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Høringssvar - personvernkommisjon- innspill til mandat 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (direktoratet) viser til høringsbrev datert 11. juli 2018, med 
invitasjon til å komme med innspill til mandat for ny personvernkommisjon som skal nedsettes av 
regjeringen. Personvernkommisjonen skal ifølge Jeløya-plattformen blant annet se på personvern i 
justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder 
rettighetene til brukere av sosiale medier. Mandatet skal også inkludere et særlig oppdrag om å vurdere 
tilstanden for barns personvern og tiltak for å styrke dette, jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 588. 
Høringsfristen er 31. august 2018. 

Direktoratet viser til at anmodningsvedtaket nevner områder som skole, barnehage, helsestasjon og 
barn/foreldre, men ikke til barns personvern innenfor for eksempel familievern og barnevern. 
Direktoratet anbefaler at også disse områdene inngår i mandatet. 

Direktoratet viser til vedlagte svarbrev fra direktoratet til Åpenhetsutvalget av 20. juli 2018, som 
omhandler lovregulering og praksis når det gjelder fotografering, filming mv. fra 
barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og andre deler av barnevernstjenesten. Direktoratet ser i dag 
flere problemstillinger vedrørende bruken og håndteringen av film-/videoopptak inkl. lydopptak og bilder, 
herunder bruken av dette som dokumentasjon i barnevernets saksbehandling. Dette er aktuell 
problemstilling både i kommunalt og statlig barnevern. Bruk av video-/filmopptak, lyd- og bildeopptak 
skiller seg fra andre former for innhenting av informasjon da opptaket kan frembringe mer informasjon 
om den enkelte, samt at informasjonen som fremkomme kan være mer sensitiv enn hva som vil være 
tilfelle ved muntlig og skriftlig kommunikasjon. I tillegg vil slike opptak, i seg selv kunne oppleves 
som mer inngripende enn muntlig kommunikasjon. På den annen side kan denne type opptak ra frem 
viktige nyanser, eksempelvis ved samtaler med barn som har opplevd vold og overgrep. 

Etterprøvbarhet av disse opptakene kan også ha stor betydning for barnets og foreldrenes rettsikkerhet 
i en eventuell straffesak eller tvangssak etter barnevernloven. Direktoratet viser til at rettssikkerheten 
for foreldre og barn svekkes når barnets saksmappe ikke inneholder fullstendig dokumentasjon. 
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Video-, lyd- og bildeopptak vil kunne være sentral dokumentasjon i en barnevernssak. Det kan også 
nevnes at det er et tilbakevendende tema i samarbeidsflatene mellom politi og barnevern hvorfor det 
ikke har blitt tatt opptak av planlagte samtaler med barn som forteller om vold i nære relasjoner, eller 
hvorfor slike opptak har blitt slettet av barneverntjenesten. Da det ikke foreligger klare lovbestemmelser 
eller retningslinjer for når og hvordan dette håndteres i forhold til samtykke, sletting/arkivering etter dagens 
lovgivning, er direktoratet kjent med at dette blir praktisert ulikt. 

Direktoratet anser også at det tas inn i mandatet hvordan man kan sikre personverninteressene til 
ansatte i kommunalt og statlig barnevern. Direktoratet viser i denne forbindelse til veileder om råd for å 
håndtere sjikane, hets og trusler inkl. trusler om offentliggjøring av bilde, lyd- og videoopptak. Veilederen 
gjelder for ansatte og ledere i barnevernet og fosterforeldre. 1 

Med hilsen 

Anders Henriksen ( e.t) 
seksjonssjef 

Vedlegg: Brev til Åpenhetsutvalget av 20. juli 2018 

Hanne S. Børing 
Seniorrådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

1 https://www.bufdir.no/Barnevem/f agstotte/Rad for a handtere sjikane hets og trusler/ 
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Åpenhetsutvalgets sekretariat 
v/Mari Aam 
Mari.Aam@hod.dep.no 

Deres ref: Vår ref: 2018/52757-4 Arkivkode: 30 

Barne-, ungdoms-
ag familiedirektoratet 

Dato: 20.07.2018 

Tilbakemelding til Åpenhetsutvalgets sekretariat 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (direktoratet) viser tile-post av 7. mars 2018 og møte med 
åpenhetsutvalgets sekretariat 4. april 2018. Åpenhetsutvalget ønsket bl.a. å få en oversikt over dagens 
lovregulering og praksis når det gjelder fotografering, filming mv. fra barnevernsinstitusjoner, 
omsorgssentre og andre deler av barnevernstjenesten. 

