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1 Inngangur 

Við lifum á upplýsingaöld þar sem krafan um friðhelgi einkalífs hefur aukist verulega í 

samfélaginu. Friðhelgi einkalífs eru mikilvæg grundvallarmannréttindi sem nýtur verndar 71. gr. 

stjórnarskrá Íslands (hér eftir skammstöfuð stjskr.) og felst í því að einstaklingur njóti friðar um 

einkahagi sína. Eins og fullorðnir hafa börn rétt á friðhelgi einkalífs og eru þau sjálfstæðir 

einstaklingar með eigin réttindi samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
1
 Hinsvegar eru 

börn ekki með sama rétt og fullorðnir að því leiti að þau ráða yfir sér sjálf og geta ekki tekið 

ákvarðanir í eigin málefnum og þurfa því foreldrar eða umsjónaraðilar að taka ákvarðanir fyrir 

þau. Margskonar persónuupplýsingar um börn eru til innan opinberra stofnanna t.d. í skóla- og 

heilbrigðiskerfinu. Persónuupplýsingar barna  geta verið viðkvæmar og vandmeðfarnar. Börn eru 

í annari stöðu en fullorðnir, því þau eiga erfitt með að gæta mannréttinda sinna sem eru misjöfn 

eftir aðstæðum t.d. í tengslum við aldur og þroska barnanna.
2
  

Í ljósi þess að friðhelgi einkalífs barna er að finna víða í löggjöf vekur það upp spurningu 

hvort börn hafi rétt á aðgangi að slíkum upplýsingum varðandi þau sjálf og hvort ákvæði 

íslenskra og alþjóðlegra laga veiti vernd gegn slíkri ógnun friðhelgi einkalífs barna. 

Leitast verður við að varpa ljósi á hver réttindi barna til friðhelgi einkalífs sem og hvernig 

upplýsingagjöf um einkahagi þeirra er verndað innan opinberra stofnanna. Er nauðsynlegt að skrá 

allar upplýsingar um börn? Fyrir hverja eru þessi gögn? Hvað verður um þau? Fjallað verður um 

inntak reglunnar um friðhelgi einkalífs og farið verður yfir íslensk lög sem hana varðar og 

athugað hvort réttur barna sé nægilega tryggður í íslenskum lögum. Stuðst verður við ákvæði 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og réttarstöðu hans á Íslandi. Þá verður sérstaklega skoðuð 

16. gr. Barnasáttmálans um friðhelgi einkalífs barna en sú grein á að tryggja að friðhelgi einkalífs 

barna sé vernduð undir öllum kringumstæðum. Í framhaldi verður fjallað um upplýsingagjöf 

varðandi einkahagi barna í skóla- og heilbrigðiskerfinu. Þar verður leitað svara um hvort vegið sé 

að friðhelgi einkalífs barna með því að skrá viðkvæmar persónuupplýsingar um þau innan 

opinberra stofnanna.  

                                                           
1
 Vefsíða umboðsmanns barna, http://barn.is. 

2
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
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2 Íslensk lög um friðhelgi einkalífs  

2.1 Stjórnarskráin og Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Grunnreglu um vernd einkalífs er að finna í 71. gr. stjórnarskrár Íslands, nr. 33/1944, sbr. 9. gr. 

laga nr. 97/1995 um stjórnskipunarlög. Þar segir að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu. Í athugasemdum með 9. gr. í frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995 er að finna skilgreiningu á hugtakinu friðhelgi einkalífs. Í skilgreiningunni kemur fram 

að réttur manns sé að ráða yfir lífi sínu og líkama og njóta friðar um einkahagi. Í 71. gr. 

stjórnarskrá Íslands kemur fram að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs og túlka verður ákvæðið 

þannig að það eigi við um bæði börn og fullorðna.
3
 Markmið ákvæðisins er að veita vernd gegn 

afskiptum stjórnvalda og verja einstaklinga við ógnun á friðhelgi einkalífs. Ákvæðið felur ekki 

aðeins í sér að einkalíf manna skuli njóta verndar gegn afskiptum stjórnvalda heldur að gera 

löggjafanum kleift að setja reglur til að verja einstaklingana fyrir hvorum öðrum. Auk þess gefur 

ákvæðið mönnum möguleika á því að krefjast bóta fyrir ólögleg afskipti af einkalífi sínu og er þar 

með veitt refsivernd.
4
 Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 (hér eftir skammstafað pul.) segir að með því að setja 

ákvæði í stjórnarskrá um friðhelgi einkalífs, eru skyldur settar á ríkið til lagasetningar með því 

markmiði að forðast afskipti af einkalífi manna og persónulegum högum þess. Þess má geta að í 

2. mgr. 76.gr. stjórnarskrá Íslands skal börnum tryggð vernd og umönnun í lögum og sækir sú 

grein fyrirmynd sína í 3. gr. Barnasáttmálans. Þar sem ákvæði stjórnarskrár um friðhelgi einkalífs 

er frekar rúmt, verður nánari útfærsla á ákvæðisins að koma fram í almennum lögum. 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögleiddur á Íslandi með lögum nr. 62/1994, og er eini 

alþjóðasamningurinn um mannréttindi sem hefur verið lögfestur hér á landi. Skýra ber ákvæði 

stjórnarskrárinnar til samræmis við ákvæði Mannréttindasáttmálans. Samkvæmt 8.gr. sáttmálans 

segir að sérhver maður njóti friðhelgi, þar með eru réttindi barna tryggð samkvæmt sáttmálanum 

rétt eins og hjá fullorðnum.
5
  

 

2.2 Barnalög nr. 76/2003 

Barnalög nr. 76/2003, (hér eftir skammstöfuð bl.), tóku gildi hér á landi þann 1. nóvember 2003. 

Við samningu laganna var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna og 

                                                           
3
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 4-5. 

4
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 536. 

5
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 5. 
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Mannréttindasáttmáli Evrópu hafðir til hliðsjónar og er þess getið í athugasemdum að frumvarpi 

sem varð að barnalögum. Barnalögin eru meðal mikilvægustu laga á sviði barnaréttar er fjalla um 

tengsl barna og foreldra. Barnalögin eru á því reist að það er siðferðislega réttlætanlegt að skerða 

einkalíf og sjálfsákvörðunarrétt barna því það er barninu fyrir bestu. Foreldrar hafa rétt á því að 

taka ákvarðanir um málefni barna sinna án afskipta löggjafans og valdið er best farið af 

foreldrum, þar af leiðandi lúta börn forsjár foreldra sinna.
6
 Þá er vert að skoða hvort upplýsingar 

um persónuleg málefni barna sé tryggt í barnalögum og áður en því er svarað þarf að skoða 

hugtakið forsjá.  

2.2.1 Forsjá  

Forsjá er eitt helsta hugtak barnaréttar, sem einkennist af því að umönnun og velferð barns er best 

tryggt í höndum foreldra. Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. bl felst forsjá í því að foreldrar hafa skyldur 

til að sinna andlegum og líkamlegum þörfum barns. Barnalögin eru reist á því sjónarmiði að fram 

til 18 ára aldurs fara foreldrar með forsjá barns, eða þegar það verður lögráða skv. 1. mgr. 1. gr. 

laga nr. 71/1997 um lögræði.
7
  

Talið er að hugtakið forsjá er þríþætt, í fyrsta lagi er talað um rétt foreldra til að ráða 

persónulegum högum barns. Í öðru lagi skyldur foreldra til barna og í þriðja lagi rétt barnsins til 

forsjár foreldra sinna.
8
 Forsjá er eitt af því sem takmarkar friðhelgi einkalífs barna og einnig 

sjálfsákvörðunarrétt þess í persónulegum málefnum. Réttlætanlegt þykir að skerða þessi réttindi 

barna þar sem barn hefur ekki þroska til að taka ákvarðanir sem snúa að réttindum sínum og því 

foreldrarnir best til þess fallnir að sjá til þess hvað sé barninu fyrir bestu. Foreldrum ber að taka 

tillit til friðhelgi einkalífs barna sinna og fær sú friðhelgi meira vægi eftir því sem barnið eldist og 

þroskast.
9
 Þar sem foreldrar fara með persónuleg málefni barna hafa þau sitthvað að segja þegar 

kemur að  miðlun persónulegra upplýsinga um börn.  

 2.2.2 Samráðs- og sjálfsákvörðunarréttur barna 

Forsenda þess að barn geti notið friðhelgi einkalífs eru réttindi um samráðs- og 

sjálfsákvörðunarrétt. Í samráðsrétti felst að þegar foreldrar taka ákvarðanir í persónulegum 

málefnum barna sinna ber þeim að ráðfæra sig við barnið áður en ákvörðun er tekin. Einnig felst í 

samráðsréttinum að barn eigi rétt á sínum skoðunum þegar kemur að hinum ýmsu málefnum. 

