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Argir, 4. desember 2018 

Málsnr.:  

 

Ummælisskjal 

 

viðvíkjandi uppskoti til løgtingslóg um talgildan samleika 

 

 

Uppskot til løgtingslóg um talgildan samleika varð lagt til hoyringar tann 3. oktober 2018. Freistin 

at koma við viðmerkingum var 31. oktober 2018.  

Hoyringssvar er komið frá: 

Akstovuni 

Alzheimerfelagnum 

Dátueftirlitinum 

Felagið Peningastovnar 

Fjarskiftiseftirlitinum 

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Heilafelagnum 

Kommunufelagnum 

KT-felagnum + Føroya Tele, Formula og Elektron 

Landsfelag Pensjónista 

MEGD 

Richard Schwartson 

TAKS 

Sum úrslit av hoyringini eru gjørdar nakrar broytingar í lógaruppskotinum. Mest týðandi er, at: 

 nýggj grein er sett inn, ið gevur fyrisitingini av talgilda samleikanum rætt til, at fáa 

persónsupplýsingar, ið ikki eru viðkvæmar, úr koyrikortskránni hjá Akstovuni. 

 lagt er afturat kravinum til peningastovnarnar, at hetta fevnir um allar peningastovnar, ið 

virka í Føroyum.  

 kravið til peningastovnarnar, um at loyva elektroniska eyðmerking við talgilda 

samleikanum, bert er galdandi tá talan er um tænastu, ið krevur elektroniska eyðmerking við 

líknandi loysn sum talgildi samleikin. 

 um umsitingin av talgilda samleikanum verður veitt út til privat virki, skal hetta virkið, sum 

útgangsstøði, vera skrásett og staðsett í Føroyum.   
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Harumframt er bygnaðurin broyttur í ávísan mun og fleiri greinar orðaðar á annan hátt ella 

nágreinaðar nærri, men týdningurin er hin sami. Eisini eru fleiri nágreiningar gjørdar í 

viðmerkingunum, har hoyringsvarini vístu á, at okkurt ikki var nóg skilligt. 

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

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

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

 

Akstovan 

Tá ein persónur skal fáa ein talgildan samleika, verður koyrikortið brúkt sum samleikaprógv. 

Persónur skal undirskriva eitt ítøkiligt samtykki um, at upplýsingar úr koyrikortinum verða kannaðir 

upp móti upplýsingunum í koyrikortsskránni hjá Akstovuni.  

At gera fyrisitingina í mun til útflýggjan av talgildum samleika smidligari vil Akstovan skjóta upp, 

at fyrisitingin av talgilda samleikanum fær lógarheimild, at heinta viðkomandi stakupplýsingar úr 

koyrikortskrá Akstovunar. 

  

Fíggjarmálaráðið: 
Fíggjarmálaráðið tekur undir við hesum sjónarmiði og setur nýggja grein inn í lógaruppskotið, ið 

verður soljóðandi:  

§ 8, stk. 2. Umsitingin av talgilda samleikanum hevur heimild at heinta hesar persónsupplýsingar 

beinleiðis úr koyrikortsskránni hjá Akstovuni: 

1) Navn 

2) Persónstal 

3) Føðingardagur 

4) Føðistaður 

5) Koyrikortnummar 

6) Tjóðskapur 

7) Mynd 

8) Undirskrift 

9) Útgávudagur 

10) Gildi og gildistíð 

 

Alzheimerfelagið 

Í almennu viðmerkingunum í uppskotinum verður millum annað sagt: ‘Talgildi samleikin fer 

væntandi at hava øktan týdning í dagligdegnum hjá føroyingum, samstundis við at fleiri almennar 

og privatar tænastur gerast talgildar og krevja at talgildi samleikin verður nýttur.’ 

Við øðrum orðum verður tað eitt krav frameftir frá politiska myndugleikanum, at allir føroyingar 

skulu hava eitt talgild eyðmerki, ella sleppa vit ikki at verða partur av føroyska samfelagnum. 



 

FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ  

M I N I S T R Y  O F  F I N A N C E  

 

Side 3 af 24 
 

Hetta ljóðar óunniligt í oyrum okkara,  eitt av aðalmálum felagsins er: “...at verja rættartrygdina hjá 

fólki við demenssjúkum”. 

Spurningur: Hvussu skulu hesir medborgarar hava nakran møguleika at fóta sær, og hvør 

skal umboða tey? 

Fíggjarmálaráðið: 

Lógaruppskotið leggur ikki upp til, at tað verður lógarkrav at allir føroyingar skulu hava ein 

talgildan samleika. Tað verður harafturímóti eitt sjálvboðið tilboð. 

