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Hoyringsskriv viðvíkjandi lógaruppskoti um talgildan samleika  

 

MEGD hevur hesar viðmerkingar.  

  

MEGD tekur undir við ynskinum um, at Talgildi samleikin verður eitt tilboð til allar 

borgarar í Føroyum, harímillum tey, ið bera brek ella á annan hátt hava serligar 

avbjóðingar. Og at ætlanin ikki er, at loysnin verður eitt krav fyri borgarar, soleiðis at 

tey, ið ikki ynskja at nýta talgilda samleikan, kunnu velja hesa loysn frá.   

 

Fyrisiting § 9. MEGD saknar eina nágreiniliga lýsing av, hvørjir møguleikar 

borgarar, sum ikki taka av talgilda møguleikanum, hava, og vil heita á myndugleikan 

at nágreina, hvussu hesir kunnu avgreiða síni viðurskiftir uttan talgilda samleikan.    

 

§9: Landsstýrismaðurin kann áseta nágreiniligari reglur fyri, hvussu talgildi samleikin 

skal verða fyrisitin, sbrt. §§ 7-8, umframt reglur fyri starvsfólk, tænastuveitarar, 

brúkarar og annað knýtt at talgilda samleikanum, undir hesum KT-trygd, karmar og 

politikkir.  

 

Ístaðin fyri orðið  kann... vil MEGD mæla til, at orðingin verður: skal 

landstýrismaðurin áseta........ osfr. MEGD vil mæla til, at reglur og politikkur verður 

gjørdur fyri økið áðrenn.  

§9 og 11 Trygd  

Samstundis sum talgildi samleikin fer at gera tað lættari hjá teimum við skerdum 

førleika at kunna avgreiða síni viðurskifti, má tryggjast serstakt, at persónsupplýsingar 

verða vardir fyri óviðkomandi. Eitt nú, tá talan er um sjónveik, má skipanin siga frá, 

hvar tú ert. Um tú eitt nú ert á netbankanum, er neyðugt, at skipanin ger vart við at 

lata aftur, tá tú ert liðugur at gera flytingar, soleiðis at kagin við kontoupplýsingum 

ikki stendur opin. Týdningarmikið er, at talan er greið, og at tað er persónurin, sum 

ger av, hvussu nógva tíð, hann má brúka.  

Sama er galdandi fyri fólk við heilaskaða, sum mugu hava longri tíð at avgreiða síni 

viðurskiftir. Kagin má vera longri opin, soleiðis at skipanin ikki letur aftur, áðrenn tey 

eru liðug. Annars verður víst til WCAG leiðreglurnar, sí niðanfyri.  
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WCADG - Web Content Accessibility Guideluines1 

MEGD vil mæla til, at gjørdur verður ein fylgibólkur umboðandi fólk við breki, sum 

skal tryggja, at skipanin verður ment sambært leiðreglunum WCAG um atkomu á 

netinum á almennum heimasíðum. Við at fylgja WCAG leiðreglunum fáa fólk við 

førleikatarni, harímillum blind og fólk við veikari sjón, deyv og tey við niðursetttari 

hoyrn, fólk við niðursettum innlæruførleika, kognitivum avmarkingum, rørlsutarni, 

talutarni, fólk við viðbrekni fyri myndum (photosensivity) og við blandingi av hesum 

betri atgongd til innihaldið. Við at fylgja leiðreglunum vil tað eisini ofta gera talgilda 

innihaldið meira nýtsluvinarligt fyri brúkarar sum heild.  

Mælt verður til, at brúkarar við tarni fáa neyðuga kunning og hjálp/upplæring at nýta 

skipanina. Umboð fyri Talgildu Føroyar hava ført fram, at limafeløg hjá MEGD og 

umboð fyri pensjónistafeløg skulu verða ambassadørar. Umboðini verða upplærd at 

nýta skipanina, og kunnu síðan upplæra sínar limir. Viðmerkjast skal, at hetta kann 

vera ein hjálp til nakrar borgarar, men tað er als ikki nóg mikið í sjálvum sær.  

Neyðugt er at seta pening av til starvsfólkalønir og at seta starvsfólk við góðum 

námsfrøðiligum førleikum, sum átaka sær hesa uppgávuna burturav. Verður uppgávan 

latin til sjálvboðin, kann tað verða ov tilvildarligt, og kann gera, at nøkur fólk við 

breki verða útihýst frá almennum tænastum. MEGD vísir á ST-sáttmálan hjá 

einstaklingum, sum bera brek §9 um Atkomu, at upplýsing, samskifti, neyðtænastur 

og tøkniligar tænastur skulu vera atkomuligar og at fólk, sum bera brek, skulu hava 

møguleika fyri at fáa neyðugu hjálpina fyri at fáa upplýsing. 

§10 Kæra, §11 Tagnarskylda og §12 Brot á tagnarskyldu 

MEGD tekur undir við, at tað er sera týdningarmikið, at borgarin kann kæra 

fyrisitingarligar avgerðir.  

MEGD tekur undir við, at revsing er neyðug, um reglurnar um tagnarskyldu ikki 

verða hildnar. Í førum har ein triði partur er hjálp hjá einum við skerdum førleika 

kann brot á tagnarskylduna hava álvarsligar fylgjur fyri persónin og tí metir MEGD, 

at revsingin og bótin má standa mát við brotið á trygdarreglurnar.  

Dataetiskt ráð 

MEGD vil mæla til, at eitt dataetiskt ráð (hereftir DER) verður sett á stovn samstundis 

sum talgildu Føroyar fara av bakkastokki. DER  skal vera við til at menna eitt 

dataetiskt kjak í Føroyum um dataetiskar spurningar og tvístøður, og koma við 

etiskum datatilmælum (Digital Service i verdensklasse. Finansministeriet 2018)   . 

DER kundi verið ein partur av Dataeftirlitinum ella Etiska ráðnum.  

ST-sáttmálin 

MEGD vil at enda vísa til ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, sum bera brek, 

har endamálið við sáttmálanum er at tryggja, at fólk, ið bera brek, hava somu rættindi, 

                                                 
1 EU Directive on the Accessibility of Public Sector Websites and Mobile Applications. 
https://developer.paciellogroup.com/blog/2018/04/eu-directive-on-the-accessibility-of-public-sector-
websites-and-mobile-applications/ 
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sum øll onnur, og at tey verða vird sum menniskju á líka fót við onnur. Sáttmálin 

umfatar øll, ið bera brek, og sum kenna tað sum eina avbjóðing at vera partur av 

samfelagnum á jøvnum føti við onnur. Sáttmálin byggir m.a. á grundsjónarmiðið, at 

øll hava rætt at taka egnar avgerðir og at vera so sjálvbjargin sum gjørligt.  

 

Vinaliga fyri MEGD 

 

Jónvør Christiansen, aðalskrivari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