                                                           
6
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls.11-12. 

7
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 14-17. 

8
 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 171. 

9
 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 14-17. 
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Samráðsréttinn má finna í 6. mgr. 28. gr. bl. og með ákvæðinu er tryggður sjálfstæður réttur barna 

til að mynda sér eigin skoðun.
10

 

Ekki er ákvæði í barnalögum nr. 76/2003 sem veitir barni sjálfsákvörðunarrétt í eigin 

málefnum, einungis eru ákvæði á víð og dreif í löggjöfinni sem kveða á um sjálfsákvörðunarrétt 

barna. Með sjálfsákvörðunarrétti er átt við rétt barns til að taka ákvarðanir í persónulegum 

málefnum. Þegar barn verður lögráða er því með lögum tryggður sjálfsákvörðunarréttur sem er 

mikilvægur svo að barn geti notið friðhelgi einkalífs. Sjálfsákvörðunarréttur eykst með hækkandi 

aldri og auknum þroska þ.a.l. verður barn hæfara til að taka ákvarðanir um sín persónuleg 

málefni. Foreldrum ber að gæta hagsmuna barna sinna og að taka ákvarðanir um hvað sé barninu 

fyrir bestu, því er endanlegt ákvörðunarvald í höndum foreldra.
11

 Réttur foreldra til 

ákvarðanatöku er takmarkaður að vissu leyti miðað við rétt barnsins sjálfs. Þarna skarast friðhelgi 

einkalífs barna og forsjárhlutverk foreldra. Til að tryggja að sjálfsákvörðunarréttur barns í eigin 

málefnum aukist með hækkandi aldri eru rök fyrir því að setja þurfi ákvæði um það í barnalögin. 

Nauðsynlegt þykir að sett verði almennt ákvæði í barnalög er varðar rétt barns til friðhelgi 

einkalífs líkt og barnið á rétt til samkvæmt stjórnarskrá Íslands, Mannréttindasáttmála Evrópu og 

Barnasáttmálanum.
12

  

2.3 Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlög nr. 80/2002, (hér eftir skammstöfuð bvl.) er m.a. ætlað að tryggja börnum vernd 

og umönnun sbr. 1. mgr. 1. gr. Kemur fram í ákvæðinu að markmið barnaverndar sé að tryggja 

börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Skipta má efni barnaverndalaga í fernt: 

stjórn barnaverndarmála, sbr. I., II., og III. kafla, hlutverk barnaverndaryfirvalda, sbr. 

einkum V. Og VI. kafla, stofnanir fyrir börn og ungmenni, sbr. IX. kafla og málsmeðferð, 

sbr. VII. kafla.
13

 

Í barnaverndarlögum er að finna heimildir sem barnaverndaryfirvöld hafa til að beita 

stuðningsúrræðum og þvingunarúrræðum sbr. 82. gr. bvl. þar eru ákvæði sem varða réttindi barna 

sem dveljast á heimilum og stofnunum. Samkvæmt athugasemdum að frumvarpi sem varð að 

barnarverndarlögum, er sett fram meginregla að stofnanir og heimili skuli rekin þannig að tekið 

sé tillit til ákvarðana barna, með þessu er áréttað að sjálfsákvörðunarréttur barna er meginregla. Í 

1. mgr. 82. gr. skal miða að því að tryggja friðhelgi einkalífs barna. 

                                                           
10

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 18. 
11

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 20. 
12

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 23. 
13

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 20-21. 
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Í VI. Kafla barnaverndarlaga má finna ákvæði um aðstæður sem réttlæta skerðingu á friðhelgi 

einkalífs barna, þ.e. réttlæta afskipti stjórnvalda af börnum. Ef skyldu forsjáraðila við að annast 

barn sitt er ekki fullnægt, þá er það skylda stjórnvalda að grípa til ráðstafana til að tryggja 

hagsmuni barns.  

Í 17. gr. bvl. er kveðið á um rétt barna til trúnaðar af hálfu opinberra starfsmanna. Þar er mælt 

fyrir um tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af málefnum barna. Ákvæðið nær til 

upplýsinga sem viðkomandi starfsmaður fær í tengslum við starf sitt. Í 2. mgr. er svo sérstaklega 

tekið fram að tilkynningarskylda opinberra starfsmanna gangi framar ákvæðum laga um 

þagnarskyldu tiltekinna starfstétta.
14

 Öll afskipti barnaverndaryfirvalda má líta á sem inngrip í 

friðhelgi einkalífs og ber að tilkynna þegar ástæða er til.
15

  

Í fyrsta skipti var sett ákvæði um rétt barns til friðhelgi einkalífs á stofnunum í 

barnaverndarlög sbr. 82. gr. bvl. Meginreglan um sjálfsákvörðunarrétt um persónuleg málefni er 

áréttað í 82. gr. bvl. Samkvæmt athugasemdum við frumvarp sem varð að barnarverndarlögum, er 

sett fram sú meginregla að stofnanir og heimili skuli rekin þannig að tekið sé tillit til ákvarðana 

barna.  

2.6. Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 

Markmið 1. mgr. 1.gr. pul. er að stuðla að því að með persónuupplýsinar sé farið í samræmi við 

grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Ekki er minnst á börn í 

persónuverndarlögunum en hins vegar er tekið fram m.a. lögum um grunnskóla nr.91/2008 að 

meðferð gagna um nemendur gilda ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Rétt er að benda á skilgreiningu hugtaksins persónuupplýsingar, í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. pul. en 

hún er svohljóðandi: 

Sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. 

upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi. 

Upplýsingar um heilsufar, nöfn einstaklinga, myndir og fleira geta átt undir hugtakið.
16

 

Ákvæði 1 .mgr.8. gr. pul. er ein af grundvallarreglum laganna. Kemur fram í ákvæðinu að 

vinnsla persónuupplýsinga sé óheimil nema að fyrir henni sé heimild í 1. mgr. 8. gr. pul., 

sem dæmi verður hinn skráði að gefa ótvírætt samþykki sitt fyrir vinnslunni sbr. 1. tölul. 1. 

                                                           
14

 Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 334. 
15

 Hrefna Friðriksdóttir: „Trúnaðarskylda og tilkynningarskylda fagstétta“, bls. 234. 
16

 Ingvi Snær Einarsson: „Sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga“, bls. 43. 
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mgr. 8. gr. pul. Meðferð persónuupplýsinga er vandasöm þar sem oft er um að ræða 

viðkvæmar persónuupplýsingar. Hugtakið viðkvæmar persónuupplýsingar er skilgreint í 8. 

tölul. 2. gr. pul., þetta er ekki tæmandi listi yfir viðkvæmar upplýsingar, jafnvel þótt sé um 

að ræða upplýsingar sem ekki er talið upp í ákvæðinu sem viðkvæmar upplýsingar, ef 

marka má það sem fram kemur í athugasemdum með 2. gr. frumvarps sem varð að lögum 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

Í 1. mgr. 9. gr. pul. er tekið fram að óheimilt sé að vinna með viðkvæmar 

persónuupplýsingar nema að skilyrðum 1. mgr. 8. gr. pul. uppfylltum. Hvort sem unnið sé 

með almennar eða viðkvæmar upplýsingar þá er samþykki oft talið mikilvægasta heimildin 

fyrir vinnslu persónuupplýsinga.
17

 

3 Barnasáttmálinn 

3.1 Almennt 

Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir nefndur Barnasáttmálinn, var 

samþykktur á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Hann er sá 

mannréttindarsamningur sem hefur verið staðfestur af flestum þjóðum eða alls 192 og tók hann 

gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992.
18

 

Barnasáttmálinn er einn mikilvægasti alþjóðarsamningur sem hefur verið gerður um börn. 

