
Í sambandi við uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan § 1, nr. 8, hevur Dátueftirlitið 
hesar viðmerkingar: 

Í viðmerkingunum til lógarbroytingina verður greitt frá, at tað hevur verið eitt ivamál, hvørja støðu ásetingin 
hevur mótvegis reglunum í løgtingslóg um við av persónsupplýsingum (persónsupplýsingalógin, t.e. ll. nr. 73 
frá  8. mai 2001). 

Persónsupplýsingalógin ásetur reglur viðvíkjandi viðgerð av persónsupplýsingum. Endamálið við at hava 
eina lóg um viðgerð av persónsupplýsingum er lýst í § 1 í lógini, sum ásetir, at lógin hevur til endamáls at 
tryggja persónsvernd hins einstaka, tá persónsupplýsingar verða viðgjørdar, soleiðis at persónsupplýsingar 
verða viðgjørdar við virðing fyri tí persónliga frælsinum og heimafriðinum og grundað á persónsupplýsingar 
við høgari góðsku. 

§ 8 í persónsupplýsingalógini ásetir grundleggjandi meginreglur fyri, hvussu dátuábyrgdari skal viðgera 
persónsupplýsingar. Hesar meginreglur skulu síggjast saman við endamálsorðingini í § 1 í 
persónsupplýsingalógini. 

Reglurnar í § 8 geva ikki dátuábyrgdara; almennum myndugleikum, vinnuligum virkjum o.t. eitt sjálvstøðugt 
rættarligt grundarlag at fremja eina ávísa viðgerð av persónsupplýsingum. Heimildargrundarlagið undir 
viðgerðini skal finnast í reglunum í §§ 9-15 (ella í aðrari serlóg), sum áseta nærri treytir fyri, nær viðgerð av 
persónsupplýsingum kann fara fram. Er heimildargrundarlag sbrt. §§ 9-15 at viðgera persónsupplýsingar, 
skal dátuábyrgdari altíð ansa eftir, at viðgerðin fylgir meginreglunum í § 8. 

Vanliga er heimildargrundarlagið at viðgera persónsupplýsingar samtykki sambært § 9, stk. 1, í 
persónsupplýsingalógini. Heimildargrundarlag kann eisini vera, um viðgerðin er neyðug sambært § 9, stk. 1, 
nr. 1-6.  

Tá ið talan er um viðkvæmar persónsupplýsingar sbrt. § 2, stk. 1, nr. 9, t.e. upplýsingar um lit og ættarslag, 
um átrúnaðarliga, heimspekiliga ella politiska sannføring, um revsiverd og kynslig viðurskifti, heilsustøðu, 
yrkisfelagsligt tilknýti, munandi sosialar trupulleikar og onnur heilt privat viðurskifti er viðgerð av 
viðkvomum persónsupplýsingum er talan um persónsupplýsingar, sum eru serliga vardar í lógini, og hetta 
hevur m.a. við sær, at lóglig viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum krevur sum útgangsstøði loyvi frá 
Dátueftirlitinum.  

Viðvíkjandi heimildargrundarlagnum at viðgera viðkvæmar persónsupplýsingar, so er tað at finna í § 10, 
sum er bygnaðarliga øðrvísi enn § 9, men heimildargrundarlagið verður funnið á leið sama hátt.  

Vanliga er heimildargrundarlagið undir viðgerðini samtykki sambært § 10, stk. 1, nr. 1. Og 
heimildargrundarlag fyri viðgerðini er eisini, tá ið viðgerðin er neyðug sambært § 10, stk. 1, nr. 3-9.  

Heimild at viðgera persónsupplýsingar og viðkvæmar persónsupplýsingar kann eisini finnast í §§ 9, stk. 1, og 
10, stk. 1, nr. 2, um viðgerðin er heimilað í lóg.  

Í viðmerkingunum til § 9 og 10, stendur at lesa, at: 

Eisini lógarheimild gevur sjálvstøðuga heimild til viðgerð. Heimilað í lóg skal skiljast sum í lóg ella í 
ásetingum heimilaðum í lóg.  

