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Forelderansvar og samtykkekompetanse ved publisering av barns
personopplysninger på Internett

Viser til telefonsamtale mellom Christian Henningsen og Guro Slettemark i Datatilsynet den
4.12.2007.

Barn og Internett har vært i Datatilsynets fokus lenge. Nå står vi imidlertid ovenfor en særlig
vanskelig problemstilling; nemlig barns rettigheter når deres foreldre publiserer
personopplysninger på Internett. Dette gjelder publisering av alt fra uskyldige feriebilder til
dokumenter i barnevernsaker. For tiden har Datatilsynet en sak til behandling hvor alt fra
korrespondanse med Fylkesmannen, rettsdokumenter, lydbåndopptak og bilder av barnet
ligger offentlig tilgjengelig på nettet. Moren bruker Internett til å gjøre allmennheten kjent
med saken konkret og til å diskutere sider ved barnevernet og andre offentlige institusjoner
generelt. Datatilsynet ønsker ikke å skape publisitet rundt den aktuelle hjemmesiden, men
adressen kan oppgis på forespørsel.

Disse sakene har en side mot lovverk som regulerer forholdet mellom barn og foreldre, for
eksempel barneloven. Datatilsynet ønsker departementets vurdering av om disse regelsettene
oppstiller noen skranker for foreldrenes disposisjoner knyttet til Internett. Denne vurderingen
kan ha betydning for tilsynets kompetanse til å pålegge sletting.

For ordens skyld vil tilsynet nevne at slike saker også har en side mot ytringsfriheten.
Personopplysningsloven viker i tilfeller hvor publisering av personopplysninger har et
opinionsdannende formål, jf lovens § 7. dette vil  være et selvstendig vurderingstema i den
aktuelle saken.

Personopplysningslovens virkeområde
Datatilsynet fører tilsyn med lov om behandling av personopplysninger. Kravet her er at den
enkelte som hovedregel skal samtykke til at personopplysninger publiseres på Intemett. For
mindreårige vil den eller de med forelderansvar ha kompetanse til å samtykke på vegne av
barnet. Når barnet når en viss alder vil det selv ha både samtykkekompetanse og kanskje
nektelseskompetanse, litt avhengig av alder, modenhet og hva slags opplysninger det er snakk
0111.
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Så lenge det foreligger et gyldig samtykke fra foreldrene vil behandling av opplysningene
(publiseringen) i utgangspunktet være i samsvar med personopplysningsloven. Dette gjør at
Datatilsynet i begrenset grad har hjemmel til å pålegge sletting, selv om tilsynet måtte mene at
barnets selvstendige rett til integritet og privatliv tilsier det.

Skranker i annen lovgivning?
Slik Datatilsynet vurderer det, er vi henvist til å finne skranker for foreldrenes
samtykkkompetanse i annen lovgivning enn personopplysningsloven. I denne forbindelse
ønsker vi departementets vurdering av om barneloven kan sies å begrense foreldrenes rett til å
samtykke til at svært sensitiv informasjon om barnet publiseres på Internett. I så fall vil det
muligens mangle gyldig hjemmelsgrunnlag til å publisere opplysningene på Internett (jf
personopplysningslovens § 9), og Datatilsynet vil ha kompetanse til å pålegge sletting.
Tilsynet er kjent med at forelderansvaret kan innskrenkes for eksempel i
helsehjelpssituasjoner og i forbindelse med deltagelse i medisinske forskning.

For ordens skyld vil tilsynet nevne at problemstillingen er diskutert med Barneombudet ved
flere anledninger. Tilsynet har også spilt inn temaet til barnelovutvalget, via Barneombudet.

Datatilsynet tar gjerne et møte i saken dersom det er behov for at problemstillingen presiseres
ytterligere. Ta eventuelt kontakt med Christine Ulrichsen eller Guro Slettemark på telefon
22396900.

Med hilsen

Georg Apenes
direktør

Kopi: Barneombudet v/ Kari Jevne
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seniorrådgiver
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