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Argir, 11. februar 2019 

Málsnr.: 19/00052 

 

Ummælisskjal 

 

viðvíkjandi uppskoti til løgtingslóg um Virkisskrá 

 

 

Uppskot til løgtingslóg um Virkisskrá varð lagt til hoyringar tann 11. januar 2019. Freistin at koma 

við viðmerkingum var 8. februar 2019.  

Hoyringarsvar er komið frá: 

Arbeiðs- og brunaeftirlitinum 

Dátueftirlitinum 

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Fiskimálaráðnum 

Heilsu- og innlendismálaráðnum 

Kommunufelagnum 

KT-felagnum 

Torben Nielsen, Combine-IT umvegis Hugskotið 

Sum úrslit av hoyringini eru fylgjandi broytingar gjørdar í lógaruppskotinum: 

 § 15, stk. 2 álegði í upprunaliga lógaruppskotinum forboð fyri, at p-tøl kundu útflýggjast úr 

Virkisskránni. Hetta er nú broytt til, at almennir myndugleikar kunnu fáa p-tøl úr 

Virkisskránni.  

 § 15, stk. 6 er lagt afturat, ið ásetur, at p-tøl, ið almennir myndugleikar fáa úr Virkisskránni, 

ikki kunnu víðarigevast uttan heimild í lóg.  

Eisini eru onkrar nágreiningar gjørdar í viðmerkingunum, har hoyringarsvarini vístu á, at okkurt 

ikki var nóg skilligt. 

Niðanfyri er ein samandráttur av hoyringarsvarunum frá ymisku pørtunum. Viðmerkingar frá 

Fíggjarmálaráðnum eru skrivaðar við skákskrift. Fyri at síggja hoyringarsvarini í fullum líki, verður 

víst til sjálv hoyringarsvarini, ið eru viðløgd sum fylgiskjøl til hetta ummælisskjal. 

 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið 

Yvirskipað metir Arbeiðs- og brunaeftirlitið, at talan er um eitt sera jaligt uppskot. Almennir 

stovnar í Føroyum mangla í stóran mun slíkar grunddátur, og eru tískil skerdir í virkseminum í mun 
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til líknandi stovnar í grannalondum okkara. 

 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið mælir staðiliga til, at tikið verður undir við lógaruppskotinum. 

 

Dátueftirlitið 

 

§ 15, stk. 2 

Dátueftirlitið heldur, at lógaruppskotið er sera ógreitt, tá um viðgerð av persónsupplýsingum ræður, 

serliga  vísandi til ta broyting, sum í telduposti dagfestur hin 1. februar 2019 varð sendur 

Dátueftirlitinum. 

Sambært hesum verður ein serliga týðandi broyting gjørd í § 15 harvið at p-talið, sum sambært 

upprunauppskotinum ikki skuldi útflyggjast úr Virkisskránni, nú tó skal útflýggjst almennum 

myndugleikum. 

Tað fylgja ongar serligar viðmerkingar við hesari broyting, og tað er tí ikki gjørt greitt, hvør orsøkin 

er til hesari. 

Broytingin elvir til villleiðandi avleiðing fyri viðmerkingarnar til lógaruppskotið. 

Fíggjarmálaráðið: 

Broytingin av § 15, stk. 2 er partvíst úrslit av hoyringarsvarunum, ið eru komin inn (sí viðmerking 

frá Fiskimálaráðnum) og partvíst tí vit meta, at hetta er neyðugt fyri at fáa besta gagnið av 

Virkisskránni í føroyska samfelagnum. Um almennur myndugleiki ikki kann fáa p-tal úr 

Virkisskránni, kann ikki tryggjast, at myndugleikin hevur fatur á rætta persóninum, sum er knýttur 

at eindini.  

Nærri frágreiðing um, hví vit meta, at besta gagnið av Virkisskránni fæst, um almennir stovnar fáa 

atgongd til p-talið úr Virkisskránni er fylgjandi: 

“Hví gagnar tað føroyska samfelagnum, at almennir stovnar fáa atgongd til p-talið? 

  

Generelt: 

 Talgildingin merkir, at brúkarar skulu sleppa undan at skráseta tað saman fleiri ferðir. 