1. Har Bufdir noen oversikt over relevant regelverk når det gjelder fotografering, filming, 
reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og andre 

deler av barneverntjenesten? Eventuelt over regelverk som ikke eksplisitt regulerer 
fotografering og filming, men som likevel vil være relevant for disse problemstillingene? 

Barnevernloven har ingen spesifikke lovbestemmelser på området, men barnevernets arbeid må skje 
innenfor rammene av blant annet bestemmelsene om taushetsplikt. Annen relevant lovverk er også 
arkivloven, offentleglova og forvaltningsloven inkl. uskrevne regler om god forvaltningsskikk og 
personlovgivningen. 

Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger som er 
taushetsbelagte. Som uvedkommende regnes i utgangspunktet alle andre enn den opplysningene 
gjelder. Bilder, video osv. av barn og familier som er i kontakt med barneverntjenesten omfattes av 
taushetsplikten, jf. barnevernloven § 6-7 første ledd som viser til forvaltningsloven § § 13 til 13 e. I 
tillegg inneholder barnevernloven § 6-7 annet, tredje og fjerde ledd egne regler om barneverntjenestens 
taushetsplikt. Disse reglene er strengere enn reglene i forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder 
enhver som utfører tjeneste eller arbeid for barneverntjenesten. Taushetsplikten omfatter alle 
personopplysninger, også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, jf. barnevernloven § 6-7 annet ledd og forvaltningsloven § 13 
annet ledd. Opplysninger om at barneverntjenesten har vært i kontakt med et barn og en familie vil 
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eksempelvis være undergitt taushetsplikt. 1 Det er således som hovedregel ikke anledning til å dele slikt 
materiale fra barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre eller andre deler av barneverntjenesten på sosiale 
medier. 

Både i forvaltningsloven og barnevernloven er det gjort unntak fra taushetsplikten. Taushetsplikten er 
satt til vern om den enkelte klient. Dette betyr at tjenestemenn som arbeider etter barnevernloven, ikke 
lenger har taushetsplikt når den opplysningene gjelder, samtykker i at opplysninger gis. Mindreårige 
har i barnevernssaker som hovedregel ikke kompetanse til å frita forvaltningstjenestemenn fra 
taushetsplikt. Denne kompetansen ligger normalt hos foreldrene. For å ivareta barnets interesser er 
derfor både fylkesmannen og departementet gitt myndighet til å bestemme at opplysninger skal være 
taushetsbelagte, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent, jf. barnevernloven § 6-7 femte 
ledd. Bestemmelsen regulerer bare tjenestemenns forhold og ikke foreldrenes egen handlemåte. 
Verken fylkesmannen eller departementet kan med hjemmel i denne bestemmelsen stoppe foreldre 
som ønsker å gå til media med dokumenter de besitter i kraft av å være parter i saken. 

Når barnevernet blir kontaktet av mediene kan det være en krevende oppgave å vite hvilke 
opplysninger som kan gis uten å krenke taushetsplikten. Barnevernet må også foreta avveininger med 
hensyn til samfunnets behov for informasjon og hensynet til det enkelte barn i den konkrete saken. 
Direktoratet har i denne forbindelse utarbeidet en veileder for mediekontakt for barneverntjenesten.2 

Film-/videoopptak inkl. lydopptak og bilder skapes både i den kommunale barneverntjenesten og i det 
statlige barnevernet, i ulike situasjoner og med ulikt formål. Det kan skje som ledd i saksbehandlingen, 
for å utrede eller få belyst saken, for eksempel ved gjennomføring av samtaler med barn ved bruk av 
en metodikk som «barnesamtalen». Opptak kan også benyttes som en del av gjennomføringen av et 
hjelpetiltak, for eksempel ved samspillsobservasjon og veiledning til foreldrene. Det kan både være 
barnevernet selv som tar opptaket, eller det kan skje i regi av en privat aktør som utfører tiltak på 
vegne av det offentlige. 

Barnevernloven har ingen særskilt hjemmel for åta opp lyd eller video, og det er derfor lagt til grunn 
at det må foreligge et informert og skriftlig samtykke for opptaket fra de som blir berørt av dette. 

