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Brev til Datatilsynet - spørsmål om myndighet og kompetanse 

Barneombudet ønsker med dette å løfte spørsmålet om hvilken myndighet Datatilsynet har til 
å gripe inn i behandling av personopplysninger som ikke er til barnets beste etter ny 
personopplysningslov. 
 
Barneombudet har lenge vært bekymret for at barns personvern ikke ivaretas tilstrekkelig. 
Blant annet gjelder dette for personopplysninger som spres på nett, særlig av foreldre. 
Eksempler på dette er saksdokumenter i barnevernssaker, filmer av barn som hentes av 
barnevern/politi og opplysninger fra helsevesenet.  
 
I den tidligere personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31) fremgikk det av § 11 tredje 
ledd at «Personopplysninger som gjelder barn, skal ikke behandles på en måte som er 
uforsvarlig av hensyn til barnets beste». Datatilsynet var gitt myndighet til å håndheve 
bestemmelsen, gjennom lovens alminnelige sanksjonsregler. Bestemmelsen er ikke videreført 
i ny personopplysningslov. 
 
I den nye lovens forarbeider (Prop.56 LS (2017-2018) fremgår på side 99 følgende: 
 

I tråd med det som ble skissert i høringsnotatet, foreslår departementet ikke en 
videreføring av § 11 i gjeldende personopplysningslov. Departementet kan ikke se at 
forordningen åpner for en slik generell regel om behandling av barns 
personopplysninger. Departementet har likevel merket seg at det kan oppstå særlige 
spørsmål knyttet til foreldres bruk av barns personopplysninger på en uforsvarlig 
måte. Flere av høringsinstansene har pekt på uheldige konsekvenser av at § 11 ikke 
videreføres, herunder Barneombudet og Redd Barna. Etter departementets syn gir 
ikke forordningen Datatilsynet en klar hjemmel til å gripe inn i tilfeller der foreldrene 
for eksempel publiserer opplysninger om barnet på internett basert på et samtykke 
foreldrene selv har avgitt på barnets vegne, slik personopplysningsloven § 11 tredje 
ledd gjør i dag. Hvorvidt Datatilsynet etter forordningen vil kunne gripe inn i en sak 
der foreldre på en uforsvarlig måte behandler barns opplysninger, må etter 
departementets syn vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Dersom det viser seg at de 
alminnelige regler som gir rammene for foreldres samtykke til å behandle barns 
personopplysninger, sett i sammenheng med forordningens alminnelige regler, ikke 
ivaretar hensynet til barna i stor nok grad, kan det etter departementets syn vurderes 
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om det bør foretas endringer i dagens regler i vergemålsloven og barneloven om 
kompetanse til å samtykke til behandling av personopplysninger om barn. 

 
Barneombudet mener det etter dette er uklart hvilken myndighet Datatilsynet faktisk har etter 
ny lov. Det er vanskelig for oss å se når Datatilsynet skal kunne gripe inn, og på hvilke 
vilkår.  
 
På denne bakgrunn vil Barneombudet be Datatilsynet klargjøre hvilken myndighet de anser å 
ha overfor uforsvarlig behandling av personopplysninger om barn etter ny 
personopplysningslov, og i hvilke tilfeller av uforsvarlig behandling som vil kunne utløse 
reaksjoner fra Datatilsynet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 

Camilla Kayed 
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