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Viðv. løgtingsmáli nr. 117/2018 - Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

fólkaskúlan 

 

Í sambandi við ætlaðu broytingunum í fólkaskúlalógini hava ivamál tikið seg upp um eina av 

ætlaðu broytingunum. Talan er um § 1, nr. 8 í lógaruppskotinum, ið er soljóðandi: 

 

§ 57, stk. 10 verður orðað soleiðis: “Stk. 10. 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.” 

 

Í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið stendur, at endamálið við ætlaðu broytingini er: 

 

“at greina nærri ásetingina í § 57, stk. 10, sum varð ásett í fólkaskúlalógini við 

løgtingslóg nr. 64 frá 7. juni 2007 um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan. Í 

almennu viðmerkingunum til uppskotið varð m.a. sagt: “Landsstýrismaðurin fær í 

lógini heimild til at skipa fyri serligum verkætlanum til tess at gera námsfrøðiligar 

og fyrisitingarligar royndir. Hetta merkir, at sjøtil nú kann setast á veruliga 

námsfrøðiliga gransking. Tað er ein sannroynd, at vegna vantandi vitan hjá okkum 

sjálvum, so verða broytingar í skúlaskapi okkara sum oftast grundaðar á vitan og 

kanningar, sum eru gjørdar aðrastaðni. Við hesari heimildini fer at bera til at bøta 

um hetta.” Talan er ikki um eina innihaldsliga broyting, men eina nágreining av 

endamálinum við ásetingini. Tað hevur verið eitt ivamál, hvat slag av kanningum 

talan 6 / 12 er um, eins og tað hevur verið eitt ivamál, hvørja støðu ásetingin hevur 

mótvegis reglunum í eitt nú løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum.” 

 

Í serligu viðmerkingunum stendur: 

 

“Til § 1, nr. 8  

Skotið verður upp at gera hesa broyting, so tað verður greiðari, at talan er um 

gransking og royndir, ið lúka tey etisku og fakligu krøv, ið vanliga verða sett til 

slíkar verkætlanir. Harumframt skal verkætlanin fáa til vega vitan, ið kann nýtast í 

møguligum tiltøkum, ið skulu betra um og menna føroyska fólkaskúlan. 

Landsstýrismaðurin fær heimild til bæði at gera avtalu við uttanhýsis 

granskingarstovn og at seta fólk í verkætlanarstørv við tí endamáli at granska og 

gera royndir innan fólkaskúlaøkið. Landsstýrismanninum verður eisini heimilað at 

veita stuðul til granskingar- og royndarverkætlanir, ið landsstýrismaðurin metir, 

kunnu nøkta henda tørv. Ásetingin setur tó ikki á stovn nakra beinleiðis skipan, ið 
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granskarar kunnu søkja stuðul frá. Verkætlanir sbrt. hesi áseting skulu, har tað er 

viðkomandi, fylgja reglunum um viðgerð av persónsupplýsingum, og ásetingin skal 

skiljast sum nøktandi heimildargrundarlag fyri viðgerð av persónsupplýsingum, tá 

ið slíkt heimildargrundarlag er neyðugt sambært galdandi reglum. Viðmerkjast 

skal, at hóast ásetingin er heimildargrundarlag undir viðgerð av 

persónsupplýsingum, kann verða neyðugt við viðgerðarloyvi frá viðkomandi 

myndugleika.” 

 

Ítøkiliga orsøkin til, at Mentamálaráðið hevur ynskt hesa lógarbroyting, er ein kanning, ið 

Fróðskaparsetur Føroya gjørdi fyri Mentamálaráðið á heysti 2018. Talan var um verkætlan, har 

endamálið var at kanna happing í føroyska fólkaskúlanum. Í løgtingslóg um viðgerð av 

persónsupplýsingum er ásett, at um ein myndugleiki skal viðgera persónsupplýsingar, so eru 

ymisk krøv, ið skulu vera uppfylt. Millum annað skal myndugleikin hava eitt 

heimildargrundarlag – t.d. samtykki ella lógarheimild. Til áðurnevndu kanning var § 57, stk. 10 í 

fólkaskúlalógini brúkt sum heimildargrundarlag.  

