
 
 

Postadresse: Besøksadresse: E-post: 
Postboks 8889 Youngstorget Karl Johansgate 7 post@barneombudet.no 
0028  OSLO 0154  OSLO www.barneombudet.no 
Tlf  22 99 39 50 Inngang fra Dronningens gate Org.nr.: 971 527 765 

 

BARNEOMBUDET 
 
Justis- og beredskapsdepartementet  
Postboks 8005 Dep 
0030 OSLO 
 
    

 
   

  

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
   17/00940-2 Morten Hendis 7. oktober 2017 
 
 
Høring om ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i 
norsk rett. 

Barneombudet viser til høringsbrev datert 6.7.2017 om ny personopplysningslov – 
gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. Vi takker for muligheten til å komme 
med innspill. 
 
Oppsummering av Barneombudets innspill 
Barneombudet er gjennomgående positive til departementets forslag i høringsnotatet. Våre 
kommentarer og innspill gjelder følgende områder: 
 

 Barneombudet støtter departementets forslag om en aldersgrense på 13 år (kap 32) for 
når et barns samtykke (uten foreldrenes samtykke) skal kunne utgjøre 
behandlingsgrunnlag ved tilbud av informasjonssamfunnstjenester direkte til et barn. 
Forutsetningen er at dette ikke gjelder behandling av sensitive personopplysninger. 
 

 Barneombudet vil understreke at situasjonen etter mai 2018 vil kreve at myndighetene 
iverksetter bedre mekanismer for å beskytte barn 

 
 Barneombudet mener det må fastsettes et forbud mot kameraovervåkning (Kap. 34) i 

undervisningstiden på skoler og barnehager i den utstrekning forordningen åpner for 
dette. 

 
Barneombudets mandat  
 
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge  
med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vi skal av eget tiltak, 
eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og utredning  
på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Barneombudets 
mandat er avgrenset til barn under 18 år. 
 
Kap 32 Behandling av barns personopplysninger 
Barneombudet støtter departmentets forslag til en aldersgrense på 13 år for når et barns 
samtykke (uten foreldrenes samtykke) skal kunne utgjøre behandlingsgrunnlag ved tilbud av 
informasjonssamfunnstjenester direkte til et barn. Vi vil likevel understreke, slik 
departementet også gjør, at dette ikke må gjelde utlevering av sensitive personopplysninger.  
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I tillegg vil Barneombudet kommentere følgende når det gjelder barns særlige krav på 
beskyttelse. 
 
Barneombudet registrerer at fortalepunkt 38 omtaler barn som en særlig sårbar gruppe som 
fortjener et særskilt vern. Likevel inneholder forordningen verken nærmere angivelse av 
hvordan dette er tenkt i praksis eller en åpning for fastsettelse av nasjonale regler om 
behandling av barns personopplysninger. Barneombudet mener det er en beklagelig  
konsekvens av dette at personopplysningslovens § 11, tredje ledd ikke kan videreføres i ny 
lov, på tross av at bestemmelsen til nå har vært sovende. Bestemmelsen kom i sin tid inn i 
personopplysningsloven etter at Norge fikk kritikk fra FNs barnekomite i 2010. 
Barneombudet vil understreke at situasjonen etter mai 2018 vil kreve at myndighetene 
iverksetter andre mekanismer for å beskytte barn, særlig fordi forordningen ikke gir 
Datatilsynet kompetanse til å gripe inn i saker som tidligere ble rammet av § 11, tredje ledd.  
 
Barneombudet vil følge med på hvordan norske myndigheter ivaretar barns rett til beskyttelse 
i situasjoner der foreldres samtykke eller valg åpenbart strider mot barns åpenbare interesser 
og det grunnleggende hensynet til barnets beste.  
 
Kap. 34 Kameraovervåkning 
Barneombudet mener det må fastsettes forbud mot kameraovervåkning i undervisningstiden 
på skoler og barnehager.  
 
Barneombudet mener det er en stor risiko for misbruk dersom slik overvåkning tillates. Blant 
annet vil skoler kunne benytte slik overvåkning for å spare penger på tilsyn og samvær med 
elevene i pauser og friminutt. En slik forståelse av barns behov i et skolemiljø er både i strid 
med den pedagogiske praksis som er nødvendig for å utvikle et godt skolemiljø, og med 
barns rett til samvær med og beskyttelse av voksne. En overvåkning av barns skolemiljø er 
noe helt annet enn tilsyn med og samvær med barn i deres skolemiljø.  
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