Hann hefur þá sérstöðu að í fyrsta skipti eru málefni barna  sett í alþjóðalög og markaði það 

tímamót í baráttu fyrir réttindum barna. Aðildaríki munu skuldbinda sig að alþjóðalögum til að 

tryggja börnum yngri en 18 ára þau réttindi sem kveður á um í sáttmálanum með því að fullgilda 

sáttmálann. Barnasáttmálinn fjallar um grundvallarmannréttindi barna og í honum felst sú 

viðurkenning að börn skuli njóta umhyggju og verndar og eru sjálfstæðir einstaklingar með 

réttindi, ábyrgð og verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu.
19

 Ein af meginreglum 

Barnasáttmálans er að finna í 3. gr., þar kemur fram það sem er barninu fyrir bestu skuli ávallt 

hafa forgang þegar opinberar stofnanir eða stjórnvöld geri ráðstafanir er varðar börn.
20

 12. gr. er 

einnig talin vera ein af grundvallarreglum Barnasáttmálans og fjallar um rétt barna til að koma á 

framfæri skoðunum sínum. Með þessu ákvæði er börnum tryggður sjálfstæður réttur til að koma 

                                                           
17

 Ingvi Snær Einarsson: „Sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga“, bls. 46. 
18

 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
19

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
20

 Hrefna Friðriksdóttir: „Trúnaðarskylda og tilkynningarskylda fagstétta“, bls. 224. 
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sjónarmiðum sínum á framfæri.
21

 Þau réttindi sem mælt er fyrir um í 12. gr. varða 

sjálfsákvörðunarrétt barna, þ.e. rétt barna til að taka ákvörðun. Má nefna að börn skulu vera höfð 

með í ráðum með forsjáraðilum þegar samþykkis er þörf vegna nauðsynlegrar meðferðar á 

heilbrigðisstofnun sbr. 1. mgr. 26. gr. laga nr. 74/1997. Ákveðin tengsl eru á milli 3. gr. og 12. gr. 

þar sem ef brotið er á 12. gr. þá er líklegt að 3. gr. sé einnig brotin, þ.e. það hlýtur að vera barninu 

fyrir bestu að tjá sínar skoðanir.  

Barnasáttmálinn er þjóðréttarsamningur sem er mikilvægasta réttarheimild þjóðarréttar. Á 

Íslandi er litið á þjóðarétt og landsrétt sem aðgreind réttarkerfi, þannig að þjóðréttarsamningar 

teljast ekki til réttarheimilda landsréttar nema að þeim hafi verið veitt lagagildi hér á landi.
22

 Þann 

26. janúar 1990 var Barnasáttmálinn undirritaður og fullgiltur 28. október 1995. Fullgilding hans 

felur í sér að Barnasáttmálinn er skuldbundinn þjóðarétti og skulu íslensk lög vera skýrð með 

hliðsjón af honum.
23

 Ýmislegt hefur verið gert til aðlaga íslenskan rétt að ákvæðum 

Barnasáttmálans frá því hann var fullgiltur. Í fyrsta sinn var ákvæði sett í Stjórnarskrá Íslands 

sem sérstaklega varðar börn. Nefna má að 3. mgr. 76.gr. stjskr. segir að börn skuli vera tryggð 

vernd og umönnun sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Ekki hefur enn tekist að lögfesta sáttmálann en 

frumvarp að lögum um lögfestingu hans liggur fyrir. Með lögfestingu sáttmálans er réttindum 

barna gefið aukið vægi.
24

 

Ekki er minnst á í Barnasáttmálanum hverjar afleiðingarnar verða ef ríki brýtur gegn honum. 

Ekki er gert ráð fyrir refsiaðgerðum né getur barn fengið úrlausn um það hvort ríki hefur brugðist 

skyldum sínum gagnvart sáttmálanum. Sérstök nefnd um réttindi barna, sem kosin er af 

Sameinuðu þjóðunum, fer með eftirlit með því hvort ríki fari eftir Barnasáttmálanum, sbr. 43. gr. 

sáttmálans. Nefndin fylgist með því hvort sáttmálanum sé framfylgt og ber aðildarríkjum að láta 

nefndina fá skýrslu um framkvæmd mála.
25

 

                                                           
21

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 8-9. 
22

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar að þjóðarétti, bls. 12-19. 
23

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 6. 
24

 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
25

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 7. 
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3.2 16. gr. Barnasáttmálans 

3.2.1. Almennt 

Réttur barna til friðhelgi einkalífs er ein af grundvallarmannréttindum þegnanna
26

 og er að finna í 

16. gr. Barnasáttmálans sem er svohljóðandi: 

1. Eigi má láta barn sæta gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi þess, 

fjölskyldu, heimili eða bréfum, né ólögmætri árás á sæmd þess eða mannorð.  

2. Barn á rétt á vernd laganna fyrir slíkum afskiptum og árásum.  

Samkvæmt 16. gr. sáttmálans skal einkalíf barna verndað við allar aðstæður, innan fjölskyldu, 

í annarri umönnun og þjónustu, á öllum opinberum stofnunum og heimilum. Ákvæðið nær 

undantekningarlaust til allra barna án mismununar.
27

 Ákvæðið veitir börnum aukinn rétt eftir því 

sem þau verða eldri og þroski þeirra til ákvörðunartöku eykst er forsenda þess að börn geti notið 

mannréttinda.
28

  

3.2.2. Nánar um 16. gr. 

Skoða verður 16. gr. með hliðsjón af öðrum greinum Barnasáttmálans sem fjalla um borgaraleg 

réttindi og þær greinar sem fjalla um stöðu barns innan fjölskyldunnar. Þær greinar sem fjalla um 

borgaraleg réttindi og frelsi barna eru t.d. 12. gr. (skoðanafrelsi), 13. gr. (tjáningarfrelsi) og 17. 

gr. (réttur barns til aðgangs að upplýsingum).
29

 

Samspil milli réttar forsjárforeldra og réttindi barna er vandsamt, þar sem skylda foreldra er 

að ráða persónulegum málefnum barna sinna sbr. 4. mgr. 28. gr. bl. Það getur takmarkað 

möguleika barna á að njóta friðhelgi einkalífs skv. 16. gr. Barnasáttmálans.
30

 Þá vakna upp 

spurningar um rétt barna til að leita til starfsmanna þeirra stofnanna sem vinna með börn, t.d. 

kennara, hjúkrunarfræðinga og námsráðgjafa, án vitneskju eða með samþykkis foreldra og þá rétt 

forelda til aðgangs að viðkvæmum persónuupplýsingum um barnið. Börn eiga rétt á að leita í 

trúnaði til starfsmanna hjá stofnunum sem vinna með börn án þess að frá því verði greint.
31

 Í því 

samhengi er nauðsynlegt að skapa traust milli barna og fagaðila. 

Einnig er rétt að minna á að réttur barna til friðhelgi einkalífs byggist einnig á þagnarskyldu 

opinberra starfsmanna og trúnaðarsambandi sem er nauðsynlegt milli barna og starfsmanna hins 

                                                           
26

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 8. 
27

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 32. 
28

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 7-9. 
29

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 55. 
30

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 14-15. 
31

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 33. 
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opinbera.
32

 Þó nær þagnarskyldan ekki til atvika sem ber að tilkynna lögum samkvæmt, sbr. 

1.mgr. 16. gr. 

4 Upplýsingagjöf um einkahagi barna innan opinberra stofnanna 

4.1 Almennt 

Mikið magn af upplýsingum er skráð um einkalíf barna. Réttur barna til einkalífs gerir m.a. ráð 

fyrir að börn viti af skráningu upplýsinga, eigi aðgang að þeim og eigi raunhæfan möguleika á að 

koma fram athugasemdum. Ýmsar upplýsingar um börn eru varðveittar innan opinberra 

stofnanna, t.d. heilbrigðisupplýsingar, upplýsingar um skólaferil og fleira. Börn eiga rétt á að vita 

að persónuupplýsingar um þau séu haldið til haga og að þau hafi aðgang að þeim. Friðhelgi 

einkalífs þeirra er aðeins tryggt með þessu.
33

 Álitamál er hversu langt má ganga í skráningu 

persónuupplýsingar um börn og meðferð slíkra upplýsinga. Vernd persónuupplýsinga hefur 

grundvallarþýðingu svo að barn geti notið friðhelgi einkalífs. 

Aukin tæknivæðing hefur leitt til þess að upplýsingar um einstaklinga, þ.á.m. börn, er hægt að 

safna saman á kerfisbundinn hátt til að varðveita þær.
34

 Reynir þ.a.l. á ákvæði um friðhelgi 

einkalífs varðandi skráningu og meðferð persónulegra upplýsinga. Skráning slíkra upplýsinga er 

nauðsynleg í tengslum við skilvirka og opna stjórnsýslu, en getur falið í sér inngrip í einkalíf 

fólks.
35

 Löggjafinn hefur brugðist við þessu með lagasetningu, sbr. lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2007. Í þessum lögum hefur löggjafinn reynt að setja skýrari 

reglur um eftirlit með því hvaða upplýsingum um fólk er heimilt að safna kerfisbundið og svo rétt 

manna til aðgangs að upplýsingum um sig sjálft.
36

 

Persónuupplýsingar um börn eru oft á tíðum viðkvæmar og vandmeðfarnar. Það kemur í hlut 

forsjáraðila að vera rödd barnsins þar sem þau eru oft ekki best til þess fallin að taka ákvarðarnir 

um þessi málefni. Ýmsar upplýsingar eru skráðar um börn í skólakerfinu, m.a. upplýsingar um 

skólaferil, einkunnir, mætingar og fleira. Þegar börn flytjast milli skólastiga fylgja oft upplýsingar 

um börn frá leikskólaaldri og upp í menntaskóla og þá er vert að skoða hvort vegið sé að friðhelgi 

einkalífs barna með því að skrá þessar persónuupplýsingar í einn gagnagrunn. Ólögmæt notkun á 

persónuupplýsingum barna brýtur í bága við 16. gr. Barnasáttmálans.  