Leggjast skal til merkis, at talgildi samleikin bert verður kravdur til talgildar tænastur. Tað skal tí 

framvegis vera møguligt at avgreiða síni viðurskifti á ein ikki-talgildan hátt, um ein heldur ynskir 

tað, t.d. við persónligari uppmøting, umvegis vanligan post ella á annan hátt. 

Í Almennu viðmerkingunum punkt 2.8 at uppskotið 'er mett í mun til Mannarættindasáttmálan og  

ST-sáttmálan um rættin hjá teimum ið bera brek.'  

Spurningur: Kunnu vit fáa sendandi hesa metingina, sum gjørd er? 

Fíggjarmálaráðið: 

Tað fyriliggur ikki ein skrivlig meting. Mannarættindasáttmálin er gjøgnumgingin og havdur í huga 

tá lógin er smíðað, og lógaruppskotið er í trá við Mannarættindasáttmálan og ST-sáttmálan. T.d. er 

ikki krav, at øll skulu hava ein talgildan samleikan, við virðing fyri, at fyri summi kunnu talgildar 

loysnir, av ymiskum orsøkum, vera ein vansi ella meinbogi í dagligdegnum. 

Sagt verður, at talgildi samleikin fer at styrkja um støðuna hjá teimum, ið bera brek av teirri orsøk, 

at talgildi samleikin fer at lætta um atgongdina til almennar tænastur v.m.  

Spurningur: Á hvønn ítøkiligan hátt fer hetta at lætta um atgongdina hjá teimum, ið bera brek, 

til almennar tænastur v.m.? 

Fíggjarmálaráðið: 

Talgildar tænastur kunnu lætta um atgongdina hjá teimum, ið bera brek, t.d. við at lesiveik og blind 

kunnu fáa tekst lisnan upp á telduni og lamin kunnu avgreiða síni viðurskifti heimanífrá á telduni 

heldur enn at møta upp á einum kontóri. 

§10 stk. 1 sigur, kærast kann til landsstýrismannin. Her meina vit, at tað eigur at setast á stovn 

ein óheftur stovnur, sum hevur eftirlit við talgilda samleikanum. 

Fíggjarmálaráðið: 

Sbrt. § 13, stk. 2 (upprunaliga § 10, stk. 2) kann landsstýrismaðurin leggja kærumyndugleika til 

eina kærunevnd. Eftirlitsstovnur verður eisini settur at hava eftirlit við talgilda samleikanum, ið 

skal tryggja, at altjóða krøv til slíkar loysnir, t.d. viðvíkjandi KT-trygd og brúkaravinsemi o.a., 

verða fylgt. 



 

FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ  

M I N I S T R Y  O F  F I N A N C E  

 

Side 4 af 24 
 

Dátueftirlitið 

Til § 3, nr. 5 (FMR: nú § 2, nr. 5): Hvussu verður tryggjað, at persónurin veruliga er tann, 

viðkomandi sigur seg vera? Verður talan um viðgerð av persónsupplýsingum? Um ja, hvussu verður 

hetta skipað? Mannagongdir? 

Fíggjarmálaráðið: 

Ja, talan verður um viðgerð av persónsupplýsingum. Í samband við at ein persónur fær ein 

talgildan samleika útflýggjaðan, skal hesin geva nakrar upplýsingar um seg. Hesir vera væntandi p-

tal, navn og tlf. nr. ella teldupostur umframt at vísa samleikaprógv (pass ella koyrikort). Hesar 

upplýsingar skulu kannast upp móti øðrum skráum, væntandi Fólkayvirlitinum, koyrikortsskránni 

og danska pasregistrinum. Talgildu Føroyar eru í gongd við at leggja síðstu hond á, júst hvussu slík 

mannagongd skal fara fram. Tá henda mannagongd er klár, er ætlanin at senda hesa til 

viðmerkingar hjá Dátueftirlitinum. 

Tá persónurin er vorðin brúkari og skal innrita á talgilda tænastu, skal persónurin nýta sín privata 

talgilda lykil, ið liggur á eini app á síni snildfon ella á einum serligum USB-penni, ið verður 

útflýggjaður í samband við skráseting. Persónurin nýtir sín privata lykil umvegis sokallaða 2-faktor 

autentifikatión. Tann eini faktorurin er sjálv telefonin ella USB-pennurin (har privati lykilin hjá 

persóninum liggur), meðan hin faktorurin verður ein pin-koda.  

Mannagongdin er yvirordnað tann, at persónurin fyrst inntøppar sítt p-tal inni á talgildu tænastuni, 

t.d. á Borgaraglugganum hjá TAKS. Um brúkarin hevur sín privata lykil á appini, so verður 

brúkarin biðin um at inntøppa pin-koduna á snildfonini. Um brúkarin hevur sín privata lykil á USB-

pennin, so verður persónurin biðin um at inntøppa pin-koduna á telduni, ið USB-pennurin stendur 

í. Um alt er í lagi, sleppur persónurin inn á talgildu tænastuna. 

