
Fylgiskjal 9 
Fra: Nella Festirstein  
Sendt: 5. december 2016 13:50 
Til: Eyðhild Skaalum <eydhild@dat.fo> 
Emne: Fylgiskjal 9. SV: Svar frá Jamt: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af 
personoplysninger for rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
 
Hey Eyðhild 
 
Ja, soleiðis skilji eg tað, sum Jmt. sigur. 
 
Vh. Nella 
 
Fra: Eyðhild Skaalum [mailto:eydhild@dat.fo]  
Sendt: 5. december 2016 13:40 
Til: Nella Festirstein <nellaf@tinganes.fo> 
Emne: VS: Svar frá Jamt: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger 
for rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
 
 
Hey Nella. 
 
Helst er tað eg, sum eri tornom, men tað vit spyrja um er rættarstøða skrásetta, ikki dátuábyrgdarans, sum 
er ríkismyndugleikarnir, og sum, tú sigur, sjálvsagt bara eru fevndir av ríkislóggávu, meðan skrásettu nú í 
útgangsstøðinum kunnu verða fevnd bæði av føroysku lóggávuni og av ríkislóggávuni. 
 
Niðurstøðan er so -  um eg skilji teg rætt -  at tí føri, har skrásetti vildi havt betri rættarstøðu sambært 
føroyskari lóg, tá fær hann ikki hesa, tí dátuábyrgdarin bert kann verða fevndur av ríkislóggávu, tvs. at betra 
rættarstøðan hjá skrásetta fellur burtur ? 
 
Er tað rætt skilt ? 
 
Vinarliga 
 
Eyðhild Skaalum 
 
stjóri 
 

 
 
Postboks 300 
FO-110 Tórshavn 
 
Tel. +298 309100 
Far. +298 599100 
Fax. +298 309101 
eydhild@dat.fo 
www.dat.fo 
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Fra: Nella Festirstein [mailto:nellaf@tinganes.fo]  
Sendt: 5. desember 2016 12:43 
Til: Eyðhild Skaalum <eydhild@dat.fo> 
Emne: SV: Svar frá Jamt: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger 
for rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
 
Góðan dagin Eyðhild 
  
Ríkislógartilmæli viðv. Persónsupplýsingarlógini er klárt at leggja fyri á næsta landstýrisfundi. 
  
Tað fer neyvan at eydnast okkum at fáa uppskotið niðan í Løgtingið áðrenn jól, men annars verður tað í 
januar.  
  
Viðv. svarinum frá Jmt. sum tit hava spurt um, so skilji eg tað soleiðis, at  “anden lovgivning” i § 2, stk. 1 sum 
høvuðsregla skal skiljast sum donsk ríkislóggáva. (Veit ikki um nakað dømi, har ríkismyndugleikar kunnu 
vera fevndir av føroyskari lóggávu) 
  
  
Vinarliga 
  
Nella Festirstein 
Deildarstjóri 
  

 
  
Løgmansskrivstovan 
Lógartænastan 
Beinleiðis tlf. +298 55 80 76 
  
  
  
  
  
Fra: Eyðhild Skaalum [mailto:eydhild@dat.fo]  
Sendt: 5. december 2016 11:27 
Til: Nella Festirstein <nellaf@tinganes.fo> 
Emne: VS: Svar frá Jmt: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 
rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
  
Góðan dag Nella. 
  
Vísandi til samskifti í hesum máli, fari eg at spyrja, um nakað nýtt er at frætta ? 
  
Eg síggi, at tú í telduposti dagfestur 30. sept. 2016 sigur, at ætlanin er at leggja lógaruppskotið fyri tingið 
áðrenn jól. 
  
Eg vænti ikki tað, sum nú er, men vildi vitað nærri. 
  