                                                           
32

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 6.1  
33

 Þórhildur Líndal: Barnasáttmálinn, bls. 33. 
34

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 537. 
35

 Hrefna Friðriksdóttir: Tímarit lögfræðinga, bls. 220. 
36

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 537. 
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4.2 Innan skólakerfis 

4.2.1 Leikskóli 

Leikskóli er fyrsta skólastigið í skólakerfinu skv. 1. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, og eitt af 

hlutverkum leikskóla er að undirbúa börn fyrir grunnskólagöngu.
37

 Skráðar eru upplýsingar um 

börn í leikskólum m.a. um mat á námi, þroska og velferð barns. Slíkar upplýsingar eru oft notaðar 

til að styðja við skipulagningu leikskólastarfsins.
38

 Þar sem hér er um að ræða ólögráða börn skv. 

1. mgr. 1. gr. lögræðislaga, eru það forsjáraðilarnir sem sjá um hagsmuni barna sinna eins og 

segir nefnt hefur verið. Forsjáraðilar eiga rétt á mikilvægum upplýsingum um börn sín og segir í 

9. gr. leikskólalaga að mikilvægt sé fyrir forsjáraðila að veita upplýsingar sem kunna að skipta 

máli fyrir skólastarfið og eiga foreldrar einnig rétt á upplýsingum um leikskólastarfið. 

Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur leikskóla að hafa réttar og nauðsynlegar upplýsingar um 

börn til þess að skólagangan gangi sem eðlilegast fyrir sig. Í 2. mgr. 16. gr. leikskólalaga kemur 

fram að ríkja eigi samstarf milli leikskóla og grunnskóla, þar sem að upplýsingar um 

leikskólabörn fylgja þeim þegar þau fara í grunnskóla. Persónuvernd hefur eftirlit með 

framkvæmd laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Persónuvernd 

skilaði umsögn til menntamálanefndar Alþingis um frumvarp til leikskólalaga og gerði 

athugasemdir við 2. mgr. 16. gr. laganna. Persónuvernd telur það eðlilegt að ákveðnar 

upplýsingar, t.d. um greiningu þroskafrávika eða námsörðuleikar, fylgi börnum milli skólastiga. 

Hins vegar telur stofnunin að í sumum tilfellum sé ekki þörf á að viðkvæmar persónulegar 

upplýsingar um börn þurfi að fylgja þeim í grunnskóla og hafi takmarkaða þýðingu fyrir 

starfsmenn grunnskóla við upphafs náms. Bendir stofnunin á meginreglu sem kemur fram í 3. 

tölul. 7. gr. pul. því til stuðnings. Í því ákvæði segir að það þurfi að vanda upplýsingar sem fylgja 

börnum frá leikskóla til grunnskóla og jafnvel til framhaldsskóla. Ekki er hér átt við upplýsingar 

sem eru nauðsynlegar fyrir börn. Vanda þarf slíkar skráningar um börn þar sem þær fylgja 

börnum milli skólastiga.  

Til að tryggja að aðlögun og undirbúningur leikskólabarna verði sem best á kosið segir í 

athugasemdum með frumvarpi sem varð að leikskólalögum, að mikilvægt sé að tryggja samstarf 

milli leik- og grunnskóla. Kemur einnig fram í frumvarpinu að upplýsingar sem fylgja börnum frá 

leikskóla til grunnskóla eru upplýsingar og greiningar sem gætu komið að gagni. Þá er einungis 

                                                           
37

 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
38

 Aðalnámskrá leikskóla, bls. 48. 



12 

 

átt við upplýsingar sem teljast nauðsynlegar fyrir skólagöngu barns í grunnskóla, þannig að 

grunnskólinn geti mætt þörfum þess barns.  

Í reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla nr. 896/2009 teljast 

nauðsynlegar upplýsingar um börn vera persónuupplýsingar um heilsufar, sérþarfir, líkamlega og 

andlega getu til náms og fátt eitt sé nefnt. Slíkar upplýsingar um börn á að tryggja því velferð og 

þroska. Persónulegar upplýsingar skv. 3. gr. er svohljóðandi: 

a. Almennar upplýsingar um félagslega stöðu og þroska barna. 

b. Kennslufræðilegar, læknisfræðilegar, sálfræðilegar, sérkennslufræðilegar greiningar og 

aðrar greiningar og sérúrræði fyrir börn, sérkennsluumsóknir, námsáætlanir vegna 

sérúrræða, einstaklingsnámskrár og aðrar bakgrunnsupplýsingar sem að gagni geta komið 

fyrir velferð og aðlögun barna í grunnskóla. 

c.  Hvers konar skrifleg eða stafræn gögn svo sem skýrslur, greinargerðir og umsagnir er 

varða velferð og skólagöngu barns. 

 Leikskólar notast við ýmiss forrit til að halda utan um leikskólastarfið og dæmi um slíkt 

forrit er upplýsinga- og fagforrit leikskólinn.is. Forritið er ætlað að halda utan um upplýsingar um 

leikskólabörn og með þeim tilgangi að leikskólakennurum hafi betri yfirsýn yfir þroskaferil 

barna. Í slíku forriti eru upplýsingar aðgengilegar fyrir fagfólk skólanna.
39

 

Í 6. gr. reglugerðar nr.896/2009, segir að við flutning barna milli skólastiga skal 

leikskólastjóri sjá til þess að nauðsynlegar persónuupplýsingar um börn færist með tryggum og 

öruggum hætti til viðtökuskóla. Í 7. gr reglugerðarinnar kemur fram að leikskólastjórinn leggur 

mat á hvaða upplýsingar um barnið eru nauðsynlegar þegar barn flyst yfir í grunnskóla og ber 

ábyrgð á því. Leikskólastjóri ber einnig ábyrgð á því að gera foreldrum grein fyrir slíkum 

upplýsingum.  

 Leikskólastjóri þarf að sjá til þess að meðferð og varsla upplýsinga séu í samræmi við lög nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og lög nr. 66/1985 um þjóðskjalasafn 

Íslands. Persónuupplýsingar skulu varðveittar með tryggum hætti og þegar upplýsingar um börn 

eru skráðar í tölvu, þarf að gæta þess að aðgengi að þeim sé takmarkað við þá sem starfa við 

leikskóla sbr. 8.gr. reglugerðarinnar. Kemur fram í 7. gr. reglugerðar nr. 896/2009 að þegar börn 

ljúka leikskóla og ekki eru málefnalegar ástæður til varðveislu upplýsinga, skal þá Þjóðskjalasafn 

Íslands eða héraðsskjalasafn sjá um vörslu upplýsinga og annast meðferð þeirra í samræmi við 

fyrirmæli laga um Þjóðskalasafn Íslands.  

                                                           
39

 Vefsíða leikskóla, http://www.leikskólinn.is 
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 Leikskóli þarf að afhenda Þjóðskjalasafni skjöl sín til varðveislu sbr. 1. mgr. 5. gr. laga um 

Þjóðskjalasafn Íslands. Í 1. mgr. 6. gr. laganna segir að leikskólar þurfi að afhenda gögn innan 30 

ára, en hins vegar ef gögn eru á rafrænu formi, þá þarf að afhenda þau innan fimm ára. Leikskólar 

mega ekki eyða skjölum nema með heimild frá Þjóðskjalasafni Íslands sbr. 1. mgr. 7. gr. laganna. 

