
 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Administrasjonsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Anny Skarstein 

22244912 NO-0030 OSLO Org no.  

postmottak@fad.dep.no www.fad.dep.no 972 417 785  
 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 

0030 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

13/2338 13/2872-     19.12.2013 

 

Høring - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn 

mv 

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLDs) høring om 

gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv, oversendt 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 30. september 2013. 

 

BLD foreslår en egen lov for å sikre nødvendig gjennomføring av konvensjonen. I utkastet er 

det foreslått en bestemmelse i § 3 som fastsetter at personopplysninger kan overføres til 

konvensjonsstater utenfor EØS-området når det er nødvendig for å oppfylle konvensjonen. 

Det følger av andre ledd at overføring kan skje uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. 

Det fremgår derimot ikke av høringsnotatet hvordan man har tenkt å løse de problemer som 

evt. kan oppstå, ved overføring av personopplysninger til konvensjonsstater som har mindre 

strenge krav til konfidensialitet om personopplysninger enn i norsk rett. I konvensjonen 

artikkel 42 stilles det krav om at konvensjonsstatene skal sørge for at informasjon innhentet 

fra andre konvensjonsstater blir behandlet konfidensielt. Likevel stilles det ikke konkrete krav 

til det nivået av konfidensialitet den enkelte stat plikter å sikre. Det er kun henvist til 

nasjonale regler. 

 

Det kan innebære uheldige krenkelser av personvernet hvis det ikke stilles konkrete, strenge 

krav til konfidensialitet i saksbehandlingen. FAD mener Norge ikke skal tillate overføringer 

av personopplysninger til land som ikke setter tilstrekkelige krav til sikkerhet og 

konfidensialitet. Proposisjonen må redegjøre tydelig for hvilke krav til konfidensialitet Norge 

skal stille til mottakerlandene. 

 

Økt samarbeid og utveksling av informasjon over landegrensene er viktig for å sikre barns 

rettigheter. Barn er sårbare individer, og opplysninger om barn kan være sensitive. FAD savner 



Side 2 

 

derfor en omtale av mulige personvernkonsekvenser av BLDs forslag, og foreslår et eget kapittel i 

lovproposisjonen om dette. 

 

 

Med hilsen  

 

 

John Stanley Engstrøm (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Anny Skarstein 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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