 Stovnsligir brúkarar skulu sleppa undan at gera fleiri tekniskar integratiónir. Um ein 

stovnsligur brúkari av virkisskránni ikki kann eyðmerkja, eitt nú stjórar og nevndarlimir í 

sínum arbeiði, má hesin stovnur gera uppslag í FOLK fyri at fáa eyðmerkt persónin. Hetta 

er innviklað (nógvar integratiónir millum ymiskar KT skipanir) og hevur ein stóran kostnað 

við sær fyri føroyska skattgjaldaran. 
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 Í dag eru fleiri skráir, og nógv at skráseta hjá brúkarum og stovnsligum skrásetarum. Tað 

kostar tíð og orku. 

 Í stóran mun verður frítekstur nýttur í dag í skrásetingum – og tað ger, at skipanir ikki 

arbeiða saman. 

 

Arbeitt verður fram ímóti at gera eitt samskipa grundardátukervi í Føroyum, sum vit eitt nú kenna 

tað í Danmark. 

Í Føroyum eru vit ikki komin so langt, bert fái stovnar eru knýttir í Fólkayvirlitið, og mugu tískil 

viðlíkahalda egnar kundaskráir (biðja um navn, adressu, dagføra flytingar osv). Í Danmark henda 

allar hesar dagføringar automatiskt, tí almennir stovnar nýta allir p-tali (CPR), sum eintýdda 

eyðmerking. Her slepst undan at viðlíkahalda grundardátur lokalt hjá einstøku stovnunum (adressu, 

civilstatus, osv). 

Av tí at man ikki er komin so langt í Føroyum eru ikki nógv dømi at p-talið verður brúkt sum 

integratiónslykil millum KT skipanir hjá stovnum. 

Tá vit í Føroyum skulu talgilda ymsar tænastur, t.d. Tinglýsing, verður uppslag í aðrar grundskráir 

avgerandi fortreyt (man skal kunna eyðmerkja borgaran, virkið, adressuna osv). “Intersystem” 

samskifti verður ein fortreyt í framtíðini. 

Í mun til virkisskráseting 

Brúkarar koma framyvir sjálvir at stovna, broyta og niðurleggja fyritøkur/eindir (P/F, Sjálvstøðugt 

vinnurekandi, almennar stovnar osv). Brúkarar koma at logga á við sínum talgilda samleika. 

Tá grundupplýsingar skulu skrásetast um persónin (stjóran, stovnaran, nevndarlimin osv.), vera 

hesar heintaðar úr Fólkayvirlitinum og Adressuskránni. Uttan knýti við Fólkayvirlitið verður 

neyðugt hjá brúkarum at skráseta upplýsingar, ið longu er skrásettir hjá tí almenna, og hetta er ikki 

í trá meginregluna innan talgildin, um ikki at dupultskráseta og at tað almenna spyr upp í saman. 

Grundardáturnar um persón vera viðlíkahildnar í Fólkayvirlitinum (við eintýðugum knýti millum p-

tal, navn og adressu) og brúktar í eitt nú Virkisskránni.  

Um annars stovnsligur brúkari við neyðugum heimildum, skal kunna eyðmerkja týdningamiklar 

rollur í virkjum, er lættari at fáa vátta hvør persónurin er, beinleiðis umvegis Virkisskránna (sum 

hevur grundardátur úr FOLK), heldur enn eisini at skula sláa upp í FOLK eftir júst teim somu 

upplýsingunum.” 

- 
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Um p-talið, ið er heinta úr fólkayvirlitinum, skal gevast víðari til aðrar almennar myndugleikar, so 

krevur hetta lógarheimild ella loyvi frá Heilsu- og innlendismálaráðnum. Við hesi áseting í § 15, 

stk. 2, verður lógarheimild fingin til at geva p-talið víðari til aðrar almennar myndugleikar. 

  

§ 15, stk. 6, setur forboð fyri, at almennir stovnar, ið hava fingið p-tøl úr Virkisskránni, ikki lata p-

tølini víðari til aðrar almennar stovnar ella privat, utttan so at hetta er heimilað í lóg, ella við loyvi 

samsvarandi § 31, stk. 1 í løgtingslóg um fólkayvirlit.  