4.2.2 Grunnskóli 

Á Íslandi er skólaskylda frá 6-16 ára aldurs og skólinn er sá staður utan fjölskyldu sem barn aflar 

sér reynslu og menntun.
40

 Í skólastarfi er mikilvægt að stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk 

grunnskóla hafi nákvæmar upplýsingar um börn og líðan þeirra til að geta sinnt starfinu af bestu 

getu. Enn fremur er það nauðsynlegt fyrir barnið sjálft svo það fái betri kennslu og ummönnun 

almennt. Samkvæmt V. kafla barnalaga kemur fram að foreldrar hafi forsjá með börnum sínum 

og gæta þ.a.l. hagsmuna þeirra. Foreldrar eiga rétt á upplýsingum hvað varðar skólastarfið og 

skólagöngu um börn sín.
41

 Foreldrum er skylt, skv. 2. mgr. 18. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 að 

veita grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir velferð barnsins. Hvað telst 

til nauðsynlegrar upplýsinga um börn í skólastarfinu? Samkvæmt 5. gr. reglugerðar um miðlun og 

meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um 

börn sín nr. 897/2009 teljast nauðsynlegar upplýsingar fyrir skólastarfið vera:  

Til nauðsynlegra upplýsinga um nemenda teljast m.a. persónuupplýsingar um heilsufar, 

sérþarfir, líkamlega og andlega getu til náms eða annars skólastarfs sem afla þarf við 

undirbúning ákvarðana um réttindi og skyldur nemenda samkvæmt lögum um grunnskóla eða 

til að sveitarstjórn, eða skólanefnd í umboði hennar og eftir atvikum skólastjórnendur, geti 

sinnt skyldum sínum samkvæmt þeim lögum. Persónuupplýsingar geta verið: 

a. kennslufræðilegar, læknisfræðilegar, sálfræðilegar, sérkennslufræðilegar 

greiningar og aðrar greiningar og sérúrræði fyrir nemanda, 

b. sérkennsluumsóknir, námsáætlanir vegna sérúrræða og einstaklingsnámskrár, 

c. prófeinkunnir og vitnisburðir, 

d. mætingar og agabrot. 

 

Persónuupplýsingar geta verið hvers konar skrifleg gögn svo sem skýrslur, greinargerðir og 

umsagnir eða gögn sem vistuð eru í tölvu og varða velferð og skólagöngu barns. 

 

 Meðferð trúnaðarupplýsinga um nemendur eru vandmeðfarnar og nemendur eiga rétt á því 

að fá vitneskju um upplýsingar sem varða þau í skólakerfinu og vita ástæðu þeirra upplýsinga og 

hvað verður um þær. Í 3. mgr. 27. gr. grunnskólalaga er mælt fyrir um að nemendur eiga rétt á að 

                                                           
40

 Ragnheiður Thorlacius: Friðhelgi einkalífs, bls. 27. 
41

 Vefsíða umboðsmanns barna, http://www.barn.is. 
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fá vitneskju um hvaða upplýsingar er verið að vinna með, um tilgang þeirra, hver hafi aðgang að 

þessum upplýsingum og hvort þær séu tryggilega varðveittart. Nemendur og foreldrar eiga rétt á 

upplýsingum um metnar prófúrlausnir, aðferðir við mat á þeim og fleiru
42

 og er það áréttað í 

athugasemdum með 27. gr. frumvarps sem varð að grunnskólalögum að miðlun upplýsinga um 

nemendur byggist á almennu sjónarmiði og séu nauðsynlegar vegna skipulagningar og 

undirbúnings náms.  

 Óheimilt er að veita öðrum upplýsingar um vitnisburð nemanda ef það er ekki fyrir hann 

sjálfan. Hins vegar er heimilt að veita öðrum en þeim sjálfum og foreldrum þeirra ef það er vegna 

flutnings nemenda milli skóla eða innritunar í framhaldsskóla, sbr. 2. mgr. 27. gr. grunnskólalaga. 

Í athugasemd með 27. gr. frumvarps sem varð að grunnskólalögum, kemur fram að þar sem 

rafræn innritun í framhaldsskóla er komið til að vera og fara upplýsingar um börn fari beint frá 

grunnskólum til framhaldsskóla og til Námsstofnunar. Slíkar upplýsingar eru háðar þagnarskyldu 

starfsmanna skólakerfis skv. 12. gr. grunnskólalaga. Jafnframt er þessu slegið á fast í 6. gr. 

reglugerðar um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til 

aðgangs að upplýsingum um börn sín nr. 897/2009. Þar segir að gæta skuli þagnarskyldu þegar 

kemur að meðferð persónuupplýsinga sem aflað er um nemendur í grunnskóla. Ekki skal miðla 

upplýsingum til annarra en þeirra sem þurfa á þeim að halda vegna starfsins.
43

 Rökin fyrir 

þagnarskyldu byggist á grundvallarrétti manna til friðhelgi einkalífs.
44

  

 Réttur foreldra til upplýsinga um börn í skóla takmarkast af rétti barnanna sjálfra til trúnaðar 

starfsmanna skólans. 
45

 Grundvallarréttur barna til friðhelgi einkalífs er að starfsmenn grunnskóla 

eru bundnir þagnarskyldu
46

 og eiga nemendur að geta leitað til starfsmanna grunnskóla með ýmis 

vandamál og starfsfólk skólans er þ.a.l. bundið þangarskyldu ef það nær ekki til atvika sem ber að 

tilkynna lögum samkvæmt sbr. 12. gr. grunnskólalaga. Þrátt fyrir að starfsmenn grunnskóla séu 

bundnir þagnarskyldu getur verið nauðsynlegt að takmarka hana sbr. 3. mgr. 17. gr. bvl. Þar 

kemur fram að tilkynningarskylda gangi framar þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. 

 Um meðferð gagna, hér er átt við varðveislu, miðlun og skráningu þeirra, hvað varðar 

nemendur í grunnskóla gilda ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000. Í 7. gr. laganna eru ákveðnar kröfur sem fara verður eftir við meðferð 
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persónuupplýsinga. Upplýsingar um heilsufar nemenda telst t.d. til viðkvæmra 

persónuupplýsinga og eru gerðar strangar kröfur um meðferð þeirra,
47

 sbr. úrskurð 

Persónuverndar 9. nóvember (2010/751), þar var kvartað yfir vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga um barn í grunnskóla án samþykkis foreldris. Gerð var könnun vegna 

sjálfsmatskerfis er nefnist Skólapúlsinn og þar er upplýsingum safnað, þ.á.m. upplýsingum um 

þunglyndi, höfuðverk og ógleði. Taldi Persónuvernd að slíkar upplýsingar falli undir c- lið 8. 

tölul. 2. gr. pul., þar er að finna skilgreiningu á viðkvæmum persónuupplýsingum. Taldi 

Persónuvernd nauðsynlegt að skilyrðum 1. mgr. 9. gr. laganna yrði uppfyllt, að vinnsla slíkra 

upplýsinga væri einungis heimil með samþykki hins skráða. Þegar barn á í hlut og getur ekki veitt 

samþykki sitt sjálft skv. 51. gr. lögræðislaga nr. 71/1997, er það hlutverk foreldra eða forjáraðila 

ólögráða barna að ráða persónulegum högum þess. Að mati Persónuverndar var ekki uppfyllt 

skilyrði 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. persónuverndarlaga fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga 

um ólögráða börn og verður að byggja á upplýstu og yfirlýstu samþykki.  

 Öryggi viðkvæmra upplýsinga þarf að vera meira en almennar upplýsingar um nemendur. 

Slíkar upplýsingar þurfa að vera vel varðveittar og stjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn 

skólans hafa einungis aðgang að þeim þegar þörf krefur vegna starfsins. Flest gögn eru í dag á 

tölvutæku formi og þarf þá að gera öryggisráðstafanir til að takmarka aðgang að þeim. Að sama 

skapi þarf að gæta þess að utanaðkomandi aðilar eigi ekki að geta komist auðveldlega að 

upplýsingum um nemendur og þarf að fá samþykki forráðarmanna fyrir því.
48

 Í 10. gr. 

reglugerðar nr.897/2009 kemur fram að persónuupplýsingar um börn skulu vera varðveittar í 

læstum hirslum og aðgengi að skrám í tölvum sé takmarkað við þá sem þurfa á þeim að halda í 

starfi sínu. Auk þess má benda á að skólastjóri ber ábyrgð á meðferð og vörslu upplýsinga um 

börn og þarf að gæta þess að þær séu í samræmi við kröfur laga um persónuvernd nr. 77/2000. 

Vefkerfið Mentor.is er upplýsinga- og námskerfi fyrir nemendur, foreldra, kennara, 

skólastjórnendur og aðra sem koma að skólastarfinu. Tilgangur kerfisins er að auðvelda vinnu 

kennara og skólastjórnenda. Þar geta kennarar og skólastjórendur skráð ýmsa hluti sem halda þarf 

utan um, s.s mætingar, ástundum, námsárangur, hegðun og annað sem viðkemur skólagöngu. 