Direktoratet vil også i denne forbindelse nevne veileder om råd for å håndtere sjikane, hets og trusler 
inkl. trusler om offentliggjøring av bilde, lyd- og videoopptak. Veilederen gjelder for ansatte og ledere 
i barnevernet og fosterforeldre. 3 

Barnevernloven inneholder ikke en uttrykkelig generell bestemmelse om dokumentasjonsplikt for den 
kommunale barneverntjenesten4, men det er lagt til grunn at dokumentasjonsplikten blant annet følger 
av det lovfestede forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4. Barneverntjenesten har plikt til å 
dokumentere både barnevernfaglige vurderinger og de faktiske forhold som ligger til grunn for de 
beslutninger og vedtak som fattes. I Prop. 169 L (2016-2019) kapittel 10 ble det foreslått å innføre 
enkelte krav til dokumentasjon i barnevernloven, jf. § 4-2 nytt annet ledd om at henleggelser av en 
melding uten undersøkelse skal begrunnes skriftlig. Videre ble det foreslått § 4-3 nytt sjette ledd at 
avgjørelse om å henlegge en undersøkelsessak etter en undersøkelse skal regnes som et enkeltvedtak. 
Det ble også foreslått at det skulle fremgå av barneverntjenestens og fylkesnemndas vedtak hva som er 

1 Saksbehandlingsrundskrivet kapt. 3.9 https://www.bufdir.no/barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#77 
2 https ://www.bufdir.no/ Aktuelt/Digital_ veileder _i_ mediekontakt_ for_ barnevernstjenesten/ 
3 https://www.bufdir.no/Barnevern/F agstotte/Rad _for_ a _handtere_ sjikane_ hets_ og_ trusler/ 
4 Det ble foreslått i NOU 2016: 16 «Ny barnevernlov» å lovfeste et generelt krav om dokumentasjon/plikt til å føre journal 
jf. forslaget om ny § 81, s.120-121 og 284 
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barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt samt hvordan barnets beste er vurdert, jf. 
ny § 6-3 a og 7-19 tredje ledd. Disse lovendringene ble vedtatt og trådte i kraft 1. juli 2018. 

Barn på barneverninstitus jon 
Det følger av barnevernloven § 5-9 at institusjoner skal drives slik at barna som hovedregel selv kan 
bestemme i personlige spørsmål og ha samvær med andre som de ønsker, så langt dette er forenelig 
med barnets alder og modenhet, formålet med oppholdet og med institusjonens ansvar for driften, 
herunder ansvar for trygghet og trivsel. Bestemmelsen fastsetter en klar plikt for institusjonen til å 
sikre beboernes personlige integritet. Barns personlige integritet er også beskyttet av Grunnloven § 104 
tredje ledd og av barnekonvensjonen artikkel 16. 

Rettighetsforskriften regulerer nærmere barn og unges rettigheter, begrensninger i rettigheter og bruk 
av tvang i institusjoner, herunder bestemmelser om personlig integritet, jf. forskriften § 7 og adgang til 
å benytte elektronisk kommunikasjonsmidler, jf. forskriften §§ 11 og 24. Hensynet til andres 
personvern kan også være grunnlag for å begrense og i enkelttilfeller nekte bruk av elektroniske 
kommunikasjonsmidler. Det kan derfor foretas begrensninger i elektroniske kommunikasjonsmidler av 
hensyn til andre enn beboeren selv, og det må gjelde både andre beboere og ansatte på institusjonen. I 
vurderingen av om det kan foretas begrensninger og nektes bruk av elektronisk kommunikasjonsmidler 
av hensyn til andre, må beboerens rett til ytringsfrihet holdes opp mot hensynet til å ivareta andres 
personvern. Det er i Rundskriv Q- 19/2012 vist til at om en ungdom vil legge ut bilder eller filmer av 
andre på institusjonen på internett uten deres samtykke, så må institusjonen kunne nekte dette. Det må 
som utgangspunkt også gjelde om beboeren vil legge ut bilder eller filmer av ansatte på institusjonen 
uten deres samtykke. Det er også vist til at institusjonen kan pålegge beboeren å sørge for sletting 
dersom beboeren har lagt ut bilder eller filmer av andre på nettet uten deres samtykke. Som 
utgangspunkt må tilsvarende gjelde også når beboeren har lagt ut bilder eller filmer av ansatte på 
institusjonen. For mer informasjon, se retningslinjer til rettighetsforskriften Q-19/20125. 