 

Mett var tó, at § 57, stk. 10 ikki var nóg greitt orðað, og at tað tí kundi tykjast ivasamt, um og 

nær heimildin kundi brúkast sum heimildargrundarlag í mun til reglurnar í 

persónsupplýsingarlógini. Avgjørt var tí at nágreina hetta í sambandi við ætlaðu broytingunum í 

fólkaskúlalógini. Endamálið við broytingini var at tryggja, at tá landsstýrismaðurin setur í verk 

kanningar sbrt. § 57, stk. 10 er heimild at viðgerða persónsupplýsingar og viðkvæmar 

persónsupplýsingar, tá hetta er neyðugt. Viðmerkjast skal, Mentamálaráðið veit, at vanlig 

mannagongd er, at slíkar kanningar krevja samtykki. Men av tí at talan er um landsumfatandi 

kanningar, so kann tað vera trupult at fáa til vega samtykki, eins og tað í summum førum kann 

vera ein vansi fyri kanningina at samtykki krevst – eitt nú tá kanningin snýr seg um sosial 

viðurskifti so sum happing, og mett verður, at teir næmingar, ið eru fyri happing kunnu hava 

trupult við at fáa samtykki frá foreldrum sínum til at luttaka í kanningini. Mentamálaráðið metti 

tí, at í slíkum førum var samfelagsnyttan av kanningini so mikið stór, at man kundi loyva sær at 

víkja frá meginregluni um samtykki, og seta heimildina beinleiðis inn í lógina. 

 

Í skrivi til Mentanarnevndina, dagfest tann 1. apríl, hevur Dátueftirlitið víst á ivamál og 

trupulleikar, ið eftirlitið metir eru við ætlaðu broytingini, ið Mentamálaráðið hevur skotið upp – 

m.a. at tað er ivasamt, um ætlaða broytingin er orðað nóg ítøkilig til at kunna brúkast sum 

heimildargrundarlag fyri viðgerð av persónsupplýsingum. 

 

Eftir at Mentamálaráðið var kunnað um skrivið frá Dátueftirlitinum, bað ráðið um fund við 

Dátueftirlitið, fyri at viðgerða støðuna. Fundurin varð hildin tann 15. apríl. Á fundinum vóru 

aðalstjórin saman við løgfrøðingi úr ráðnum, og stjórin á Dátueftirlitinum saman við løgfrøðingi 

á eftirlitinum.  

 

Niðurstøðan á fundinum var, at ætlaða orðingin av § 57, stk. 10 var ov lítið ítøkilig. Orsøkin er 

m.a., at tað ikki er nóg greitt júst, hvat fyri kanningar talan er um, og hvussu slíkar kanningar 

verða skipaðar.  

Mentamálaráðið og Dátueftirlitið komu ásamt um, at Mentamálaráðið í fyrstu syftu sleppur 

ætlaðu broytingini. Ráðið fer at arbeiða við at útgreina júst hvørjar kanningar, mann metir verða 

neyðugar at gera, og hvussu hesar kanningar ítøkiliga skulu skipast.  
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Tá hetta er gjørt, fer Mentamálaráðið við hjálp og vegleiðing frá Dátueftirlitinum at orða eina 

áseting, ið bæði nøktar tørvin hjá ráðnum, og samstundis livir upp til krøvini og ynskini hjá 

Dátueftirlitinum. Broytingin verður síðani løgd aftur fyri Løgtingið við eitt seinni høvi – t.d. tá 

fólkaskúlalógin skal broytast aftur næstu ferð.  

 

Mentamálaráðið fer tí at biðja um, at § 1, nr. 8 í løgtingsmálið nr. 117/2018 verður strikað.  

  

 

Vinarliga 

 

Hanna Jensen 
landsstýriskvinna 