Eg vísi samstundis til teldupost frá Dátueftirlitinum frá 22. nov. 2016, og  spyrji eisini til hendan. 
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Vinarliga 
  
Eyðhild Skaalum 
  
stjóri 
  

 
  
Postboks 300 
FO-110 Tórshavn 
  
Tel. +298 309100 
Far. +298 599100 
Fax. +298 309101 
eydhild@dat.fo 
www.dat.fo 
  
  
Fra: Eyðhild Skaalum  
Sendt: 24. oktober 2016 09:56 
Til: 'Nella Festirstein' <nellaf@tinganes.fo> 
Emne: SV: Svar frá Jmt: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 
rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
  
Góða Nella. 
  
Vit her á Dátueftirlitinum hava framvegis trupult við at skilja, hvussu Løgmálaráðið heldur at umrødda 
støða, har hin skrásetti vil vera fevndur av bæði føroyskari og danskari lóg, skal handfarast. 
  
Dátuábyrgdarin vil altíð og bert verða fevndur av donsku lógini, meðan skrásetti er fevndur bæði av 
føroysku lógini og av donsku lógini – vælsagtans. 
  
Tín frágreiðing er ok, men tá Løgmálaráðið svarar : “ ...at hvis den registrerede får en bedre retsstilling i 
medfør af anden lovgivning, som rigsmyndighederne er omfattet af, vil det være de regler, som finder 
anvendelse. ”, so er okkurt løgið her, tí  ”rigsmyndighederne”, kunnu bert verða fevndar av donsku lógini ? 
  
Sært tú kanska klárari enn vit ? 
  
Frágreiðing er kærkomin  
  
  
  
Vinarliga 
  
Eyðhild Skaalum 
  
stjóri 
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Postboks 300 
FO-110 Tórshavn 
  
Tel. +298 309100 
Far. +298 599100 
Fax. +298 309101 
eydhild@dat.fo 
www.dat.fo 
  
  
Fra: Nella Festirstein [mailto:nellaf@tinganes.fo]  
Sendt: 14. oktober 2016 12:48 
Til: Eyðhild Skaalum <eydhild@dat.fo> 
Emne: Svar frá Jmt: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 
rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
  
Til kunningar 
  
Vh. Nella 
  
Fra: Vita Horneman [mailto:vho@jm.dk]  
Sendt: 14. oktober 2016 09:58 
Til: Nella Festirstein <nellaf@tinganes.fo> 
Emne: SV: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 
rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
  
Kære Nella 
  
Tak for tilbagemelding, jeg har nu sendt udkastet til Domstolsstyrelsen og Datatilsynet. 
Vedr. dit spørgsmål tænker jeg umiddelbart, at hvis den registrerede får en bedre retsstilling i medfør af 
anden lovgivning, som rigsmyndighederne er omfattet af, vil det være de regler, som finder anvendelse. 
  
Med venlig hilsen 

 
Vita Horneman 
Fuldmægtig 
 

 
Databeskyttelseskontoret 
Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Tlf. direkte: 72268819 

Tlf.: 7226 8400 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 
  
  
  
Fra: Nella Festirstein  
Sendt: 13. oktober 2016 17:11 
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Til: 'Vita Horneman' <vho@jm.dk> 
Emne: VS: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 
rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
  
Kære Vita 
  
Vi har nu gennemgået udkastet. 
  

Vi foreslår at vende tilbage til den oprindelige titel: ”(Udkast til) Anordning om ikrafttræden af lov 

om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på 

Færøerne”. Ifølge denne titel er det helt klart, at der er tale om rigsmyndighederens behandling af 

personoplysninger, og denne titel er herudover identisk med anordningshjemlen. 

  

Jeres svar til nr. 4 (§ 2), er vi ikke helt sikre på, hvordan det skal forstås. Spørgsmålet var, om § 2 skal forstås 
således, at hvis den færøske lagtingslov om personsoplysninger giver bedre retsstilling fx. vedrørende 
aktindsigt, end reglerne i det foreliggende anordningsudkast, så går reglerne i den færøske lagtingslov om 
personsoplysninger forud for reglerne i den danske lov? Eller refererer “anden lovgivning” i § 2, stk. 1 kun 
til rigslove og ikke lagtingslove? 
                                                                                                                                               
