
Fylgiskjal 1: 

 

Upprit um innkomnar viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um varskógvaraskipan 

(Varskógvaraskipanin)  

 

Almannamálaráðið hevur ongar viðmerkingar til uppskotið.  

 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið hevur ongar viðmerkingar til, at ein varskógvaraskipan verður sett í 

verk, men hevur kortini viðmerkingar til ávísar ásetingar í uppskotinum, sum eru viðkomandi í mun 

til arbeiðsumhvørvislógina. Vísandi til hesar viðmerkingar verða ásetingarnar, sum viðvíkja 

arbeiðsumhvørvi, tiknar úr uppskotinum, so ikki ivi verður um, hvussu mál um brot á 

arbeiðsumhvørvislóggávuna verða viðgjørd. 

 

Dátueftirlitið hevur víst á, at lógaruppskotið ikki í nóg stóran mun leggur upp fyri teimum reglum 

um viðgerð av persónsupplýsingum, sum eru galdandi eftir persónsupplýsingarlógini. Til hetta skal 

viðmerkjast, at uppskotið er viðgjørt og í ávísan mun broytt samsvarandi viðmerkingunum frá 

Dátueftirlitinum.  

 

Etiska ráðið tekur undir við at seta eina varskógvaraskipan í verk. Ráðið metir, at fráboðanir eiga at 

verða grundaðar, so einki verður fráboðað uttan haldgóða grund. Afturat hesum verður mælt til, at 

skipað verður fyri vegleiðing um mannagongdir o.a., og at ásett verður, at skipanin skal eftirmetast. 

Til hetta skal viðmerkjast, at skipanin eigur at verða eftirmett, tá ávís tíð er fráliðin, men at hildið 

verður, at tíðin má vísa, nær tað skal gerast. Tá kann samstundis verða mett um, hvørt neyðugt er at 

broyta reglurnar.  

 

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar vísir í viðmerkingum sínum á, at ávísar orðingar eru ov 

ógreiðar. Til hetta skal viðmerkjast, at uppskotið er viðgjørt og í ávísan mun broytt samsvarandi 

viðmerkingum felagsins.  

 

Fiskimálaráðið mælir til víðka varskógvaraskipanin til eisini at fevna um landsgrunnar. Til hetta 

skal viðmerkjast, at uppskotið er broytt samsvarandi viðmerkingunum frá Fiskimálaráðnum. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir viðurskifti, sum snúgva seg um arbeiðsumhvørvisviðurskifti, 

arbeiðsmarknaðarviðurskifti o.a. Víst verður til viðmerkingarnar til Arbeiðs- og brunaeftirlitið 

omanfyri  

 

Starvsmannafelagið tekur yvirskipað undir við, at slík varskógvaraskipan verður sett í verk. 

Felagið hevur fleiri viðmerkingar, serliga viðvíkjandi fyrisiting og innliti, vernd av ávikavist tí, ið 

boðar frá, og tí, ið boðað verður frá um og um viðurskifti viðvíkjandi persónsupplýsingum. Til hetta 

skal viðmerkjast, at uppskotið er viðgjørt og í ávísan mun broytt samsvarandi viðmerkingum 

felagsins.   

 

 