ty rings vstemet fo r informas jonssikkerhet i Bufetat 
Når det gjelder Bufetat er det utarbeidet krav i styringssystemet for informasjonssikkerhet følgende 
retningslinjer, instruks, maler mm: 

• G34: Retningslinje for innhenting av informert samtykke 

• G36: Krav ved bruk av videokamera og lagringsmedier 

• G37: Retningslinje for bruk av videoopptak med personopplysninger 

• G38: Instruks for utlevering av videopptak med personopplysninger til andre virksomheter 

• M13: Mal for samtykke ved videoopptak (i klientrettet arbeid) 

«Bevari ngs- og kassasjonsplan for Bufetat- klientdokumentasjon» 
Bufetat v/Senter for administrasjon og utvikling har utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan (BK
plan) for klientdokumentasjon i Bufetat, som ble godkjent av Riksarkivaren i brev av 9. februar 2017. 
Denne gjelder kun for Bufetat. BK-planen inneholder en beskrivelse av etaten, bakgrunn for 
opprettelse, mandat og hovedoppgaver på klientområdet. BK-planen omtaler arkivmaterialet og de 
enkelte dokumenttyper, samt hvilke hensyn som ligger til grunn ved vurdering av bevaring/ kassasjon. 
Film- og videopptak er omtalt i planen på s. 4 og 5. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ e0c94 76c97 l 44 f6ab2bf8aa04e0fecb6/rundskriv _om _retningslinjer_ til _rettighetsf 
orskriften _ 20 _ 06_2012. pdf. 
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2. Har Bufdir eller Bufetat gitt noen føringer/retningslinjer/tolkingsuttalelser når det gjelder dette 

temaet, eller er det opp til den enkelte kommune eller den enkelte institusjon? 

Vi viser til det som er beskrevet ovenfor i punkt 1. 

Når det gjelder relevant tolkningsuttalelser på dette området kan det opplyses om en tolkningsuttalelse 
fra departementet datert 21.januar 2000 om innhenting av opplysninger i barnevernssaker. 6 Fra 2014 
fikk direktoratet et helhetlig ansvar som fagmyndighet for hele barnevernet, som blant annet innebærer 
regelverksfortolkning på barnevernloven. I denne forbindelse har direktoratet uttalt seg om 
barneverntjenestens bruk av lydopptak i samtale med barn, jf. brev av 26. juni 2016 7 og foreldrenes 
adgang til filming av barn under samvær, jf. brev av 11. september 2017 8. 

Direktoratet er for øvrig i ferd med å skrive en tolkningsuttalelse om arkivering og sletting av 
filmopptak. Denne er under arbeid, og hvis det er ønskelig kan vi oversende den til utvalget når den 
foreligger. 

Når det gjelder tolkningsuttalelse vedrørende rettighetsforskriften på dette området kan det nevnes 
tolkning av rettighetsforskriften § 24 - begrensninger i bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, jf. 
brev av 13.oktober 20159, barnevernsinstitusjoners adgang til å begrense barns personlige integritet i 
kraft av omsorgsansvaret, jf. brev av 20. oktober 201710, forespørsel om tolkning av reglene om 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsmidler på barneverninstitusjoner, jf. brev av 09. mars 201711 

og om ansatte i institusjon kan slette video på beboernes telefon med hjemmel i rettighetsforskriften § 
11. jf. brev av 06. desember 2016. 12 

Vi viser for øvrig til andre tolkningsuttalelser fra direktorat, som blir fortløpende lagt ut på nettsiden: 
http://www. bufdir .no/Bib liotek/RettsdataStartPage/?source=Bufdirs%20tolkningsuttalelser 

3. Har Bufdir noen oversikt eller kunnskap om hvordan dette praktiseres i ulike deler av 

barnevernet? Har Bufdir noe synspunkt på hvordan utvalget bør gå frem for å danne en oversikt 

over dette? 

Direktoratet ser i dag flere problemstillinger vedrørende bruken og håndteringen av film-/videoopptak 
inkl. lydopptak og bilder. Da det ikke foreligger klare lovbestemmelser eller retningslinjer for når og 
hvordan dette håndteres i forhold til samtykke, sletting/arkivering i kommunalt barnevern, er 
direktoratet kjent med at dette blir praktisert ulikt. 

