frumvarpsdraganna

I 8. gr. frumvarpsdraganna er fjaUað um heimfidir Barna- og fjölskyldustofu til að safna og vinna úr 
almennum upplýsingum um farsæld barna með það að markmiði að stjórnvöld hafi yfirsýn yfir 
aðstæður bama og þjónustuþörf. I athugasemdum við ákvæðið í greinargerð kemur fram að 1. og 2.

1 Evrópska persónuverndarráðið hefur birt nýjar leiðbeiningar um ábyrgðaraðila og vinnsluaðila, sem nú em í opnu 
samráðsferli, en þær má nálgast á vefsíðu ráðsins: hftps:/ /edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art- 
704/2020/guidelines-072020-concepts-controiler-and-processor en



mgr. ákvæðisins taki til söfnunar og vinnslu ópersónugreinanlegra upplýsinga, en að í 3. mgr. sé fjallað 
um heimildir til \innslu persónuupplýsinga.

Að mati Persónuverndar er tilvísun til almennra upplýsinga í 1. og 2. mgr. ákvæðisins óljós og til þess 
fallin að valda misskilningi. Betur færi á því að vísa þar með skýrum hætti til söfnunar og vinnslu 
ópersónugreinanlegra upplýsinga.

H. Tilvísun til laga um persónnvemd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 13. og 14. gr. frumvarpsdraganna

I 4. mgr. 13. gr. frumvarpsdraganna segir að þjónustuveitendum beri að vinna persónuupplýsingar í 
samræmi við reglur sem settar séu á grundvelli laganna. 114. gr. draganna segir jafnframt að þeim sem 
veiti almenna þjónusm í þágu farsældar barna beri að vinna persónuupplýsingar í samræmi við reglur 
sem settar séu á grundvelli laganna.

Persónuvernd teldi eðlilegra að umrædd ákvæði væru orðuð sem heimildir til vinnslu 
persónuupplýsinga fremur en að orðuð sé skylda þar að lútandi. Samrýmdist slíkt bemr 
meðalhófskröfum. Þá leggur Persónuvernd til að við bæði ákvæðin verði bætt tilvísun til laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Ákvæðin kveði þá á um að framangreindum aðilum beri 
að vinna persónuupplýsingar í samræmi við reglur sem settar séu á grundvelli laganna (á grundvelli 
draganna) og ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

I. Notkun og nmsjón með upplýsingakerfum sampættingarinnar, sbr. 6. og 15. gr. frumvarpsdraganna

I frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir því að komið verði á fót gagnagrunni og samræmdum 
stafrænum lausnum til skráningar og miðlunar upplýsinga á grundvelli draganna.

I athugasemdum við 15. gr. frumvarpsdraganna er þallað um heimildir þjónusmveitenda og aðila sem 
veita almenna þjónusm í þágu farsældar barna til að skrá og miðla upplýsingum. Er vísað til þess að 
ganga megi út frá því að þjónustuveitendur hafi þegar, á grundvelli sérlaga, heimildir til að skrá tilteknar 
upplýsingar um börn. Aðilar sem veiti almenna þjónustu í þágu farsældar bama hafi hins vegar almennt 
ekki slíkar heimildir. Markmiðið sé að þessir aðilar safni saman upplýsingum sem séu til þess fallnar að 
varpa ljósi á þarfir barns og sem ætlaðar séu til vinnsluinn í kerfi samþættingar þjónustu í þágu farsældar 
barnsins. í ljósi þess að þeir scm vciti barni almenna þjónustu hafi ekki sömu heimildir í sérlögum til 
vinnslu persónuupplýsinga sé þeim í fmmvarpsdrögunum veitt heimild til þess að skrá hjá sér 
upplýsingar um bam og miðla þeim áfram.

I framhaldi af þessari umfjöllun segir svo að gengið sé út frá því að þessar upplýsingar séu eingöngu 
varðveittar í upplýsingakerfum samþættingarinnar og unnar áfram í samræmi við aðrar vinnsluheimildir 
fmmvarpsdraganna. Því sé ekki gert ráð fyrir að þær séu varðveittar eða unnið með þær að öðm leyti 
hjá þjónusmveitendum eða þeim sem veita almenna þjónusm í þágu farsældar barna nema þeir aðilar 
hafi heimildir til að vinna slíkar upplýsingar á eigin ábyrgð.