 

§ 15, stk. 2 

Tað er eitt nú ikki greitt fyri Dátueftirlitinum, hvørt § 11, 3  stykki (FMR: skal standa § 11, stk. 4, 

sbrt. tlf. samrøðu) í persónsupplýsingarlógini verður hildin, um uppskotið vinnur frama ? 

Dátueftirlitið heldur, at lógaruppskotið fer inn á eitt økið, har neyðugt er gera sær greitt, hvørt ikki 

eitt samtykki frá teimum skrásettu til umrøddu víðarilatan er neyðugt, sí § 11, 3. stykki í 

persónsupplýsingarlógini (FMR: skal standa § 11, stk. 4, sbrt. tlf. samrøðu).  

Dátueftirlitið kann, sum nevnt, ikki út frá tí tilfari, ið her er latið Dátueftirlitinum fáa greiði á 

hesum! 

Fíggjarmálaráðið: 

§ 15, stk. 6, setur forboð fyri, at almennir stovnar, ið hava fingið p-tøl úr Virkisskránni, lata p-tølini 

víðari til aðrar almennar stovnar ella privat, uttan so at hetta er heimilað í lóg, ella við loyvi 

samsvarandi § 31, stk. 1 í løgtingslóg um fólkayvirlit. Hetta skal tryggjað, at p-talið ikki gerst 

alment kent. 

§ 7 

Umframt undrast Dátueftirlitið á orðingina í § 7 hareftir Virkisskráin hevur heimild til at heinta og 

útflýggja grundardátur úr øðrum skráum eisini úr fólkayvirlitinum. 

 

Hvørjar upplýsingar er talan um ? P-tøl t.d.?  Dátueftirlitið heldur ikki, at viðmerkingarnar til § 7 

eru nøktandi, tí tað er ógreitt, hvør avleiðingin er sæð í mun til persónsupplýsingarlógina. 

Fíggjarmálaráðið: 

Allar grundardátur eru nevndar í § 8. Viðvíkjandi persónsupplýsingum eru grundardáturnar:  

- navn, adressa og p-tal hjá stjórn og  

- navn, adressa og p-tal hjá nevnd 

§ 2 

Heldur ikki § 2 er greið, tí sambært viðmerkingunum skulu grundardáturnar verða atkomiligar hjá 
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øllum áhugaðum, og grundardátur eru allýstar sum eitt nú ”navn, adressa og p-tal hjá stjórn”, sí § 2, 

1. nr. 7 og 8 og  § 2, 2. nr. 7 ? 

Hvussu skal hetta skiljast ? 

Fíggjarmálaráðið: 

Viðmerkingarnar til § 2 eru nú tillagaðar, so tað nú stendur “Virkisskráin skal innihalda 

grundardátur um eindir, ið sum útgangsstøði skulu verða atkomuligar hjá øllum áhugaðum. Tó 

skulu p-tøl bert útflýggjast til almennar myndugleikar, sbrt. § 15, stk. 2. 

§ 15, stk. 3  

Umframt setir Dátueftirlitið spurnartekin við ásetingina um, at dagføring av persónsupplýsingum 

heldur fram í heili 10 ár aftaná, at viðkomandi persónur er vorðin óvirkin í eindini ?  

Hvør er orsøkin til hesa sera longu viðgerð og varðveiting av persónsupplýsingum. 

Dátueftirlitið mótmælir hesum, og vísir á, at sambært § 8 í persónsupplýsingarlógini tekur øll 

viðgerð av persónsupplýsingum støði í , at hon skal vera neyðug, viðkomandi, og ikki skal fevna 

um meira enn neyðugt ella verða varðveitt longur enn neyðugt er við atliti at upprunaendamálinum. 

Uppskotið er at síggja til ikki í tráð við hesa áseting. 

Fíggjarmálaráðið: 

Orsøkin til at hesar upplýsingar skulu dagførast í so mong ár (navn og bústaður), er serliga fyri at 

kunna koma í samband við ábyrgdarpersónar í eini eind, eisini eftir at hesir eru givnir í eindini. 

Hetta verður mett sum eitt týðandi liður í rættartrygdini, at møguligt er at koma í samband við 

ábyrgdarpersónar í eindunum í føra vinnuligt virksemi, t.d. í samband við eitt rættarkrav.  