Tá lógarheimild er, hevur lóggávuvaldið mett, at viðgerðin røkir týðandi samfelagsáhugamál, og tí er ikki 
neyðugt, at aðrar treytir eru loknar. Í hvønn mun ein viðgerð er heimilað í aðrari lóg, kann vera ivasamt og 
vera ein tulkingarspurningur.  



Ásetingin um lógarheimild skal tulkast soleiðis, at tess størri avleiðingar tann lógarheimilaða viðgerðin 
hevur fyri persónsverndina hjá tí einstaka, tess greiðari skal lógarheimildin vera. Í øllum førum skal lógin ikki 
veita verri trygd enn persónsupplýsingarlógin, og er lógin ikki nóg neyv viðvíðjandi viðgerðini, so kann 
krevjast, at eisini ein av hinum treytunum í hesi grein er lokin, áðrenn viðgerðin kann sigast at vera lóglig. 

Við støði í hesum viðmerkingum metir Dátueftirlitið um ein áseting í aðrari lóg kann verða 
heimildargrundarlag undir viðgerð av persónsupplýsingum og viðkvomum persónsupplýsingum. Við støði í 
viðmerkingunum og í tráð við meginregluna um proportionalitet setir Dátueftirlitið lutvíst fleiri krøv til 
lógarheimild um at viðgera viðkvæmar persónsupplýsingar, enn tá ið talan er um persónsupplýsingar, sum 
ikki eru viðkvæmar.  

 

§ 57, stk. 10 í løgtingslóg um fólkaskúlan 

Landsstýrismaðurin í Mentamálum hevur lagt fram uppskot um at orða § 57, stk. 10, soleiðis:  

‘’Landsstýrismanninum verður heimilað at skipa fyri og stuðla royndarverkætlanum og 
granskingarverkætlanum, ið hava til endamáls at granska og kanna námsfrøðilig og fyrisitingarlig viðurskifti í 
fólkaskúlanum, og við atliti at hesum at viðgera persónsupplýsingar, tá ið slík viðgerð er neyðug’’. 

Dátueftirlitið skilir ásetingina soleiðis, at hon gevur landsstýrismanninum heimild at skipa fyri og stuðla 
gransking og kanning í fólkaskúlanum og í hesum sambandi at viðgera persónsupplýsingar. 

Ásetingin nevnir bert persónsupplýsingar og ikki viðkvæmar persónsupplýsingar, sum eru serliga vardir í 
persónsupplýsingalógini. Tá ið viðkvæmar persónsupplýsingar ikki eru nevndar í ásetingini, kann 
lógarásetingin ikki metast sum at hava gildi í mun til viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum. Vísandi til 
§ 10, stk. 1, merkir hetta, at í teimum førum, har talan er um viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum 
sum eitt nú heilsustøðu, munandi sosialar trupulleikar ella onnur heilt privat viðurskifti, kann § 57, stk. 
10, ikki vera heimildargrundarlag, sbrt. § 10, stk. 1, nr. 2.  

Uttan mun til viðkvæmar persónsupplýsingar, er ásetingin í § 57, stk. 10, ein generell áseting í lóg, og 
spurningur er, um ásetingin sum tann í  § 57, stk. 10, lýkur treytirnar at viðgera persónsupplýsingar, sum 
ikki er viðkvæmar, sbrt. § 9, stk. 1. 

Ásetingin nevnir, at við atliti at námsfrøðiligum og fyrisitingarligum viðurskiftum er heimild at viðgera 
persónsupplýsingar, tá ið slík viðgerð er neyðug. Námsfrøðilig og fyrisitingarlig viðurskifti eru breið hugtøk, 
ið rúma meir enn tað, sum ein uttan víðari kann hugsa seg fram til. Harafturat tekur ásetingin ikki støðu til 
samtykki; um neyðugt er við samtykki, tá ið persónsupplýsingar verða viðgjørdar ella um víkjast skal frá 
samtykki í sambandi við kanningarnar. 

Dátueftirlitið metir tað vera sera óheppið, at § 57, stk. 10, er orðað so breitt. Dátueftirlitið metir tað vera 
sera ivasamt, um ásetingin kann metast sum heimildargrundarlag fyri viðgerð av persónsupplýsingum, sbrt. 
§ 9, stk. 1. Og Dátueftirlitið ivast í, hvat ætlanin er við § 57, stk. 10.   