Mentor kerfið er eitt mest notaða vefkerfið á Íslandi og eru um 170 grunnskólar með það í notkun 

hjá sér.
49

 Í þessu kerfi eru ýmsar upplýsingar skráðar um börn og getur skráning þeirra falið í sér 
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takmörkun á friðhelgi einkalífs þeirra og þarf að gæta þess að fara varlega með upplýsingar um 

börn í Mentor kerfinu. Álitamál getur komið upp um hvaða upplýsingar eru skráðar, hverjir hafa 

aðgang að þeim og hvað verður síðan um þær.  

Eins og fram kemur hér að ofan eru flest allir grunnskólar á Íslandi að notast við Mentor 

vefkerfið og getur verið mismunandi hvers konar upplýsingar eru skráðar eftir grunnskólum og 

hvernig þeir notast við þær. Skólastjórnendur þurfa að ákveða sjálfir hvernig þeir vilja miðla 

upplýsingum úr Mentor kerfinu því ekki eru til skýrar reglur sem kveða á um það. Álitamál hefur 

verið um hverjir hafa aðgang að Mentor kerfinu og hefur t.d. ekki verið kveðið skýrt á um hvort 

forsjárlaust foreldri hafi aðgang að kerfinu
50

 sbr. álit umboðsmann alþingis UA 23. mars 2009 

(5584/2009). Í því áliti voru tveir forsjárlausir foreldrar sem fengu ekki aðgang að Mentor kerfinu 

en  þar voru skráðar ýmsar upplýsingar um börn þeirra sem voru í grunnskóla. Ný grunnskólalög 

tóku í gildi meðan á málinu stóð og stendur í 2. mgr. 27. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 að það sé 

einungis heimilt að veita upplýsingar um vitnisburð til nemendanna sjálfra og foreldra þeirra. 

Umboðsmaður alþingis bendir á að skv. 2. mgr. 52. gr. barnalaga nr. 76/2003 er forsjárlausum 

foreldrum veittur réttur til að fá upplýsingar um börn þeirra frá stjórnvöldum og stofnunum eins 

og skólum. Einnig var bent á að ákvæði barnalaga og grunnskólalaga virtust vera efnislega 

ósamþýðanleg að þessu leyti og vakti athygli á að þetta álitaefni kynni að vera til staðar í lögum 

nr. 90/2008, um leikskóla. Umboðsmaður Alþingis beindi þessu málefni til Menntasviðs 

Reykjavíkur og töldu þau að skv. lögum um leikskóla og grunnskóla hefði verið nauðsynlegt að 

telja foreldra, í merkingu laganna, vera þá sem færu með forsjá barns en kynnu að vera ólík 

sjónarmið um rétt forsjárlausra foreldra til upplýsinga um börn þeirra eftir setningu laganna. 

Menntamálaráðuneytið vakti athygli Menntamálanefndar Alþingis á málinu og nefndin hefði af 

því tilefni lagt fram á Alþingi frumvarp um breytingu á grunnskóla og leikskólalögunum hvað 

þetta varðar.  

Á Alþingi liggur fyrir frumvarp að nýjum barnalögum og verður frumvarpið að lögum þá 

mun Barnasáttmálinn vera lögfestur hér á landi. Nefndarálit velferðarnefndar gaf álit sitt á 

frumvarpinu og fjallaði um stöðu forsjárlaus foreldri til upplýsinga um barn. Í 52. gr. bl. segir að 

foreldri sem ekki hefur forsjá barna á rétt til að fá upplýsingar um hagi þess. Nefndin fjallaði um 

að ekki hafi verið kveðið á um hvort um munnlegar eða skriflega upplýsingar sé að ræða en 

kemur fram í greinagerð með barnalögum að aðeins skuli veita munnlegar upplýsingar um hagi 
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barna. Nefndin lagði til að þetta ákvæði skyldi vera rýmkað og telur mikilvægt að forsjárlaust 

foreldri geti fengið upplýsingar um barn sitt í skólakerfinu.
51

 

Einnig hefur Persónuvernd borist tvö mál til sín er varðar Mentor kerfið og í úrskurði 

persónuverndar 22. júní, 2011 (2011/231) var deilt á um skráningu grunnskóla á viðkvæmum 

persónuupplýsingum um nemendur sem eru skráðir í Mentor kerfið. Viðkvæmar persónulegar 

upplýsingar voru varðandi barn í dagbókarfærslu í Mentor kerfinu. Móðir barnsins hafði kvartað 

til persónuverndar og krafist þess að færslunni um barn hennar yrði eytt. Ágreiningur var um það 

hvort þessar upplýsingar teldust til viðkvæmra persónuupplýsinga. Móðirin lýsti áhyggjum sínum 

yfir því að umrædd færsla myndi hafa neikvæðar afleiðingar fyrir barnið í nýjum skóla og barnið 

fengi á sig ákveðinn stimpil. Skráning persónuupplýsinga verður að uppfylla ákveðin skilyrði  og 

ekki á að skrá viðkvæmar persónuupplýsingar um barn inn á Mentor kerfið samkvæmt lögum nr. 

77/2000 pul. Persónuvernd taldi að það eigi aðeins að vinna með upplýsingar sem eru 

nauðsynlegar miðað við tilgang vinnslunnar og taldi að umrædd færsla færi í bága við 7. gr. 

persónuverndarlaga og að það ætti því að eyða færslunni.  

Einnig gaf Persónuvernd út leiðbeinandi álit um hvort heimilt væri, við færslur í dagbækur 

nemenda í Mentor kerfinu, að nafngreina fleiri en þann tiltekna nemanda sem dagbókin tilheyrir. 

Þar sem foreldrar hafa aðgang að dagbókarfærslum þá var deilt um hvort það stæðist ákvæði laga 

nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga að veita foreldrum aðgang að 

færslum þar sem þau sjá önnur börn en þeirra eigin nafngreind. Persónuvernd segir í áliti sínu að 

mikilvægt sé að huga vel og vandlega um hverja og eina færslu, hvort það nauðsyn sé til að 

nafngreina önnur börn en það sem færslan snýr að. Grunnskólar eigi að meta slíkt og bera ábyrgð 

á því en ef skólinn telur nauðsynlegt að foreldrar fái að sjá slíkar upplýsingar um önnur börn en 

þeirra eigin er hægt að fara aðrar leiðir við það en að skrá það í dagbókarfærslu í Mentor kerfinu. 

Þá er t.d. hægt að hafa samband við foreldra símleiðis.
52

 

Hvað verður síðan um upplýsingarnar um nemendur í skólakerfinu? Kemur fram í 2. mgr. 9. 

gr. reglugerðar um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til 

aðgangs að upplýsingum um börn sín, að Þjóðskjalasafn Íslands sem er sjálfstæð 

skjalavörslustofnun skv. 1. gr. laga nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn Íslands. Hlutverk hennar er að 

varðveita skjöl  þjóðsögunnar og halda þeim til haga vegna notkunar fyrir stofnanir til að tryggja 
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hagsmuni og réttindi þeirra skv. 3.gr. laganna. Samkvæmt 5. gr laga eiga sveitarfélög og stofnanir 

þeirra, þ.a.l. grunnskólar, að afhenda héraðsskjalasafni eða Þjóðskjalasafni Íslands skjöl sín. 

Grunnskólar þurfa að afhenda skjöl sín til  áður en gögnin verða 30 ára sbr. 6.gr. laganna. 

Grunnskóli mega ekki eyða skjölum nema með sérstakri heimild frá Þjóðskjalasafninu sbr. 7. gr. 

Samkvæmt lögunum er grunnskólum ekki heimilt að eyða neinum skjölum um nemendur í 

grunnskólum nema með sérstakri heimild.  

4.2.3 Framhaldsskóli 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla (hér eftir skammstafað fskl.) er 

nám á framhaldsskólastigi skipulagt sem framhald af námi á grunnskólastigi. Fræðsluskylda 

barna er til 18 ára aldurs og við þann aldur fá börn lögræði, sbr. lög nr. 71/1997 um lögræði. 

Foreldrar barna bera þ.a.l. ábyrgð á börnum í framhaldsskóla sem ekki hafa náð 18 ára aldri,
53

 

eins og nefnt hefur verið.   

Upplýsingagjöf um börn yngri en 18 ára í framhaldsskólum svipar mjög til upplýsingagjafar 

um börn í grunnskólum. Gögn sem hafa að geyma persónulegar upplýsingar um nemendur og eru 

í vörslu framhaldsskóla, skal fara með í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og meðferð 

upplýsinga nr. 77/2000.
54

 Samkvæmt 1. mgr. 38. gr laga fskl. ber skóla skylda til að varðveita 

upplýsingar um nám og veita nemendum aðgang að þeim.  