Henda áseting fylgir sama leisti sum § 18 í vinnufelagslógini, ið sigur: 

”Upplýsingar um navn og bústað stovnaranna og upplýsingar um navn, starv, og bústað hjá 

limunum í leiðsluni, skulu, til eina og hvørja tíð síggjast í kt-skipan Skráseting Føroya. Hetta er 

galdandi fyri bæði virkin og avtikin feløg. Skráseting Føroya kann áseta reglur um, at ávísar 

upplýsingar ikki skulu síggjast. 

Stk. 2. Dagføringar av persónsupplýsingum eftir stk. 1 halda uppat 10 ár eftir, at viðkomandi 

persónur ikki longur er skrásettur í einum felag, sum er skrásett í kt-skipan Skráseting Føroya.” 

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Føroya Arbeiðsgevarafelag tekur undir við yvirskipaða endamálinum við lógaruppskotinum um 

virkisskrá, sum er at fáa savna og soleiðis effektivisera útvegan av grundardátum til almennar og 

privatar eindir, við tí fyri eyga, at minka um manuella viðlíkahaldi av grundleggjandi upplýsingum.  
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Tó heldur felagið, at lógaruppskotið leggur upp til heldur fløkt ábyrgdarbýtið millum almennar 

stovnar sum vara av økinum hvør í sínum lagi. Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur, at 

týdningarmikið er, at tað er ein myndugleiki, sum hevur ábyrgd og myndugleika á økinum, og at 

stovnarnir, sum annars eru ávirkaðir av lógaruppskotinum hava ávísar skyldur. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Landsstýrismaðurin varðar av og hevur ábyrgd av KT skipanini undir Virkisskránni. Orsøkin til at 

fleiri myndugleikar eru nevndir í lógini er: 

 

- at ein meginregla hjá Talgildu Føroyum er, at upplýsingar, ið longu eru at finna í øðrum 

almennum skráum, ikki skulu heintast umaftur frá eindunum. T.d. liggja ávísar 

grundardátur um kapitalfeløg í dag í skrá hjá Skráseting Føroya, grundardátur um 

einstaklingavirkir og lønartøl liggja í skrá hjá TAKS og adressuupplýsingar liggja hjá 

Umhvørvisstovuni osv. Týdningarmikið er, at teir stovnar, ið sita við uppruna kelduni hava 

eina viðlíkhaldsábyrgd fyri teimum grundardátum hesir veita. Tær upplýsingar, ið ikki eru 

at finna í øðrum skráum, verða skrásettar beinleiðis í Virkisskránni. 

- at framyvir koma TAKS og Skráseting Føroya at nýta grundardátur úr Virkisskránni til at 

røkja sínar myndugleikauppgávur. Hesir myndugleikar hava framvegis viðlíkahaldsábyrgd 

av grundardátum um tær løgfrøðiligu eindirnar, ið hesir hava myndugleikaábyrgd fyri í 

dag. 

 

Hetta verður tó ikki nakað, ið brúkarin av Virkisskránni á nakran hátt kemur at merkja, tí 

Virkisskráin uttantil verður ein felags portalur við einari inngongd. 

 

Fiskimálaráðið 

§ 4 – tað er ikki greitt, um fiskiskip verða roknaði sum framleiðslueindir ella undirframleiðslueindir. 

Fíggjarmálaráðið kann meta um, um tørvur er at nágreina hetta í lógarviðmerkingunum.  

 

Fíggjarmálaráðið: 

Grundardátur um fiskiskip eru í dag skrásett í Skipaskrásetingini.  

Nærri nágreiningar av hugtakinum “framleiðslueind” og “undirframleiðslueind” verða gjørdar í 

samband við útboðið av KT skipanini undir Virkisskránna seinni í ár. 

 

§ 8, stk. 1, nr. 12, stk. 2 og stk. 3, nr. 9: tað framgongur ikki, hvussu starvsfólk verða roknað, tvs. 

um roknað verður við fulltíðarstørvum ella tali av persónum, sum hava fingið útgoldið løn. Vit 

mæla til at roknað verður við fulltíðarstørvum  
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Fíggjarmálaráðið: 

Arbeitt verður fram móti, at fáa Virkisskráin skal innihalda upplýsingar um ársverk/fulltíðarstørv 

og talið av persónum, ið starvast á eindini. Dátugrundarlagið er tó avmarka í Føroyum hesum 

viðvíkjandi, og tískil valdast hetta, hvørjar dátukeldur koma at vera atkomuligar. 

