Álit II
í
løgtingsmáli nr. 115/2010: Uppskot til løgtingslóg um manntal 2011
Landsstýrið hevur lagt málið fram hin 7. mars 2011, og eftir 1. viðgerð 31. mars er tað
beint Fíggjarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 27. apríl og 2., 4., 5., 6., og 9. mai 2011.
Nevndin hevur undir viðgerðini havt fund við Dátueftirlitið og landsstýrismannin í
fíggjarmálum.
Við aðru viðgerð 11. mai 2011 varð málið beint aftur í nevnd.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og 3 minnilutar.
Meirilutin (Bjørn Kalsø, Magni Laksáfoss, Eyðgunn Samuelsen, Annita á
Fríðriksmørk, Jørgen Niclasen og Bill Justinussen) setur fram soljóðandi
broytingaruppskot
§ 4, við yvirskrift, og § 5 verða orðaðar soleiðis:
“At góðkenna teljarar
§ 4. Góðkendir teljarar verða brúktir at fremja manntalið.
Stk. 2. Hagstova Føroya góðkennir teljarar og útskrivar hesum váttan um góðkenning.
Treytin at verða góðkendur sum teljari er, at viðkomandi er myndugur og verður
mettur egnaður at vera teljari eftir neyðuga frálæru og uppvenjing, serliga í
heimildum, rættindum og skyldum hjá ávíkavist myndugleikum og borgarum, eisini
rættindi sambært mannarættindum og altjóða sáttmálum.
Stk. 3. Tulkar og onnur hjálparfólk í manntalinum skulu hava somu góðkenning.
Stk. 4. Góðkendur teljari hevur sambært leiðbeiningum:
1) Heimild at koma til dyrnar
hjá privatum og á øðrum støðum, har
fólk búgva ella uppihalda sær.
2) Heimild at biðja fólk svara upp á teir
spurningar, sum eru í spurnarblaðnum.
Stk. 5. Teljari skal altíð vísa góðkenningarváttan sína í samskifti sambært stk. 4 og
eftir umbøn.
Stk. 6. Hagstova Føroya skal fráboðað alment, hvør er góðkendur sum teljari.

§ 5. Góðkendir teljarar og onnur hjálparfólk í manntalinum hava tagnarskyldu um
viðurskifti um einstaklingar, húski, býli, feløg, fyritøkur og stovnar, sum tey í starvi
sínum fáa kunnleika um, bæði meðan tey arbeiða fyri Hagstovu Føroya og aftaná, at
tey eru farin úr arbeiðnum. Teljari og onnur hjálparfólk skulu skrivliga vátta, at tey
hava kunnað seg við ásetingarnar um tagnarskyldu og viðkomandi heimildir, rættindi
og skyldur.”
Við hesum broytingaruppskoti tekur ein samd nevnd undir við uppskotinum og mælir
Løgtinginum til at samtykkja tað.
Harumframt hava Magni Laksáfoss, Eyðgunn Samuelsen og Annita á Fríðriksmørk
hesar viðmerkingar:
Eftir 2.viðgerð varð uppskotið beint aftur í nevnd eftir drúgva viðgerð í Løgtinginum.
Undir 2. viðgerð snúði orðaskiftið seg m.a um, hvørt tað var í lagi, at lógaruppskotið
hevði eina orðing um, at góðkendir teljarar høvdu rætt at fara á gátt hjá fólki. Nøkur
settu spurnartekin við, um hetta ikki var í stríð við mannarættindasáttmálan hjá ST um
persónligt frælsi. Minnilutin heldur, at táið orðingin um at fara á gátt verður skilt
ymiskt, og at nøkur uppfata hetta sum verandi at ganga fólki ov nær, so eigur ein slík
orðing at broytast soleiðis, at ongin misskiljing er, hvat ið hugsað verður um.
Minnilutin mælir tí til, at orðingin verður broytt til, at góðkendir teljarar hava “rætt at
koma til dyrnar” hjá fólki til tess at fáa fatur á teimum upplýsingunum, sum
lógaruppskotið leggur upp til.
Eisini varð ført fram, at tað var ov ógvusligt at sekta tey við bót, sum ikki vildu svara.
Í hesum sambandi vísir meirilutin til løgtingslóg um Hagstovu Føroya, sum var
samtykt í 1991 og undirskrivað av táverandi løgmanni Jógvani Sundstein. Sambært
lógini skal Hagstova Føroya: “savna, viðgera og almannakunngera hagtøl um
samfelagsviðurskifti”, smb. grein 1. stk 2. Síðan stendur um rættin hjá Hagstovuni at
fáa upplýsingar frá fólki soleiðis í § 4, at “Hagstova Føroya hevur heimild til at krevja
sær allar neyðugar upplýsingar frá einstaklingum, fyritøkum, feløgum og stovnum við
heimstaði ella virksemi í Føroyum um tey samfelagsviðurskifti, sum hon skal lýsa smb.
§ 1, stk 2.” Henda lógaráseting vísir, at heimildin at krevja upplýsingar frá borgarum
longu er í gildi.
Í sambandi við møguleikan at sekta fólk fyri ikki at vilja geva upplýsingar, vísir
meirilutin eisini í hesum føri til lógina um Hagstovu Føroya § 5, har tað stendur,
Tann, sum ikki rættstundis veitir tær upplýsingar, ið verða kravdar av honum eftir
grein 3 og 4, við vilja ella við grovum ósketni veitir rangar upplýsingar, verður
sektaður.
Sostatt kann staðfestast, at eisini heimildin at sekta, um ein ikki veitir neyðugar
upplýsingar, longu er ásett í lóg.
Minnilutin (Bjørn Kalsø, Jørgen Niclasen og Bill Justinussen) setir fram soljóðandi
broytingaruppskot
1) Í § 3 verður stk. 3 orðað soleiðis:

"Stk. 3. Øll, sum búgva í Føroyum, fáa spurnarblað, men tað er sjálvboðið at svara
spurningunum. Avvarðandi ella verji svara fyri tey, sum ikki sjálvi eru før fyri at
svara spurningunum."
2) § 7, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Stk. 2. Tá ið upplýsingarnar frá manntalinum eru talgildar, verða spurnarbløðini, við
samtykki frá svarara av spurnarblaðnum, latin Landsskjalasavninum í varðveitslu.
Atgeingið er vart sambært ásetingunum í lóg um Føroya Landsskjalasavn.”
3) Sum § 7, stk. 3 verður sett:
“Stk. 3. Um samtykki ikki fæst frá svarara av spurnarblaðnum, verður spurnarblaðið
gjørt til einkis, eftir at viðgerðin av upplýsingunum frá manntalinum er liðug, tó í
mesta lagi 5 ár eftir at manntalið er framt.”
4) Í § 8 verður stk. 2 strikað.
Hereftir verður stk. 3 og 4 til stk. 2 og 3.
Við hesum broytingaruppskoti tekur minnilutin undir við uppskotinum og mælir
Løgtinginum til at samtykkja tað.
Minnilutin (Jørgen Niclasen og Bill Justinussen) setir fram soljóðandi
broytingaruppskot
1) Í § 3, stk. 1, nr. 1) verður orðingin: "og p-tal" strikað.
Við hesum broytingaruppskoti tekur minnilutin undir við uppskotinum og mælir
Løgtinginum til at samtykkja tað.
Minnilutin (Tórbjørn Jacobsen) tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at
samtykkja uppskotið.
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