4. Har Bufdir noen kunnskap om hvorvidt disse problemstillingene har vært oppe i tilsynssaker? 

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. Det innebærer at 
fylkesmannen påser at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven og sørger for at 

6 http://www. bufdir .no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBFDz2D2000z2EO 1 z2E21 
7 http://www. bufdir .no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB UFD 1Rz2D2016z2E06z2E26 
8 http://www. bufdir .no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB UFD 1Rz2D2017z2E09z2E11 
9 http://www. bufdir .no/Bibi iotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB UFD 1Rz2D2015z2E1Oz2E13 
10 http://www. bufdir .no/B ibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB UFD 1Rz2D2017z2E 1 Oz2D20 
1 1 http://www. bufdir .no/Bibi iotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gB UFD 1Rz2D2017z2E03z2E09 
12 http://www. bufdir .no/B ibl iotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D20 l 6z2E l 2z2E06 
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kommunene får råd og veiledning. Fylkesmannen fører også tilsyn med barneverninstitusjonene, 
omsorgssentre for enslige asylsøkere og sentre for foreldre og barn, jf. barnevernloven § 2-3 fjerde 
ledd bokstav c) og§ 2-3 b, jf. § 5-7 og§ 5A-7. Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av andre 
statlige tjenester og tiltak, jf. § 2-3 b fjerde ledd. 

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med barneverntjenester, jf. barnevernloven § 2-3 
b, jf. Ot.prp. nr. 69 (2008-2009). Dette innebærer overordnet ansvaret for tilsynet som fylkesmannen 
utfører med barneverntjenesten i kommunene, barneverninstitusjoner (statlige, kommunale og private), 
omsorgssentre for mindreårige (enslige, mindreårige asylsøkere), sentre for foreldre og barn og andre 
statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven. 

Direktoratet er ikke kjent med at fotografering, filming mv. fra barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre 
og andre deler av barnevernstjenesten har vært gjenstand for tilsynssaker, og anbefaler evt. åta kontakt 
med Helsetilsynet for nærmere informasjon om dette. 

5. Har Bufdir ellers noen innspill når det gjelder problemstillingene utvalget skal vurdere? 

Bevaringsplikten i arkivloven er vanskelig å vurdere opp mot personopplysningslovens bestemmelser, 
som skal ivareta nødvendige personvernhensyn. Det er både barnevernfaglige, arkivfaglige og 
personvernmessige vurderinger som må tas når man skal vurdere hva som skal dokumenteres og 
arkiveres i barnets sak. Det er krevende å finne en balanse mellom hensynene slik regelverket fremstår 
i dag, spesielt når det gjelder film og annet audiovisuelt materiale. 

Direktoratet arbeider, som nevnt ovenfor, med denne problemstillingen og vil komme med en 
tolkningsuttalelse på området, forhåpentligvis i løpet av høsten. 

Vi viser også i denne forbindelse til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 11. juli 
2018 (ref. 1873955 ES ØMO/bj), hvor det opplyses om at regjeringen skal nedsette en 
personvernkommisjon, som blant annet se på personvern i justissektoren, og hvordan 
personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder rettighetene til brukere av 
sosiale medier. Mandatet skal også inkludere et særlig oppdrag om å vurdere tilstanden for barns 
personvern og tiltak for å styrke dette, se Stortingets anmodningsvedtak nr. 588. Mandatet for 
kommisjonen er foreløpig åpent og det bes om innspill til utforming av kommisjonens mandat, 
for eksempel om det er bestemte områder, temaer eller spørsmål som personvernkommisjonen 
bør se nærmere på eller konsentrere seg om. Direktoratet vurderer å gi innspill til dette mandatet. 

Vi beklager sent svar. Hvis det er ønskelig med mer informasjon, vennligst ta kontakt. 

Med hilsen 

Anders Henriksen (e.f.) 
seksjonssjef 

Vedlegg: 

Hanne S. Børing 
seniorrådgiver 

• G34: Retningslinje for innhenting av informert samtykke 

• G36: Krav ved bruk av videokamera og lagringsmedier 

• G37: Retningslinje for bruk av videoopptak med personopplysninger 

• G38: Instruks for utlevering av videopptak med personopplysninger til andre virksomheter 
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• Ml3: Mal for samtykke ved videoopptak (i klientrettet arbeid) 

• Bevarings- og kassasjonsplan for Bufetat - klientdokumentasjon» 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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