 

Vit mæla til, at eigarabøkurnar eisini verða skrásettar í virkisskránni - eigarabøkur har eigarar við 

ognarluti størri enn t.d. 5% eru almennir 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Lóggáva um at gera almennar grundardátur um legalir og reelir eigarar er í dag regulera í aðrari 

serlóggávu. Í samráð við Skráseting Føroya er mett skilabest, at lata grundardátur um eigarar 

verða verandi regulerað í serlóggávu. Arbeiðið er í gongd í serlóggávuni, har heimild verður fingin 

til at vísa eigarabøkurnar í Virkisskránni. Á henda hátt verður tilmæli frá Fiskimálaráðnum gingið 

á møti. 

 

§ 15, stk. 2 – um Ráðið (ella annar myndugleiki) ikki kann fáa p-tal úr virkisskránni, kann Ráðið 

ikki tryggja, at vit hava fatur á rætta persóninum, sum er knýttur at virkinum (t.e. stjóra, reiðara, 

rættindahavara o.l.)  

 

Fíggjarmálaráðið: 

§ 15, stk. 2 er broytt til soljóðandi: “P-tøl skulu bert útflýggjast úr Virkisskránni til 

almennar stovnar fevndir av § 1, stk. 1 og 2 í løgtingslóg um fyrisitingarlóg”. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðnum 

Tinglýsingin á Umhvørvisstovuni hevur tørv á, at persónar ella eindir, sum ikki eru likamligir 

persónar, kunnu verða skrásettir í virkisskránni. Hetta er ein fyritreyt fyri eintýddari eyðmerking í 

tingbókini. Verður hetta galdandi við § 3 í lógaruppskotinum?  

 

Fíggjarmálaráðið: 

Ja, hetta verður galdandi við § 3, nr. 2-5 í lógaruppskotinum. Hugtakið løgfrøðiligir persónar í § 3, 

nr. 2, fevnir um kapitalfeløg og felagsskapir o.a. løgfrøðiligar persónar í breiðum týdningi.  

 

Viðvíkjandi § 15, stk. 2. 

Fíggjarmálaráðið (Fyrsta orðingin sent til hoyringar 11.01.2019): Uppruna orðingin § 15, stk. 2 

var: “P-tøl skulu ikki útflýggjast úr Virkisskránni.”. Heilsu- og innlendismálaráðið hevði tá hesa 

viðmerking: 

Heilsu- og innlendismálaráðið (hoyringssvar: 25.01.2019): § 7 í lógaruppskotinum gevur heimild 

til, at virkisskráin kann heinta og útflýggja grundardátur úr fólkayvirlitinum. Í viðmerkingunum til § 
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7 stendur fyrst, at hesar upplýsingar eru p-tal, navn og adressur. Seinni í viðmerkingunum stendur, 

at p-talið ikki skal útflýggjast úr virkisskránni. Í § 15, stk. 2 verður eisini staðfest, at p-tøl ikki skulu 

útflýggjast. Viðmerkingarnar til § 7 kunnu sýnast mótsigandi. Tað eigur at vera týðuligt, at p-tøl, 

sum ásett í § 15, stk. 2, ikki skulu útflýggjast úr virkisskránni. 

Fíggjarmálaráðið (nýggj orðing send: 01.02.2019): Millum annað sum úrslit at hoyringssvarunum 

var gjørt av, at fyri at fáa fulla gagnið av Virkisskránni var neyðugt, at geva almennum 

myndugleikum heimild at fáa p-talið hjá persónum úr Virkisskránni. Tískil var § 15, stk. 2 broytt til: 

”P-tøl skulu bert útflýggjast úr Virkisskránni til almennar stovnar fevndir av § 11, stk. 1 í 

løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum.” 

Heilsu- og Innlendismálaráðið (hoyringssvar 08.02.2019): Í gr. 15, stk. 2, verður skrivað 

“almennar stovnar fevndir av § 11, stk. 1 í” persónsupplýsingarlógini. Skal greinin ikki umorðast? 