I øvrigt har vi ikke andre bemærkninger 
  
  
Venlig hilsen 
  
Nella Festirstein 
Afdelingschef 
  

 
  
Lagmandens Kontor 
Lovafdelingen 
Tlf. +298 30 60 00 
Direkte tlf. +298 55 80 76 
  
  
  
Fra: Vita Horneman [mailto:vho@jm.dk]  
Sendt: 30. september 2016 11:25 
Til: Nella Festirstein <nellaf@tinganes.fo> 
Emne: Udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 
rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 
  
Kære Nella 
  
Vi har kigget på jeres bemærkninger til udkastet til anordning, se vedhæftede udkast hvor de fleste er 
indarbejdet. 
  
Vedr. jeres spørgsmål/kommentarer som ikke er indarbejdet i udkastet kan følgende oplyses: 
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4) Regler i anden lovgivning, som giver en registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i den 
færøske persondatalov.  
  
9) Ved udarbejdelse af kongelige anordninger altid skal tages stilling til, om administrative forskrifter, der er 
udstedt med hjemmel i den lov, der sættes i kraft, også skal sættes i kraft (jf. Justitsministeriets vejledning 
nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter, pkt.132). Dette sker ved 
indsættelse af en bestemmelse herom i anordningen. Vi er opmærksomme på, at bekendtgørelserne – 
ligesom den kongelige anordning – i medfør af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser 
på Færøerne skal kundgøres i deres lovtidende (Kunngerðablaðið) for at få retskraft på Færøerne. 
  
13) Ja. 
  
Du er velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål. 
  
Hvis i er tilfredse med udkastet som det foreligger nu tænker jeg, at det for en god ordens skyld skal forbi 
Domstolsstyrelsen og Datatilsynet igen. Ved du noget om tidshorisont for ikrafttrædelse? 
  
  
  

 
Med venlig hilsen   
 
Vita Horneman 
Fuldmægtig 
 

 
Databeskyttelseskontoret 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K   
Tlf. direkte: 72268819   
Tlf.: 7226 8400   
www.justitsministeriet.dk 
jm@jm.dk 

  
  

-----Original Message----- 

From: Nella Festirstein [nellaf@tinganes.fo] 

Sent: Friday, May 06, 2016 02:58 PM Romance Standard Time 

To: Katrin Thorsvig Hansen 

Subject: Vedr. udkast til anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for 

rigsmyndigheders behandling af oplysninger på Færøerne 

Kære Katrin 
  
Vi har på embedsmansplan gennemgået jeres udkast og har disse bemærkninger og ønsker: 
  

1)      I indledningen har vi nogle lovtekniske bemærkninger, som er skrevet direkte ind i vedhæftede 
udkast 
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2)      Til § 1 stk. 7, § 18, § 32 stk. 5, § 41 stk. 5, § 44 stk. 2 og 4, § 45 stk. 2, § 47 stk. 1, § 72 stk. 1, § 75 og 
§ 77 stk. 6  er det et ønske fra færøsk side, at der tilføjes, at reglerne også skal forhandles med 
landsstyret før de fastsættes for at sikre, at der også er taget hensyn til særlige færøske forhold. 

3)      Til § 1, stk. 7: Der henvises i stk. 7 til stk. 4, som ikke sættes i kraft. Kan man henvise til et stykke, 
som ikke er gældende? 

4)      Til § 2: Skal denne bestemmelse efter Justitsministeriets opfattelse forstås således, at hvis den 
færøske persondatalov giver bedre retsstilling fx. vedrørende aktindsigt, at så går reglerne i den 
færøske lov forud for reglerne i den danske lov? Eller refererer “anden lovgivning” kun til rigslove? 

5)      Til kap. 5, §§ 15-18: Efter den færøske personoplysningslov § 9, stk. 2, skal registrerede give 
samtykke til behandling af personsoplysninger om registreredes lånemæssige og finansielle forhold 
som skal bruges til at advare andre mod forretningsforbindelse med registrerede. Efter vores 
opfattelse kan kap. 5 derfor kun omfatte gæld til rigsmyndighederne og ikke til landskassen eller 
færøske myndigheder. Bør evt. udgå? 

