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Efni: Ósk um endurskoðun á ráðstöfun fjármagns til handa Persónuvernd á fjárlögum 2023

1.

Með bréji þessu óskar Persónuvemd eftir endurskoðun fárlaganefndar á ráðstöfun fjármagns til handa Persónuvemd á 
fjárlögum 2023. Er sérstaklega óskað eftir að bcett verði við fjárframlagi vegna starfsemi stofnunarinnar á Músavík 
sem og vegna jyrirbugaðs norrcens fundarpersónuvemdarstofnana sem haldinn verður á Islandi á ncesta ári.

Þegar fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2023-2027 var kynnt var gert ráð fyrir að 66 millj. kr. 
aukið framlag tnyndi renna til Persónuverndar, strax við upphaf árs 2023 — til þess að styrkja starfsemi 
hennar. Var það m.a. gert til þess að koma til móts við þörf stofnunarinnar fyrir 10 nýja starfsmenn, 
sbr. beiðni þar um til dómsmálaráðuneytisins frá janúar 2020. Inni í þessari tölu var fjármagn ætlað til 
að standa straurn af kostnaði við starfsemi Persónuverndar á Húsavík, þ.e. tæpar 25 millj. kr., sem þar 
með átti að gera að varanlegri starfsemi.

Þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram í síðasta mánuði kom í Ijós að talan sem átti að skila sér til 
Persónuvemdar hafði lækkað og er nú miðað við 39 millj. kr. aukið framlag, auk þess sem sérstaklega 
cr tckið fram að tímabundið framlag fyrir starfsemi stofnunarinnar á Húsavík falli niður. Tveir 
starfsmenn Persónuverndar eru á starfsstöð stofnunarinnar á Húsavík.

Krefjandi aðstæðum Persónuverndar er ágætlega lýst í nýju frumvarpi dómsmálaráðherra að breytingu 
persónuverndarlaga, sem nú er í samráðsgátt stjórnvalda (sbr. mál nr. 182/2022 í samráðsgáttinni). Þar 
segir m.a.:

„Viðgildistöku nýrrapersónuverndarlaga (2018) voru Persónuverndfwrð umfangsmikilog ný verkefni og 
valdheimildir. Mikið hefur mœtt á stofnuninni undanfarin misseri og ár, ekki síst frá gildistöku laganna 
með hliðsjón af nýjum verkefnum og annarri próun í samfélaginu, s.s. stafrcenni próun áýmsum sviðum 
samfélagsins. Mikill þungi liggur í málafölda stofnunarinnar sem hefur vaxið ár frá ári. Vegna mikillar
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fjölgnnar mála hjá stofnnninni hefur afgreiðslutími mála lengst samhliða. Þá virðist verkefnaálag 
stofnunarinnar ekki tímabundið heldur viðvarandi. “

Afram segir í frumvarpinu:

„Persónuvemd annast eftirlit meö allri vinnslu persónuupp/ýsinga sem fellur undir lög nr. 90/2018 nm 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, reglugerð (ESB) 2016/679 og lög nr. 75/2019 um vinnslu 
persónuupplýsinga í löggæslutilgangi. Þá er fjallað um vinnslu persónuupplýsinga í um og yjir 100 
lagabálkum á Islandi. Undir eftirlit Persónuvemdar getur fallið vinnsla persónuupplýsinga hjáfyrirtækjum, 
stofnunum, sveitarfélögum og samtökum og ber stofnuninni aö gæta hagsmuna alls almennings þannig aö 
mannréttindi séu ekki brotin við vinnslu persónuupplýsinga. A meðal verkefna stofnunarinnar sem eru 
tilgreind ípersónuverndarlögum er aö úrskurða i kvörtunarmálnm og mæla Jýrir um ráðstafanir að þvi er 
varöar tækni, öiyggi og skipulag vinnslu persónuupplýsinga. Þá getur stofnunin fjallaö um einstök mál og 
tekiö ipeim ákvörðun aö eigin frumkvæöi.