I ljósi þess hve umfangsmiklar og viðkvæmar upplýsingarnar geta verið leggur Persónuvemd til að í 
stað þess að framangreint komi einimgis fram í greinargerð verði þetta fært með einhverjum hætti inn 
í lagatextann. Skýrt ákvæði í lagatexta um að skráning og miðlun persónuupplýsinga á gmndvelli 
fmmvarpsdraganna sé eingöngu heimil í sameiginlegu upplýsingakerfi/gagnagrunni sem Barna- og 
fjölskyldustofa hefur umsjón með væri að mati stofnunarinnar til þess fallið að draga úr áhættu sem
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fylgir því að upplýsingamar verði varðveittar hjá fjölda mismunandi aðila, sem hafa mismiklar og 
jafnvel engar heimildir í sérlögum til vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem um ræðir á eigin ábyrgð.

J. Tilnefning tengiliða

í  frumvarpsdrögunum er gengið út frá því að tengiliðir geti gegnt hlutverki sínu meðfram öðmm 
störfum. Þeir geti þannig iðulega gegnt öðm hlumerki gagnvart viðkomandi börnum, svo sem ef um 
sé að ræða kennara eða starfsmann heilsugæslustöðvar.

Persónuvernd vekur athygli á þ\ú að þessu fýrirkomulagi geta fylgt óþægindi fyrir barnið og/eða 
foreldra þess, óháð því hvort til staðar sé eiginlegt vanhæfi hjá viðkomandi tengilið. Til að bæta úr því 
mætti bæta við frumvarpsdrögin ákvæði sem heimili foreldrum og/eða barni að óska eftir því að 
starfsmaður félagsþjónustu sveitarfélags taki við hlutverki tengiliðar við slíkar aðstæður.

K. Aðgangsstýring að upplýsingakeij'nm, sbr. m.a. 17.gr. frumvarpsdraganna

I 3. mgr. 17. gr. frumvarpsdraganna er fjallað um skipti á tengiliðum og miðlun upplýsinga frá fyrri 
tengilið til hins nýja.

Persónuvernd áréttar að við fýrrgreindar aðstæður er afar mikilvægt að tryggja að viðeigandi breytingar 
verði gerðar á aðgangsstýringum í upplýsingakerfum, þ.e. að lokað sé fyrir aðgang tengiliðar að 
upplýsingum um börn sem ekki em lengur í þeirra umsjá. Þá kann að vera rétt að huga að því að nýr 
tengiliður hafi ekki ótakmarkaðan aðgang að upplýsingum langt aftur í tímann.

Að auki er mikilvægt að huga að ströngum aðgangsstýringum í upplýsingakerfum samþættingarinnar 
að öðru leyti. Um þetta, og öryggi persónuupplýsinga að öðm leyti, gilda m.a. 27. gr. laga nr. 90/2018 
og 32. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679.

-L. Skipnn málstjóra án tillögu frá tengilið, sbr. 20. gr. frumvarpsdraganna

I 1. mgr. 20. gr. frumvarpsdraganna segir að hægt sé að skipa málstjóra án tillögu þar að lútandi frá 
tengilið við vissar aðstæður.

I athugasemdum við ákvæðið segir að til samræmis við e-lið 18. gr. mæli það fyrir um að tengiliður 
skuli hafa samráð við foreldra. Þá segir að í einhverjum tilUkum kunni sveitarfélag að fá upplýsingar 
um þörf barns fyrir málstjóra án þess að barnið hafi tengihð. Til að tryggja að ekki verði tafir á 
tilnefningu málstjóra geri ákvæðið ekki ófrávíkjanlega kröfu um aðkomu tengiliðar.

Svo sem fýrr greinir hefur Persónuvernd lagt þá forsendu til grundvallar við samantekt 
athugasemdanna að byggt sé á samráði við foreldra og/eða barn, með takmörkuðum undantekningum, 
en umfjöllun þess efnis er að finna víða í frumvarpsdrögunum og greinargerðinni. Að mati 
Persónuverndar er þar um mjög veigamikið og mikilvægt atriði að ræða, þ.e. að þjónustan sé valk\Tæð 
og að það sé í höndum foreldra og/eða barns að þiggja hana eða hafna henni.

Telur Persónuvernd því nauðsynlegt að taka af allan vafa um að tilnefning málstjóra skuli ávallt fara 
fram að höfðu samráði við foreldra og/eða barn, einnig þegar hann er tilnefndur án aðkomu tengiliðar.
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Telur stofnunin rétt að viðeigandi breytingar verði þá gerðar á orðalagi 20. gr. frumvarpsdraganna til 
þess að taka af vafa um það.