Greinin í persónsupplýsingarlógini fevnir ikki um ávisar almennar stovnar, men heldur til hvat 

endamál almennir myndugleikar kunnu nýta persónstalið til (til eintýdda eyðmerking ella sum 

skránummar). 

Fíggjarmálaráðið: § 15, stk. 2 verður umorðað og ljóðar nú soleiðis: P-tøl skulu bert útflýggjast úr 

Virkisskránni til almennar stovnar fevndir av § 1, stk. 1 og 2 í løgtingslóg um fyrisitingarlóg.     

 

Í § 15, stk. 6, skriva tit “tá ið Heilsu- og innlendismálaráðið hevur givið loyvi til tess”. Er hetta rætt 

orðað? Tað er ikki vanligt, at skriva ráðið í lóggávuna. Vanligt er at vísa til landsstýrismannin.  

 

Fíggjarmálaráðið: 

Upprunaliga orðingin, ið send var til Heilsu- og innlendismálaráðið (01.02.2019) stóð: “Almennir 

stovnar, ið hava fingið p-tøl úr Virkisskránni, kunnu bert lata p-tølini víðari til aðrar almennar 

stovnar ella privat, tá ið hetta er heimilað í lóg, ella tá ið Heilsu- og Innlendismálaráðið hevur 

givið loyvi til tess.” § 15, stk. 6 hevur enn sama týdning, men er nú umorðað og ljóðar soleiðis: 

“Almennir stovnar, ið hava fingið p-tøl úr Virkisskránni, kunnu bert lata p-tølini víðari til aðrar 

almennar stovnar ella privat, tá ið hetta er heimilað í lóg, ella við loyvi samsvarandi § 31, stk. 1 í 

løgtingslóg um fólkayvirlit.” 

 

Í viðmerkingunum til § 15 stendur, at “orsøkin til orðingina “ella í aðrari lóggávu” er m.a. at tað í 

aðrari lóggávu kunnu vera ásetingar, ið avmarka útflýggjan av ávísum grundardátum í serligum 

førum. Hetta kann eitt nú vera í lóg um fólkayvirlit um ikki at útflýggja vard nøvn og bústaðir.” 

Sambært viðmerkingunum til § 7 er ætlanin ikki, at vard nøvn og bústaðir skulu vera partur av 

virkisskránni. Hetta verður mett at vera ein ov bleyt orðing. Sambært § 31 í fólkayvirlitslógini kann 

ein myndugleiki “bara lata upplýsingar, undir hesum vard nøvn og bústaðir víðari til aðrar almennar 

myndugleikar ella privat, tá ið hetta er heimilað í lóg, ella tá ið Innlendismálaráðið hevur givið loyvi 

til tess.”  
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Heilsu- og innlendismálaráðið mælir til at skriva í viðmerkingarnar, at vard nøvn og bústaðir undir 

ongum umstøðum mugu verða atkomulig umvegis Virkisskránna. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Hetta verður tikið til eftirtektar og skriva er nú í viðmerkingarnar til § 7 og § 15, at vard nøvn og 

bústaðir undir ongum umstøðum skulu verða atkomulig umvegis Virkisskránna. 

 

Kommunufelagið 

Fíggjarmálaráðið: Hoyringssvarið frá Kommunufelagnum inniheldur ongar viðmerkingar til 

lógaruppskotið um Virksisskrá. Tískil er ongin samandráttur ella viðmerking til hoyringssvarið við í 

hesum ummælisskrivi. 

 

KT-felagið 

Sum útgangsstøði tekur KT-felagið undir við, at almenn virkisskrá verður skipað eftir einum 

savnandi og effektivum leisti. Tá tað er sagt, tykist hetta lógaruppskot, at leggja upp til eina heldur 

fløkta umsiting av Virkisskránni. 

 

KT-felagið undrast á, hví so nógvir ymiskir stovnar skulu umsita og viðlíkahalda virkisskránna. 

Felagið heldur, at tað er umráðandi, at tað er ein sum hevur ábyrgd. 

Fíggjarmálaráðið: 

Sí svar til Føroya Arbeiðsgevarafelag um sama evni. 