Uinnsla persónuupplýsinga eykst stööugt og óteljandi möguleikar eru á aukinni dreijingu og miölnn þeirra. 
Samhliða hraðri tæknipróun sækja bæöi einstaklingar ogþeirsem vinna meö persónuupplýsingar í auknum 
mæli í ráðgjöf og leiöbeiningar frá Persónuvemd og berast stofnuninni daglega jjölmörg erindi s.s. frá 
einstaklingum, stofnunum, fyrirtækjum og samtökum i formi kvartana, jýrirspuma, álits- og 
nmsagnarbeiðna, svo einbver dæmi séu nefnd. Þegar horft er tilþróunar áfjölda mála sem berast Persónuvemd 
er Ijóst að hann hefur aukist jafnt og þétt frá jýrstu árum stofnunarinnar. Nú berast Persónuvemd árlega 
um 2.500 mál, auk þess sem óafgreidd mál við árslok hafa verið á bilinu 500-1.100 talsins. Öömm 
verkefnum Persónuvemdar, en afgreiðslu mála sem berast stofnuninni, hefnr að sama skapi fjölgað verulega 
undanfarin ár. Þá er vikið að persónuvemd og málefnum tengdum lögbundnu hlutverki Persónuvemdar i 
ýmsum stefnum ríkisins, t.d. Menntastefnu 2021-2030, Stefnu Islands um gervigreind, Netöiyggisstefnu 
Islands fyrir árin 2021-2036 og Stefnn um stafræna þjónustu hins opinbera.

Að einhverju marki hefur veriö brugöist við álagi á Persónuvemd með því aö auka  jjárheimildir á síðustu 
árum. Þá hefur Persónuvemd griþiö til ýmissa ráðstafana til að styrkja innviöi stofnunarinnar. Stofnunin 
hefur tekiö í notkun nýtt málaskrárkerfi ogfarið i rafræn skil, stytt alla málsmeðferö semfrekast er unnt, 
allt verklag hefur veriö endurskoðaö, einfaldaö og stytt, skipurit hefur verið endurskoöaö, málshraöi eftir 
málategundum hefur veriö skilgreindur og birtur á vefsíðu og unniö hefur veriö rafrænt kvörtunareyðublað. 
Þessar aðgeröir bafa verið til bóta en hafa hins vegar ekki valdiö straumhvörfum i umfangi peirra verkefna 
sem hvíla á Persónuvemd, sérstaklega i Ijósi þess að stofnunin hefur litla stjórn áytri aðstæöum, svo sem 
kvörtunum sem berast eða beiönum nm álit eða umsagnir. Miklar tajir em á málsmeðferð stofnunarinnar 
vegna málafjölda og málabala sem ekki hefur náðst aö vinna á og er hætt við að svo veröi áfram veröi ekki 
gripiö tilfrekari ráðstafana. “

Eins og fram kemur í frumvarpstextanum hefur átt sér stað alger naflaskoðun á rekstri Persónuverndar 
og reynt hefur verið að gera allt sem hægt er til þess að stytta afgreiðslutímann. Einn þáttur í því er 
framangreint trumvarp, en samþykkt þess myndi leiða til þess að stofnunin þurfi ekki að úrskurða um
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allar þær kvartanir setn henni berast. Fleiri hugmyndir eru uppi hjá Persónuvernd um breytingar sem 
gætu létt á rekstrinum, en Ijóst er að sumar þeirra kalla á breytingar á ödrum lögum. Þá er ætlunin að 
reyna að stytta verkferlana enn frekar með því að minnka rýni á málum áður en þau eru afgreidd — scm 
aftur gæti þó leitt til fjölgunar kvartana til umboðsmanns Alþingis vegna málsmeðferðar hjá 
Persónuvernd.

Staðan hjá Persónuvernd er samt sú í dag að fólk hendist á milli verkefna til að reyna að ná að gera það 
sem þarf að gera. Þetta hefur verið staðan hér ansi lengi og margir starfsmenn orðnir mjög lúnir. Það 
er slæmt til lengdar að ná ekki að sinna nema broti af því sem Persónuvernd ber að sinna. I þessu 
sambandi má benda á að opin og óafgreidd mál hjá Persónuvemd eru nú 638 talsins. Þar af eru opin 
mál á eftirlitssviði Persónuverndar, sem sér um kvartanir til stofnunarinnar, nú 192 talsins, óafgreidd 
mál á öryggis- og úttektasviði eru 86 talsins og óafgreidd mál á sviði erlends samstarfs og fræðslu eru 
253. Onnur opin mál eru 107.