M. Tilvísun til nauðsynjar vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 23. gr. frumvarpsdraganna

I 23. gr. frumvarpsdraganna er fjallað um vinnslu persónuupplýsinga við samþættingu þjónustu.

I ljósi þess hversu umfangsmikil vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga um böm gemr farið fram á 
gmndvelli frumvarpsdraganna, og með vísan til þeirrar reynslu sem stofnunin hefur af málum sem 
varða skipulega skráningu margra aðila á upplýsingum um börn, svo sem í upplýsingakerfum 
grunnskóla, telur Persónuvernd rétt að sérstaklega verði áréttað í ákvæðinu að vinnsla 
persónuupplýsinga þurfi að teljast nauðsynleg í hverju einstöku tilviki í þágu tilgangsins, í samræmi við 
meðalhófskröfu persónuverndarlaganna.

Lagt er til að síðasti málsliður ákvæðisins orðist svo:

„Gæta ber að meðalhófi við vinnslu persónuupplýsinga á grundvelli laga þessara og skal ekki 
vinna með persónuupplýsingar umfram það sem nauðsynlegt má telja í hverju einstöku tilviki 
í þágu tilgangsins.“

N. Upplýsingaöiyggi

I greinargerð með fmmvarpsdrögunum segir, í lið 6.2. um áhrif á persónuvernd, að þar sem í því sé 
mælt fýrir um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, m.a. upplýsinga um heimilis- og einkalíf þeirra 
einstaklinga sem í hlut eigi, og samkeyrslu upplýsinga, hafi verið talið rétt að gera mat á áhrifum á 
persónuvernd, sbr. 29. gr. laga um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Um hafi 
verið að ræða mat á áhrifum sem væm fyrirsjáanleg vegna fmmvarpsdraganna.

I mati á áhrifum á persónuvernd sem fylgdi fmmvarpsdrögunum kemur fram að við vmnslu þeirra hafi 
verið horft til þess að koma á fót sameiginlegum gagnagmnni og stafrænum lausnum á ábyrgð Barna- 
og fjölskyldustofu sem þjónustuveitendur, tengiliðir, málstjórar og aðilar sem taki þátt í samþættingu 
hafi aðgangsstýrðan aðgang að. Oll vinnsla upplýsinga og varðveisla þeirra fari fram í gagnagmnninum 
og í gegnum þær stafrænu lausnir sem hér um ræðir.

Þá segir í fyrrgreindum kafla 6.2. í greinargerðinni að mat á áhrifum á persónuvernd hafi leitt í ljós 
áhætm, sem fylgja muni því ef frumvarpsdrögin verða að lögum áður en lokið verði við gerð stafrænna 
lausna fyrir vinnslu upplýsinga samkvæmt því. Ekki sé raunhæft að hefja vinnu við gerð þessara lausna 
fyrr en drögin hafi verið samþykkt og fýrirséð sé að henni muni ekki ljúka fyrr en eftir gildistöku 
laganna. Einnig segir að áður en sameiginlegar stafrænar lausnir verði að veruleika verði upplýsingarnar 
því unnar á mismunandi formi. Þessu fylgi áhætta enda liggi fyrir að þeir sem vinni persónuupplýsingar 
á gmndvelli heimilda draganna noti mismunandi skjalakerfi, misömggar aðferðir til miðlunar 
upplýsinga og mismunandi viðmið við aðgangsstýringar að þessum kerfum.

Persónuvernd vekur athygh á því að verði lög sett á grundvelli fmmvarpsdraganna er mjög brýnt að 
tryggt verði að öryggi við vinnslu persónuupplýsinga verði með fullnægjandi hætti og að öllu leyti í 
samræmi við þær kröfur sem gerðar em í lögum nr. 90/2018 ogreglugerð (ESB) 2016/679, sbr. einkum 
27. gr. laganna og 32.-34. gr. reglugerðarinnar. Er í því sambandi meðal annars til þess að líta að um er 
að ræða vinnslu persónuupplýsinga sem í mörgum tilvikum geta talist mjög viðkvæmar, auk þess sem
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þær varða börn, en persónuupplýsingar barna njóta sérstakrar verndar samk\ræmt ákvæðum laga nr. 
90/2018 og reglugerðar (ESB) 2016/679. Sameiginlegar reglur um vinnslu persónuupplýsinga af hálfu 
Barna- og þölskyldustofu gætu nýst í þeirri vinnu.