Hartil tykist tað undranarvert, at feløg skulu deilast upp í kategori og undirkategori. Hví er tað ikki 

nóg mikið at hava eitt skrásetingartal? Hetta eigur at kunna gerast í sjálvari nummarseriuni. KT-

felagið heldur, at tað virkar ov tungt og órudduligt, at feløg skulu hava F-tal og eitt UF-tal afturat 

verandi V-tali og skrásetingarnummari. 

Fíggjarmálaráðið: 

V-talið verður talið til eintýðuga eyðmerking av einari høvuðseind. Grundardátur knýttar at v-

talinum fevna bert um sjálva høvuðseindini. Tað kunnu vera fleiri dømi um, at bæði almennir 

stovnar og privat virki heldur hava tørv á at vita, hvar sjálv framleiðslan fer fram. Føri har yvirlit 

yvir framleiðslueindir kann verða til gangs, kann t.d. vera í sambandi við:  

 virksemi hjá eftirlitsmyndugleikum - t.d. Arbeiðs- og brunaeftirlitið ella Heilsufrøðiliga 

starvsstovan. Mett verður, at hesir myndugleikar betri kunnu fyrireika og fremja sínar 

uppgávur við at fáa dagførdar grundardátur um framleiðslueindirnar (til stakkanningar, 

brunasýn osv.). 
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 virksemi hjá renovatiónsfeløgum (t.d. IRF). Við at fáa dagførdar grundardátur um 

framleiðslueindir, kann lættast um í samband við innheintan av burturkasti og 

rottangatøming.  

 at rokna út fjarstøðu til arbeiðspláss í samband við ferðastuðul (koyripengar). 

Til eintýðuga eyðmerking av framleiðslueindunum verður F-talið nýtt. 

Ætlanin er, at 4-siffraða skrásetingarnummari, ið verður útflýggja frá Skráseting Føroya í dag, við 

tíðini skal fella burtur. 

Eingin skrásetingarskylda verður knýtt at UF-talinum. Vænta verður, at flestu eindir í Føroyum ikki 

fara at hava tørv á, at deila sínar framleiðslueindir upp í undir-framleiðslueindir. Tí verður hetta 

nakað, ið størsti parturin av eindunum ikki koma at merkja nakað til. Tó kunnu verða virkir, ið eru 

so stór og hava virksemi, ið er av so ymiskum slag, at Hagstovan kann krevja at framleiðseindirnar 

verða býttar upp í smærri partar, fyri soleiðis at fáa eina meir rættvísandi mynd av 

virkisdemografiini í Føroyum. 

Fyri at taka samanum, verður tað tískil - fyri nógv tann størsta partin av eindunum í Føroyum - bert 

V-talið og F-talið/F-tølini, ið hesar skulu fyrihalda seg til. 

Torben Nielsen, Combine-IT 

 1: Dagføring skal vera talgild. 

Fíggjarmálaráðið: 

Fíggjarmálaráðið tekur undir við hesum. Virkisskráin verður ein talgild loysn. 

2: Dagføring skal vera ókeypis. 

Fíggjarmálaráðið: 

Lógaruppskotið inniheldur onga heimild um, at krevja gjald fyri tænastur knýttar at Virkisskránni. 

3. Skráseting av persónum skal bert vera við p-tali. Grundgeving: At tað verður kravt at Navn, 

adressa og p-tal skal skrásetast hjá stjórn og nevnd sker í eyguni. Hetta ber vitnisburð um at tað ikki 

er skilt hvat talgilding kann gera. 

Fíggjarmálaráðið: 

Lógaruppskotið ásetur, at navn, adressa og p-tal skal verða skrásett í Virkisskránni. Júst hvussu 

hesar grundardátur koma inn í Virkisskránna er ein spurningur um, hvussu KT- skipanin handan 

Virkisskránna verður bygt upp. Sbrt. § 7 hevur Virkisskráin heimild at heinta upplýsingar úr 

fólkayvirlitinum, og meginreglan er, at upplýsingar, ið longu eru í øðrum skráum, ikki skulu 
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heintast frá virkinum sjálvum. 