Uttan mun til, um ein áseting er nóg greið sum heimildargrundarlag, so er tað bert Landsstýrismaðurin í 
Mentamálum, sum kann brúka heimildina at viðgera persónsupplýsingar. Heimild er ikki hjá øðrum 
dátuábyrgdara, t.d. Fróðskaparsetur Føroya, at viðgera persónsupplýsingar við heimild í § 57, stk. 10.  



Dátueftirlitið fer í hesum sambandi at vísa á, at tað mest natúrliga og í samsvarið við meginreglurnar í § 8 og 
endamálsorðingina í § 1 er, at heimildargrundarlagið er samtykki sbrt. §§ 9, stk. 1, og 10, stk. 1, nr. 1, sum 
lýkur krøvini sbrt. § 2, stk. 1, nr. 8.  

Dátueftirlitið vísir á, at tað kann elva óhepnar støður, um børn verða kannað á ein hátt, sum inniber, at 
tey at lata viðkvæmar persónsupplýsingar um seg, familjuna ella onnur í kanningar-/granskingarhøpi 
uttan at foreldrini hava havt høvi til at samtykkja í tí. 

Samanumtikið metir Dátueftirlitið ikki, at tað er í samsvarið við meginreglurnar í § 8 og 
endamálsorðingina í § 1, at børn skulu útflýggja persónsupplýsingar, serliga viðkvæmar 
persónsupplýsingar, í skúlahøpi uttan samtykki frá foreldrum.  

Dátueftirlitið fer í hesum sambandi eisini at vísa á endamál fólkaskúlans, sum er ásett í § kapitli 1 í 
løgtingslóg um fólkaskúlan, har tað sbrt. § 2, stk. 1 og 3, og § 3, stk. 2, er ásett, at endamálið skal røkkast í 
samstarvi, sátt og samvinnu við foreldur.  

Dátueftirlitið metir, at tað er í samsvari við endamálsorðingina í lóg um fólkaskúlan, at foreldur hava 
møguleika at geva samtykki til viðgerð av persónsupplýsingum vegna børnum teirra. 

 

Endamál fólkaskúlans 

§ 1. 1) Fólkaskúlin er tann almenni skúlin, sum býður undirvísing eftir hesi lóg. 

§ 2. Uppgáva fólkaskúlans er við atliti at tí einstaka næminginum og í samstarvi við foreldrini at 
fremja, at næmingarnir nema sær kunnleika, fimi, arbeiðshættir og málbúnar, sum stuðla tí einstaka 
næminginum í fjølbroyttu, persónligu menningini. 

Stk. 2. Fólkaskúlin eigur at skapa sovorðin líkindi fyri uppliving, virkishugi og djúp-hugsan, at 
næmingarnir kunnu menna sína sannkenning, sítt hugflog og hug til at læra, og at teir kunnu venja 
síni evni til sjálvstøðuga meting, støðutakan og virkan og búnast í treysti til sín sjálvs og til teir 
møguleikar, sum eru í felagsskapinum. 

Stk. 3. Fólkaskúlin skal í sátt og samvinnu við foreldrini hjálpa til at geva næmingunum eina 
kristna og siðalagsliga uppaling. Hann skal við støði í heimligari mentan menna kunnleika 
næminganna um føroyska mentan og hjálpa teimum at fata aðrar mentanir og samspæl manna við 
náttúruna. Hann skal búgva næmingarnar til innlivan, samavgerð, samábyrgd, rættindi og skyldur í 
einum fólkaræðisligum samfelag. Undirvísing og gerandislív skúlans eiga at vera grundað á 
andsfrælsi, tollyndi, javnvirði og fólkaræði. 

§ 3. Innan fyri settar karmar hevur tann einstaki skúlin ábyrgdina av undirvísingardygdini 
sambært endamáli fólkaskúlans, smb. § 2, og innan fyri hesar karmar ger skúlin av, hvussu hann 
skipar og leggur sína undirvísing til rættis. 

Stk. 2. Skúlin samstarvar við næmingar og foreldur um at megna tað, sum er ásett í endamálsgrein 
fólkaskúlans. 