Vekur það upp spurningu um hver hefur aðgang að upplýsingum um nemendur og hvers 

konar upplýsingar eru til í framhaldsskóla. Samkvæmt 2. mgr. 55. gr. fskl segir að ráðuneytið 

annast söfnun og miðlun upplýsinga um skólahald á framhaldsskólastigi varðandi  

eftirlitshlutverk þess. Jafnframt kemur fram í athugasemdum með 55. gr. frumvarps sem varð að 

framhaldsskólalögum að nauðsynlegt sé að gera greinarmun á upplýsingum sem 

menntamálaráðuneytið aflar og ber ábyrgð á annars vegar og hins vegar persónuupplýsingum 

sem skólar safna um einstaka nemendur. Meðferð persónuupplýsinga um einstaka nemendur er á 

ábyrgð stjórnanda hlutaðeigandi skóla sbr. 38. gr. fskl. Ráðherra setti í reglugerð nr. 235/2012, 

nánari fyrirmæli um upplýsingaskyldu framhaldsskóla, meðferð persónuupplýsinga og 

kerfisbundna skráningu sbr. 2. mgr. 55. gr. fskl. Ástæða þótti að setja nánari fyrirmæli í reglugerð 

til að tryggja að vinnsla persónuupplýsinga sem varðar nemendur standist meginreglur laga um 
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persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga skv. athugasemdum 55. gr. frumvarps sem varð að 

lögum um framhaldsskóla.  

Kemur fram í 1. gr. reglugerðar nr. 235/2012 að þeir sem hafa aðgang að gögnum um 

nemendur séu mennta- og menningarmálaráðherra er fara með yfirstjórn og bera ábyrgð á söfnun 

og miðlun upplýsinga um skólastarfið til stofnanna, alþingis og almennings. Jafnframt eru  

sérfræðingar og starfsfólk framhaldsskóla sem hafa aðgang að upplýsingum um nemendur skv. 1. 

mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 235/2012. Má einnig benda á að framhaldsskóli ber skylda að veita 

nemendum og forsjáraðilum þeirra aðgang að upplýsingakerfi þeirra, sbr. 7. gr. reglugerða nr. 

235/2012 og hafa forsjáraðilar aðgang að námsferil þeirra og skólasókn eins sbr. 3. gr. 

reglugerðar nr. 235/2012. Hins vegar er heimilt að veita öðrum skólum upplýsingar um einstaka 

nemendur vegna flutnings þeirra á milli skóla en ef um er að ræða viðkvæmar 

persónuupplýsingar þá þarf að fá samþykki forsjáraðila skv. 7. gr. reglugerðar nr. 235/2012.  

Nemendur í framhaldsskóla eiga rétt á að vita upplýsingar um þá sjálfa, hvaða upplýsingar er 

verið að vinna með, hver mun fá upplýsingarnar og hvernig öryggisráðstafanir eru viðhafðar. Þar 

sem foreldrar eru forsjáraðilar barna eiga rétt á vitneskju um upplýsingar um börn þeirra í 

framhaldsskólum, setur það sjálfstæðan rétt barna til friðhelgi einkalífs skorður. Þessi réttur er 

takmarkaður af rétti barna til trúnaðar starfmanna skólans. Starfsfólk framhaldsskóla er bundið 

þagnarskyldu og er óheimilt að veita persónulegar upplýsingar um nemanda án samþykkis þeirra 

sjálfra eða forsjáraðila. Þrátt fyrir lögbundna þagnarskyldu starfsmanna getur komið upp sú staða 

að þagnarskylda þeirra nær ekki til atvika sem þarf að tilkynna lögum samkvæmt.
55

 Aðalástæða 

fyrir lögbundinni þagnarskyldu byggist á grundvallarrétti manna til friðhelgi einkalífs eins og 

hefur verið nefnt. Meginreglan er sú að þagnarskylda starfsmanna ríkis og sveitarfélaga helst þó 

starfsmenn láti af störfum. Ákvæði í almennu hegningarlögunum nr. 19/1940 kveður á um að 

lögð er refsing við því ef opinber starfsmaður segir frá einkamálefnum sem á að fara leynt með.
56

  

Kemur fram í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 235/2012 að ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga 

hafi framhaldsskólar og sjá til þess að upplýsingar komist ekki í rangar hendur. Framhaldsskólar 

skulu sjá um að til sé öryggiskerfi til að tryggja vernd persónuupplýsinga nemendur sbr. 2. mgr. 

5. gr. sömu reglugerðar. Hins vegar ef um viðkvæmar upplýsingar að ræða ber að tryggja þær 

sérstaklega, þ.e. í læstum hirslum eða dulritaðar með með fullnægjandi hætti sbr. 1. mgr. 6. gr.   
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Í 8. gr. sömu reglugerðar kemur fram að framhaldsskóli er skylt að varðveita upplýsingar um 

nám nemenda sbr. 1. mgr. 38. gr fjsk., þar til þeim ber að standa skil á þeim skv. ákvæðum laga 

um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985. Eyðing gagna varðandi upplýsingar um nemendur fer eftir 

lögum um Þjóðskjalasafn Íslands og gilda þar sömu reglur og um leikskólalögin.  

4.3. Innan heilbrigðiskerfis 

Innan heilbrigðisþjónustunnar er fengist við viðkvæm og persónuleg mál og skráning þeirra 

upplýsinga felur í sér takmörkun á friðhelgi einkalífs barna.
57

 Mikið af viðkvæmum 

persónuupplýsingum eru skráðar um einstaklinga í heilbrigðiskerfinu og eru skilgreindar í 8. 

tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Skráðar eru 

upplýsingar m.a. um heilsufar, læknisfræðilegar upplýsingar um ástand og batahorfur skv. 5. gr 

laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga. Nauðsynlegt er fyrir heilbrigðiskerfið að haldið er vel utan 

um upplýsingar um börn svo þau eigi rétt á að njóta bestu mögulegu heilsuvernd sem völ er á.
58

  

Í athugasemdum í frumvarpi því sem varð að lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 kemur 

fram að með hugtakinu sjúklingi er átt við hvern þann einstakling sem notar heilbrigðisþjónustu 

og börn þar með talin. Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laga um réttindi sjúklinga segir að upplýsingar 

skuli veittar foreldri ef sjúklingur er yngri en 16 ára. Jafnframt skulu börnum veittar upplýsingar 

um þau sjálf að teknu tilliti til aldurs þeirra og þroska.
59

 Aðilar sem fara með forsjá barna þurfa 

að veita samþykki fyrir nauðsynlegri meðferð barna, yngri en 16 ára gömlum, hins vegar er 

börnum tryggður samráðsréttur þ.e. börn skulu vera með í ráðum ef kostur er og alltaf ef þau eru 

orðin 12 ára skv. 1. mgr. 26. gr. laganna. Auk þess á sjúklingur rétt á því að fá upplýsingar hverjir 

hafi aflað upplýsinga úr sjúkraskrá hans, í hvaða tilgangi og hvenær upplýsinga var aflað sbr. 4. 

mgr. 11. gr. laga um sjúkraskrár.  

Sjúkraskrárupplýsingar um einstaklinga eru færðar inn í sjúkraskrár skv. 4. gr. laga um 

sjúkraskrár nr. 55/2009 (hér eftir skammstöfuð sjskr.). Í 4. tölul. 3. gr. sjskr. er skilgreining 

hugtaksins sjúkraskrárupplýsingar svohljóðandi: 

Lýsing eða túlkun í rituðu máli, myndir, þ.m.t. röntgenmyndir, línurit og mynd- og 

hljóðupptökur sem innihalda upplýsingar er varða heilsufar sjúklings og meðferð hans hjá 

heilbrigðisstarfsmanni eða heilbrigðisstofnun og aðrar nauðsynlegar persónuupplýsingar. 
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Sjúkraskrárupplýsingar sem þessar eru færðar í sjúkraskrár. Segir í athugasemdum með 

frumvarpi sem varð að sjúkraskrárlögum að tilgangur færslu sjúkraskráa er að safna saman á einn 

stað heilsufarsupplýsingum um einstaklinga. Sjúkraskrá þjónar mikilvægu hlutverki sem tæki til 

að miðla upplýsingum til annarra heilbrigðisstarfsmanna og er einnig nauðsynleg til að unnt sé að 

hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu. Foreldrar eru málsvarar barna sinna i heilbrigðiskerfinu og 

geta fengið aðgang að sjúkraskrá eða fengið afhent afrit, ef þau óska þess skv. 1. mgr. 14. gr. 

sjskr. 