Að auki vill Persónuvernd benda á að haga ætti gildistöku þannig að hæfilegt svigrúm gæfist til að 
útfæra öruggar stafrænar lausnir fýrir gildistökuna. Þá minnir Persónuvemd á mikilvægi þeirra 
sjónarmiða sem fram koma í lið 6.2 í almennum athugasemdum við frumvarpsdrögin, sem og í mati á 
áhrifum á persónuvernd, að \ið útfærslu gagnagrunns og stafrænna lausna verði hugað vel að 
áhætmmati og öryggisprófunum og að mat á áhrifum á persónuvernd verði uppfært. Sérstaklega 
mikilvægt væri að huga að og skilgreina með hvaða hætti aðgangsstýringu að fýrrgreindum gagnagmnni 
og stafrænum lausnum yrði háttað.

O. Frceðs/a um vinnslu persónuupplýsinga samkvœmt frumvarpsdrögunum

Ákvæði persónuverndarlöggjafarinnar um fræðslu til hins skráða em mismunandi eftir því hvort 
upplýsinga sé aflað frá hinum skráða sjálfum eða öðrum, og hefur það áhrif á hvort undanþágur frá 
fræðsluskyldunni eigi \ið. Umrædd ákvæði er að finna í 13. og 14. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679, sbr.
17. gr. laga nr. 90/2018.

Samkvæmt 14. gr. reglugerðarinnar ber ábyrgðaraðila ekki skylda til að veita fræðslu þegar upplýsinga 
er aflað frá öðmm en hinum skráða og vinnslan byggir á lögum. Sambærilega undanþágu er hins vegar 
ekki að finna í 13. gr. reglugerðarinnar sem þallar um upplýsingaöflun frá hinum skráða sjálfum. 
Misjafnt gemr verið hvort um fræðsluskylduna myndi gilda 13. eða 14. gr. reglugerðarinnar, til dæmis 
eftir því hvort unnið væri með upplýsingar um barnið sjálft eða aðstandendur.

Persónuvernd telur þó margt mæla með því að við veitingu þeirrar þjónusm sem frumvarpið kveður á 
um verði almennt miðað \4ð foreldrar, og eftir atvikum einnig börn, skuli fá fræðslu um \4nnslu 
persónuupplýsinga sem fylgir þjónustunni. Er jafnframt lagt til að sú fræðsla verði ávallt skrifleg, eftir 
atvikum ásamt munnlegum skýringum. Byggir þetta meðal annars á því að varasamt þykir að styðjast 
við mat þeirra fiölmörgu mismunandi þjónustuaðila, sem og annarra aðila sem veita almenna þjónusm 
í þágu farsældar barna, á því hvenær veita beri fræðslu og hvert inntak hennar skuli vera hverju sinni.

P. Aðkoma foreldra og barna að ákvarðanatöku um þjónustu

I frumvarpsdrögunum er ítrekað vísað til þess að samráð skuli haft við Jöreldra og/eða bam. Þá segir í e- 
lið 3. kafla greinargerðar með drögunum, í umfiöllun um samráð, að lykilatriði við að ná tilskildum 
árangri sé að virða rétt og skyldur foreldra við ákvarðanatöku um uppeldi bama sinna og sjálfstæðan 
rétt barna til þess að réttmætt tillit sé tekið til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. I 
athugasemdum \ið 18. gr. frumvarpsdraganna segir að undirstrika beri að samráð og samstarf við barn 
taki mið af aldri barns og þroska og ákvæðum sérlaga um réttarstöðu barns eftir atvikum.

Að mati Persónuverndar væri æskilegt að í ák\ræðum draganna og greinargerð væri leiðbeint frekar um 
það hvenær foreldrar annars vegar og börn hins vegar geta óskað eftir tiltekinni þjónustu, þar á meðal 
hvort og þá hvenær sé talið réttlætanlegt að ræða ekki við foreldra. Telur Persónuvemd auk þess
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mikilvægt að með sama hætti verði leiðbeint um hvernig foreldrar annars vegar og böm hins vegar geti 
óskað eftir tiltekinni þjónustu.

Þá bendir Persónuvernd á að betur gæti farið á því að nota orðalagið ,foreldra, og eftir atvikum einnig barti“ 
í einhverjum tilvikum í stað orðalagsins „foreldrar og/eða börn“.

Verði frekari umsagnar óskað um einstök atriði verður hún fúslega veitt. Þá áskilur Persónuvernd sér 
rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri við frumvarp á grundvelli draganna við þinglega 
meðferð þess.

F.h. Persónuverndar,

Helga Sigríður Þórhallsdóttir
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