Auk þessa hefur nær ekkert fjármagn verið til að sinna erlendri fundarsókn, sem nú þarf á ný að sinna, 
m.a. vegna lögbundins samstarfs á vettvangi Evrópska persónuverndarráðsins. Nær ekkert fjármagn 
hefur verið til þess að senda fólk á námskeið erlendis og ekkert fjármagn er fyrir hendi til þess að halda 
innlendar ráðstefnur eða fræðslufundi eða gera fræðslumyndbönd, t.d. til að auka meðvitund barna og 
annarra um persónuvernd og upplýsingaöryggi, til dæmis á Netinu. Hér athugast einnig að á næsta ári 
er komið að Persónuvernd að halda tvo fundi norrænna persónuverndarstofnana; annan að vori, með 
50-60 þátttakendum, og hinn fyrir lok árs, með um 15 manns. Fundir þessir fara á milli norrænu 
stofnananna og hélt Persónuvernd þá síðast árið 2016. Aætlaður kostnaður við fundahaldið, sem 
Persónuvernd mun þurfa að standa straum af, er um 3,0 millj. kr.

p

Persónuvemd minnir á að enn er til staðar rökstudd þörf fyrir varanlega fjölgun hjá stofnuninni um 10 
stöðugildi, sbr. kröfu þar um til dómsmálaráðuneytis í ársbyrjun 2020. Er þar hafður í huga málafjöldi 
stofnunarinnar, en einnig það aukna hlutverk sem Persónuvernd cr fengið í helstu stefnum stjórnvalda 
á tímum tækmbyltingar, m.a. sem ein af helstu stoðum í nctöryggl landsins. Það að fjárlög nú gcri ráð 
fyrir lækkun á auknu fjármagni til handa Persónuvemd — og að starfsemin á Húsavík sé strikuð út, er 
afleit staða og í raun ógerlegt annað en að brugðist sé við því mikla og stöðuga álagi sem hvílir á 
stofnuninni.

Sem fyrr segir gerir fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp ráð fyrir 39 rnillj. kr. hækkun á fjárframlagi til 
Persónuverndar á árinu 2023 með það að markmiði að styrkja starfsemi stofnunarinnar. Verði 
niðurstaðan sú eru þó litlar líkur á að hægt verði að fjölga starfsfólki hjá Persónuvernd. Að teknu tilliti 
til alls framangreinds — þ.c. cinkum kostnaðar vegna norrænna funda og erlendrar fundarsóknar, cn 
einnig almennra launa- og verðlagshækkana — er útlit fyrir að einungis verði hægt að ráða tvo nýja 
starfsmenn, en samhliða því mun stofnunin hins vegar missa tvo starfsmenn á Húsavík. Ekki yrði því 
um að ræða fjölgun starfsfólks frá því sem nú er.
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Niðurstaða: Nauðsynlegt er að bregðast við viðvarandi auknu álagi hjá Persónuvemd. Því þarf að gera 
breytingar á fjárlagafrumvarpinu, til að mæta þeim áskorunum sem stofnunin stendur frammi fyrir. 
Persónuvernd hefur haft starfsemi á Húsavík frá því í maí 2021 og hefur hún sannað mikilvægi sitt, en 
hún hefur verið rekin á tímabundnu fjárframlagi samkvæmt fjárlögum 2021 og 2022. Nauðsynlegt er 
að starfsemin fái festu í stofnanakerfi ríkisins (25 millj. kr.). Jafnframt verður að gera Persónuvernd 
kleift að halda fund norrænna persónuverndarstofnana á Islandi á næsta ári (3,0 millj.kr.).

Að því gefnu að einungis verði hér mætt allra brýnustu þörfum Persónuverndar, og að svo stöddu ekki 
tekið mið af þörf hennar fyrir 10 nýja starfsmcnn, sbr. framangreint, þá þyrfti heildaraukning á 
fjárveitingu nú að vera 67 millj. kr.

F.h. Persónuverndar,
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