Í 1. mgr. 13. gr. sjskr. kemur fram sú meginregla að heilbrigðisstarfsmenn, sem koma að 

meðferð barna, skulu hafa aðgang að sjúkraskrám þeirra. Sem þýðir að allir sem koma að 

meðferð barna skulu hafa aðgang að sjúkraskrám þeirra. Jafnframt segir í 2. mgr. að öðrum 

starfsmönnum, t.d. ritara í móttöku sjúklings, og nemum í starfsnámi gefin heimild til aðgangs að 

sjúkraskrá ef það er nauðsynlegt vegna starfa þeirra. Í mjög viðkvæmum persónuupplýsingum 

skal takmarka við þá heilbrigðismenn sem starfa innan þeirra deilda sbr. 1. mgr. 14. gr. laga um 

sjúkraskrár.  

Tvær undantekningar eru á reglu 1. mgr. 14. gr. um sjúkraskrá að sjúklingur á rétt á 

sjúkraskrá sinni þegar hann óskar. Annars vegar segir í 2 .mgr. 14. gr. sjskr að ef um er að ræða 

sjúkraskrárupplýsingar sem hafðar eru eftir öðrum en sjúklingi sjálfum eða 

heilbrigðisstarfsmönnum skal leita samþykkis þess sem upplýsingarnar gaf áður en þær eru 

sýndar honum. Ef sá sem þannig hefur veitt upplýsingar um sjúkling er látinn eða horfinn eða 

neitar á óréttmætum grundvelli að veita samþykki sitt getur landlæknir ákveðið að sjúklingi eða 

umboðsmanni hans skuli veittur aðgangur að umræddum upplýsingum, í heild eða að hluta. Hins 

vegar 3. mgr. 14. gr að það þjóni ekki hagsmunum sjúklings að afhenda honum eða 

umboðsmanni hans afrit sjúkraskrár skal umsjónaraðili sjúkraskrár án tafar framsenda landlækni 

afrit sjúkraskrárinnar til ákvörðunar um það hvort aðgangur að sjúkraskránni skuli veittur. 

Landlæknir skal afgreiða erindið innan átta vikna. 

Upplýsingar í sjúkraskrám eru skv. 12. gr. laganna trúnaðarupplýsingar og ríkir þagnarskylda 

um allt sem starfsmaður í heilbrigðisþjónustu kemst að í starfi. Markmið með þagnarskyldunni er 

að sjúklingur geti treyst því að starfsmaður gæti trúnaðar um heilsufar hans. Samkvæmt 13. gr. 

bvl. getur þagnarskylda vikið fyrir lögbundinni tilkynningarskyldu, sem dæmi má nefna ef 

starfsmenn sem verða varir við að barni sé misboðið eða verða varir við vanræksla á uppeldi þess, 

sbr. athugasemdir í frumvarpi því sem varð af lögum um réttindi sjúklinga. Spurning vaknar um 
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hvað verður um heilsufarsupplýsingar um börn sem skráðar hafa verið í heilbrigðiskerfinu. 

Einstaklingar eiga ekki rétt á að fá frumrit af sjúkraskrám um sig og hafa ekki rétt á að eyða 

þeim.
60

 

Í 1. mgr. 11. gr. laga um sjúkraskrár er mælt fyrir um að varðveita skal sjúkraskrár í 

sjúkraskrákerfi heilbrigðisstofnana og starfsstofu heilbrigðisstarfsmanna. Samkvæmt 

athugasemdum með 11. gr. í frumvarpi sem varð að lögum um sjúkraskrá segir að varðveita skal 

sjúkraskrá svo lengi sem sjúklingur lifir. Þrátt fyrir það kemur fram í umfjöllun 

heilbrigðisnefndar Alþingis að nefndin telur rétt að skýra orðalagið þannig að skylda til 

varðveislu sjúkraskrá falli ekki á brott um leið og sjúklingur deyr.
61

 Lögin er því óskýr um hve 

langur tíma á að líða frá því að sjúklingur deyr og hvenær á að afhenda sjúkraskrá til 

Þjóðskjalasafn Íslands. Heilbrigðisstofnanir ber skylda að afhenda Þjóðskjalasafni Íslands gögn 

áður en þau hafa náð 30 ára aldri sbr. 1. mgr. 6. gr. laga um Þjóðskjalasafn Íslands, eins og nefnd 

hefur verið. Jafnframt má ekki eyða sjúkraskrám nema með heimild frá Þjóðskjalasafni Íslands 

sbr. 1. mgr. 7. gr. laganna.  

Í lögum um gagnagrunn á heilbrigðissviði, nr. 139/1998, er heimiluð gerð og starfræksla 

miðlægs gagnagrunns sem inniheldur ópersónulegar eða órekjanlegar upplýsingar. Þar er heimilt 

að flytja upplýsingar úr sjúkraskrám í gagnagrunninn. Samkvæmt athugasemdum 1. gr. í 

frumvarpi því er varð að lögum um gagnagrunn á heilbrigðissviði er markmið með 

gagnagrunninum að auka þekkingu til þess að bæta heilsu og efla heilbrigðisþjónustu.  

Samkvæmt 8. gr. getur sjúklingur óskað eftir að upplýsingar um hann verði ekki fluttar inn í 

gagnagrunninn og skylt er að verða fyrir þessari beiðni. Hvergi í þeim lögum er tekið tillit til 

sérstöðu barna varðandi gagnagrunninn. Samkvæmt athugasemdum með 8. gr. frumvarps að 

sömu lögum segir að foreldrar barns segja til um það hvort upplýsingar um barn þeirra fari inn í 

gagnagrunninn. Ekki eru til ákvæði sem segja til um hver eigi að taka ákvörðun um hagsmuni 

barna og að gilda þurfi almennar reglur hver taki ákvörðun fyrir þeirra hönd. Ragnheiður 

Thorlacius bendir á í riti sínu að það ætti að tryggja rétt barns í lögum um gagnagrunn á 

heilbrigðissviði að veita barni sem er orðið 16 ára rétt til að ákveða sjálft hvort 

heilsufarsupplýsingar um það fari inn í gagnagrunninn. 
62
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Mikil áhersla er lögð á mikilvægi upplýsingaverndar hjá Landlækni og gögn sem eru skráð og 

geymd séu vernduð með viðeigandi hætti. Árið 2001 tóku í gildi ný lög um meðferð 

persónuupplýsinga.
63

  

5 Lokaorð  

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um friðhelgi einkalífs barna og þá sérstaklega skoðuð 

upplýsingagjöf barna innan opinberrar stofnunar. Var upplýsingagjöfin skoðuð með hliðsjón af 

Barnasáttmálanum og þeirra laga sem eru í gildi á Íslandi. Eins og að framan er rakið hefur 

Barnarsáttmálinn ekki verið lögfestur og hefur því ekki stöðu settra laga, en er þó viðurkennd 

regla að túlka beri lög í samræmi Barnasáttmálann. Lagt var frumvarp á Alþingi sem á að breyta 

barnalögum og ef frumvarpið verður að lögum mun Barnasáttmálinn verða lögfestur hér á landi 

og það mun styrkja réttarstöðu barna í íslenskum lögum. Það vekur upp spurningu um hvort 

réttindi barna til friðhelgis einkalífs væri ekki betur tryggð með því.  

Leitað var svara við því hvort börnum er tryggð nægileg vernd í íslensku lögum. Komist var 

að því að barni er tryggt réttur til friðhelgi einkalífs rétt eins og fullorðnir. Hins vegar vantar 

ákvæði í barnalögum nr. 76/2003, um friðhelgi einaklífs barna. Mikilvægt er að ákvæði um 

réttindi barna er sett í barnalögin Farið var yfir lög og reglugerðir innan skólakerfisins og þar 

mátti sjá að börn njóta verndar um friðhelgi einkalífs upp að vissu marki. Í flestum tilvikum 

tryggir ákvæði laga um leikskóla, nr. 90/2008, laga um grunnskóla, nr. 91/2008, og laga um 

framhaldsskóla, nr. 92/2008, fullnægjandi vernd barna varðandi persónuupplýsingar um þau.  

Hins vegar vantar skýrari löggjöf er varðar rétt forsjárlausra foreldra um upplýsinga varðandi 

börn sín. Mikilvægt er að rýmka ákvæði 52. gr. barnalaga er varðar forsjárlaust foreldri þannig að 

réttur þeirra nái til aðgangs að gögnum um börn. Jafnframt var komist að því að ekki eru til 

skýrar reglur um Mentor kerfið og vantar skýrari löggjöf um hvers konar upplýsingar megi skrá í 

Mentor kerfið og hver eigi aðgang að kerfinu. 
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