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Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn
mv - Datatilsynets høringsuttalelse

Datatilsynet viser til høringsbrev av 30. september 2013 hvor det bes om tilsynets
tilbakemelding på forslag til gjennomføring av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av
barn mv. i norsk rett.

Datatilsynet har vurdert at det i hovedsak er forslagene i høringens kapittel 10 som har
personvernkonsekvenser, slik at det er denne delen av høringen Datatilsynet har konsentrert
seg om.

Høringsnotatets kapittel 10 handler om samarbeid mellom konvensjonsstatene, herunder ved
utveksling av personopplysninger. Konvensjonens artikkel 41 og 42 omhandler beskyttelse av
personopplysninger og personvernet innen konvensjonens virkeområde. Kravene i artikkel 41
og 42 er angitt som minimumsvilkår, og de enkelte konvensjonsstatene kan stille strengere
krav til beskyttelsen av personvernet enn konvensjonen gjør.

Etter Datatilsynets oppfatning kan personvernet gjennom krav om utlevering og innhenting av
personopplysninger være utsatt for risiko. Konvensjonen angir flere tilfeller det kan være
aktuelt å innhente eller utlevere opplysninger, men det er kun etter artikkel 33 statene har plikt
til å sende med opplysninger om barnet. Ingen av de andre bestemmelsene pålegger statene
plikt til å etterkomme forespørsler om utlevering av opplysninger, selv om det
hensiktsmessige utgangspunktet er at slike henvendelser bør etterkommes.

Datatilsynet savner en nærmere utredning i høringen av hvilke konsekvenser samarbeidet
mellom konvensjonsstatene kan ha for de berørte barnas personvern. Departementet legger i
kapittel 11 til grunn at vernet om personlige opplysninger er tilstrekkelig ivaretatt gjennom
konvensjonens artikkel 41 og 42. Høringsnotatet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for at
Datatilsynet kan vurdere dette nærmere.

Datatilsynet mener allikevel å ha grunnlag for å uttale at det i de tilfellene hvor utlevering av
opplysninger ikke er pliktig, må hensynet til personvernet og hvordan mottakerstaten sikrer
personopplysningene også tillegges vekt. Hvis mottakerstaten ikke kan ivareta sikkerheten på
en tilstrekkelig måte, kan utlevering av opplysninger komme i konflikt med andre sentrale
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rettigheter. Utleveringen av opplysninger må i så tilfelle skje på den måten som best mulig
ivaretar hensynet til beskyttelsen av barnets integritet og personlige opplysninger, og dermed
også hensynet til barnets beste.

Datatilsynet har utover dette ingen kommentarer til forslaget.
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