6)      Til § 65 og § 68, stk. 3: Der forslås tilføjet, at der i Datatilsynets og i Domstolsstyrelsens beretning 
udfærdiges at særligt afsnit vedrørende Færøerne. Bestemmelsen er en ordensforskrift. Ved 
udarbejdelse af en beretning er størrelsesforholdet mellem Danmark og Færøerne så ulige, at det 
er nemt at glemme de færøske forhold. 

7)      Til § 66: Der forslås, at Dátueftirlitið, som er det færøske Datatilsyn, også inddrages i samarbejdet. 
8)      Til § 66 a:  Der foreslås at indsætte en bemyndigelse til Justitsministeren til efter forhandling med 

de involverede parter at henlægge Datatilsynets beføjelser efter loven helt eller delvis til 
Dátueftirlitið. Dette er af praktiske grunde og af koordinerende grunde med hensyn til datatilsyn i 
øvrigt på Færøerne. Det anses at være mere praktiskt og hensigtsmæssigt, at et lokalt kontor kan 
varetage forskellige tilsynsopgaver på Færøerne helt eller delvist. For borgerne vil det være 
nemmere at henvende sig til et lokalt tilsyn, hvor de også har mulighed for at tale færøsk. Forslaget 
viderefører også, i en anden form, den hidtil gældende ordning med, at det færøske registertilsyn, 
tiltrådt af en repræsentant af rigsmyndighederne, er tilsyn i statslige anliggender. Dátueftirlitið har 
også udtrykt betænkelighed ved, hvor effektivt et tilsyn kan være, som ikke er til stede på 
Færøerne. 

9)      Til § 80: Bestemmelsen bør udgå. Ifølge den Færøske Styrelseslov § 49 er det Landsstyret, som 
tager stilling til bekendtgørelser, som rigsmyndighederne ønsker at sætte i kraft på Færøerne. Disse 
skal derfor ikke forelægges Lagtinget. Bekendtgørelser skal for at få gyldighed på Færøerne 
kundgøres in ekstenso i Kunngerðablaðið B. Ikraftsættelsen sker derfor ved kundgørelsen i 
Kunngerðablaðið og ikke i anordning. 

10)   Til §§ 81-82: Bestemmelserne foreslås ikke sat i kraft for Færøerne, da lovene, der ændres i, ikke 
gælder for Færøerne 

11)   Til § 83:  Bestemmelsen udelades, da der er tale om selve hjemmelen for anordningen, der er 
citeret i en fodnote til anordningens indledning 

12)   Der ønskes vedlagt et bilag 1 til udkastet til anordning, som er et sammenligningsdokument 
mellem den på Færøerne påtænkte personsoplysningslov for rigsmyndighederne og den i Danmark 
gældende personoplysningslov. 

13)Vedr. bkg. nr. 881 af 04/07/2014: Er den påtænkte ordning med at afgørelser, truffet efter 
straffebestemmelser i færøsk lovgivning, optages i Kriminalregistret således, at der vurderes, 
hvilken straffebestemmelse i den for Danmark gældende lovgivning svarer til den færøsk anvendte 
straffebestemmelse, efter Justitsministeriets opfattelse i overensstemmelse med § 5, stk. 4 i 
anordningen? 

  
Som det er jer bekendt, kan anordningen først forelægges Lagtinget i næste samling, dvs. efter 29. juli 
2016. Derfor kan et endeligt høringssvar fra Færøernes Landsstyre ikke forventes før til efteråret. 
  



Inden udkastet forelægges Lagtinget, bedes Justitsministeriet om at tage stilling til ovennævnte 
bemærkninger og ønsker, og at fremsende Landsstyret et nyt udkast, som kan forelægges Lagtinget 
  
  
Venlig hilsen 
  
Nella Festirstein 
Afdelingschef 
  

 
  
Lagmandens Kontor 
Lovafdelingen 
Tlf. +298 30 60 00 
Direkte tlf. +298 55 80 76 
  
 


