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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, 

og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008 (fagráð eineltismála).

Umboðsmaður barna vísar til beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 15. apríl 

2021, þar sem óskað er umsagnar vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 

grunnskóla, nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008 (fagráð eineltismála) mál 

nr. 716.

Í greinargerð með frumvarpi þessu kemur fram að markmið þess sé að styrkja lagastoð 

fagráðsins, kveða á um heimild ráðherra til að fela Menntamálastofnun eða öðrum aðila að 

sinna verkefninu, tryggja heimild til að vinna með persónuupplýsingar og mæla fyrir um 

afhendingu gagna. Þá er mælt fyrir um undanþáguheimild frá stjómsýslulögum og 

upplýsingalögum til samræmis við barnaverndarlög.

Umboðsmaður barna styður þær breytingar sem hér eru lagðar fram, það er mikilvægt að 

lagaleg umgjörð og stjórnsýsluleg staða fagráðs eineltismála sé skýr. Þá er það 

grundvallaratriði að málsmeðferð ráðsins og heimildir þess til að vinna og miðla 

persónuuplýsingum liggi fyrir.

Í greinargerð kemur fram að frumvarpið feli ekki í sér breytingar á þjónustu við þá einstaklinga 

sem í hlut eiga. Eingöngu er verið að styrkja þann lagagrundvöll sem fyrir er svo að fagráð 

eineltismála geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu auk þess sem verið er að tryggja betur réttindi 

einstaklinga vegna vinnslu persónuupplýsinga þannig að hún samrýmist persónuverndar- 

löggjöfinni.



Að mati umboðsmanns barna hefði verið ákjósanlegt að ráðast í frekari breytingar með það að 

markmiði að efla starfsemi fagráðs eineltismála. Í ársskýrslu fagráðs eineltismála fyrir árið 

2020 kemur fram að núverandi umgjörð hamli því að fagráðið geti unnið að eineltismálum með 

þeim hætti sem nauðsynlegt sé. Er þar vísað til þess að núverandi fyrirkomulag geri ráð fyrir 

því að meðlimir fagráðsins sinni vinnu fyrir ráðið meðfram aðalstörfum sínum en það valdi því 

að erfitt sé að bregðast við fyrirspurnum, sinna ráðgjöf og vinna álitsgerðir eins hratt og 

nauðsynlegt sé og í samræmi við verklagsreglur ráðsins. Meðlimir ráðsins eru á einu máli um 

að það sé æskilegt að fagráðið búi yfir starfsmönnum í fullu starfshlutfalli en með þeim hætti 

geti fagráðið sinnt því hlutverki sem þeim er ætlað og auk þess elft það starf er snýr að ráðgjöf 

og fræðslu í forvarnarskyni til skólasamfélagsins. Það er aðkallandi að brugðist verði við þessu 

ákalli fagráðsins og það verði tryggt að það geti gengt hlutverki sínu með fullnægjandi hætti.

Álit fagráðsins eru ráðgefandi og því ekki bindandi. Álitin eru endanleg en þó er ekki um að 

ræða stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Það er fullt 

tilefni til þess að skoða hvort veita þurfi fagráði eineltismála frekari valdheimildir til þess að 

hægt verði að tryggja að börn fái úrlausn sinna mála í samræmi við tillögur fagráðsins.

Virðingarfyllst,

Salvör Nordal, umboðsmaður barna


