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Høringssvar fra FUG og FUB - NOU 2020:14 Forslag til 

ny barnelov 

 
Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehage, FUB og FUG, ønsker å 
gi et kort innspill til forslag til ny barnelov i NOU 2020: 14, og takker for 
muligheten til å gi høringssvar. 
  
Foreldreutvalgene gir et felles høringssvar, og dette knytter seg til lovforslagets § 
6-7 Barnets rett til personvern og vern om privatlivet. 
  
Foreldreutvalgene ønsker denne lovreguleringen velkommen. Både FUB og FUG 
har "trygge og gode overganger" som hjertesak/prioritert sak. FUG har i tillegg et 
spesielt fokus på "En tryggere digital hverdag". Den foreslåtte lovbestemmelsen 
tangerer på begge disse temaene. FUG har gitt høringssvar til NOU 2019: 10 
Åpenhet i grenseland, og vil gi høringssvar til Veileder om taushetsplikt, som 
Justis- og beredskapsdepartementet har ute på høring; som også berører viktige 
spørsmål om håndtering av personopplysninger. 
  
Slik utvalgene vurderer forslaget er det svært nyttig for både barnehage, skole og 
foreldre at det inntas en egen bestemmelse om barnets rett til personvern og 
vern om privatlivet i barneloven. Lovbestemmelsen gir verdifulle avklaringer om 
kompliserte spørsmål som det lett kan oppstå usikkerhet og uenighet om mellom 
skole, barnehage, barn og foreldre; med potensielt negativ innvirkning på 
samarbeidsforholdene mellom hjem og skole/barnehage. 
  
Til selve lovbestemmelsen har utvalgene følgende merknader: 
  

• Når det i en generell lov fastsettes en personvernrettslig 
myndighetsalder for barn på 13 år, mener FUG og FUB at kravet til 
informert samtykke bør framgå av lovteksten. Det vises til følgende 
utdrag fra NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland, pkt. 6.1.3: 

  
"Samtykket må være informert. Den som samtykker trenger ikke alltid å 
forstå alle sider ved det hun eller han samtykker til, men vedkommende må 
ha tilstrekkelig informasjon til å ta et informert valg. Særlig sårbare grupper 
som for eksempel barn, unge eller personer svekket av sykdom kan ha 



ekstra behov for tilpasset informasjon som setter dem i stand til å ta gode 
valg på egne vegne. I slike tilfeller vil tjenesteyter ha et særlig ansvar. 
Medienes ansvar for å innhente samtykke er nærmere omtalt i punkt 6.5." 
  

FUG og FUB stiller spørsmål ved om det vil være oppklarende om 

bestemmelsen også direkte omtaler "førstehånds" deling av 
personopplysninger ved at man inntar i lovteksten både deling og 

samtykke til deling slik at første setning eksempelvis blir: "Når foreldre 
deler eller samtykkjer til deling av personopplysningar på vegner av eit 
barn…" 
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