 

4. Dáta verður goymd í einum staði. 

Fíggjarmálaráðið: 

Lógaruppskotið inniheldur ikki ásetingar um, hvussu KT-skipanin undir Virkisskránni KT-

arkitektoniskt skal byggjast. § 13 ásetur, at almennir stovnar skulu heinta grundardátur, sbrt. § 8, 

úr Virkisskránni. Tað merkir, at almennir stovnar ikki skulu heinta grundardátur - ið longu eru í 

Virkisskránni - frá virkjum, felagsskapum og øðrum. 

5: Bert ein skrá. Grundgeving: Tað finnast í dag skráir hjá Vinnuskránni, Elektron og Taks. Tað 

skal bara vera ein soleiðis at skipanirnar gerast færri og einfaldari. 

Fíggjarmálaráðið: 

Virkisskráin verður tann eina autoritativa grundardátuskráin um virkir í Føroyum. Talan kann vera 

um fleiri dátukeldur, ið koma at “fóðra" Virkisskránna, í samsvari við meginregluna um at 

upplýsingar, ið longu eru í øðrum skráum, ikki skulu heintast fleiri ferðir. 

6. Undir “Vinnugrein og møgulig hjávinnugrein” verður skrásett vinnugrein við støði í føroysk 

vinnugreinaskipan 2008 (FV2008). Skal broytast til: Undir “Vinnugrein og møgulig hjávinnugrein” 

verður gjørligt at velja vinnugrein við støði í føroysk vinnugreinaskipan 2008 (FV2008). 

Grundgeving: Um tað stendur “skrásett” so enda vit aftur í .pdf prinsippinum um at øll skulu seta 

seg inn í alt fyri at velja tað rætta. Skipanin skal hava eitt yvirlit yvir vinnugreinar og tær skulu altíð 

vera dagførdar og kunna veljast av brúkarunum.  

Fíggjarmálaráðið: 

Tað verður eitt yvirlit (grundað á FV2008 í samsvari við altjóða standardin NACE) yvir 

vinnugreinar. Hetta yvirlit verður til einhvørja tíð dagført, so brúkarin kann velja rætta vinnugrein 

á ein lættan og brúkaravinarligan hátt. Orðið ”skrásett” er ikki ein forðan fyri hesum. 

 

7: Ikki skráseta Starvsfólkatal. Grundgeving: Hetta tal verður altíð skeivt. Meiningsleyst at hava 

hetta við í hesari skipan. Tað verður goldið løn út til starvsfólk. Hetta er í KT-skipanum í dag. Fá 

KT-skipanirnar at rokna talið út ístaðin fyri at seta treytir um at skráseta dáta ið skal dagførast 

dagliga, tá tað ikki kemur at henda. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Mett verður, at “starvsfólkatal” er ein grundardáta við breiðum almennum áhuga, og tískil tikin við 

sum ein grundardáta í hesum lógaruppskotið. Ein meginregla hjá Talgildu Føroyum er, at 

upplýsingar, ið longu eru at finna í øðrum almennum skráum, ikki skulu heintast umaftur frá 

virkjunum. Hetta er eisini galdandi fyri starvsfólkatal. 
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8: Býtið millum TAKS og Skráseting Føroya skal ikki vera. 

Fíggjarmálaráðið: 

Sí svar til Føroya Arbeiðsgevarafelag um sama evni. 

9: Bert ein skráseting skal gerast. 

Fíggjarmálaráðið: 

§ 13 ásetur, at almennir stovnar skulu heinta grundardátur, sbrt. § 8, úr Virkisskránni. Tað merkir, 

at almennir stovnar ikki skulu heinta grundardátur - ið longu eru í Virkisskránni - frá virkjum, 

felagsskapum og øðrum. 

10: Ikki skráseta um virki er MVG skyldugt. Grundgeving: Hetta er í aðrari skipan hjá Taks. Her 

skal virkisskráin hyggja í. Ikki fleiri skipanir við somu dáta. Tá fleiri enn ein skipan er so vil 

hvørgin nakrantíð vera røtt. 

Fíggjarmálaráðið: 

Vinnuskráin hjá TAKS verður kelda til hesa grundardátu. Tískil verður altíð samsvar millum 

Virkisskránna (ið, hetta lógaruppskotið snýr seg um) og vinnuskránna hjá TAKS. 