Til § 7, stk. 3 (FMR: nú § 8, stk. 1): “Viðkomandi upplýsingar” skal verða nágreinað við í 

viðmerkingunum at skriva, hvat heimildin fevnir um, tvs. hvørjar upplýsingar, ið eru at meta sum 

“viðkomandi” til tess at røkja uppgávuna. 

Fíggjarmálaráðið (svar tillagað síðan teldupost til Dátueftirlitið t. 6. november 2018, hetta fyri at 

fylgja tilmæli frá Dátueftirlitinum t. 4. desember 2018. Dátueftirlitið mælir til at nágreinað 

verður, at hesar eru tær persónsupplýsingar, ið verða at viðgera): 

Skriva verður í § 8, stk.1 og lagt er afturat í viðmerkingunum, nágreiniliga hvørjar upplýsingar 

talan er um. Hesir eru navn, telefonnummar og bústaður. Hesir persónsupplýsingar skulu nýtast til 

samanberingar við teir upplýsingarnar, ið viðkomandi persónur upplýsir 

skrásetingarmyndugleikanum. Um samsvar ikki er millum hesar upplýsingar, kann hetta vera 

ábending um samleikastuldur. 
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Til § 9: Dátueftirlitið ger vart við, at tá um persónsupplýsingar ræður, er ll. nr. 73 frá 8. mai 2001 

um viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt við løgtingslóg nr. 24 frá 17. mai 2004, og 

kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd í samband  við viðgerð av persónsupplýsingum 

galdandi. Fíggjarmálaráðið eigur at nágreina, hvørjar heimildir ráðið hevur, og serliga hvørjar tær 

“reglur” eru, sum nevndar í § 9. 

Orðingin “undir hesum KT-trygd, karmar og politikkir”, má nágreinast við atliti at 

persónsupplýsingalógini og trygdarkunngerðini. Tað er undir ongum umstøðum tilráðiligt í 

kunngerð at áseta reglur, sum longu eru ásettar, eitt nú í trygdarkunngerðini. Hetta eru allar KT-

trygdarreglur, tá um persónsupplýsingar ræður. 

Dátueftirlitið má hava vissu fyri, at orðingin í lógarinnar § 9 ikki fevnir um økið, ið 

persónsupplýsingalógin og trygdarkunngerðin fevna um. 

Heitt verður á Fíggjarmálaráðið um at greiða Dátueftirlitinum frá neyvt, hvat § 9 í 

lógaruppskotinum  fevnir um. 

Fíggjarmálaráðið (svar tillagað síðan teldupost til Dátueftirlitið t. 6. november 2018. Orsøkin er, 

at tað seinni var mett skilabetri at øll orðingin “undir hesum KT-trygd, karmar og politikkir” 

bleiv tikin út úr lógartekstinum”, og ikki bert orðið “KT-trygd): 

Lagt er afturat í viðmerkingunum til § 9, at : Orðingarnar í § 9 fevna ikki um økið, ið 

persónsupplýsingalóggávan fevnir um (t.e. í dag persónsupplýsingalógin og trygdarkunngerðin). Tí 

skal ásetingin ikki nýtast til at áseta reglur, ið persónsupplýsingar viðvíkir. 

Orðingin “undir hesum KT-trygd, karmar og politikkir” verður tikin út úr § 9 í lógartekstinum, og 

orðið KT-trygd verður ikki nevnt í viðmerkingunum. (í telduposti 6. nov. stóð bert: Orðið “KT-

trygd” verður tikið út úr § 9 í lógartekstinum og viðmerkingunum til § 9. KT-trygd) 

§ 9 er serliga ætlað til at áseta reglur til skrásetingarmyndugleikan, tvs. mannagongdir, hvørji 

samleikaprógv kunnu nýtast (t.d. pass, koyrikort), nær skal ein brúkari avvísast, hvørjar 

brúkaratreytir eru til loysnina o.a.. Harumframt eru ymiskir politikkir, ið skulu gerast til slíkar 

loysnir, ið eru mentar í einum sokallaðum PKI-infrastrukturi, hetta eru m.a. trust framework (sum 

setur rammurnar fyri loysnina), certificate policies (krøv til tann myndugleika, ið framleiðir 

certifikatir), Registration Authority Policy (krøv til skrásetingarmyndugleikan). Harumframt kann 

hugsast, at neyðugt verður at seta nágreiniligari krøv til undirskriftsloysnina, so hendan livir upp til 

ES-krøv. 

Í fleiri førum er nøktandi at gera avtalur, skriva mannagondir, gera politikkir o.a., uttan at skriva 

hetta í lógina ella gera kunngerðir. Tó kann tað vísa seg, at tað í onkrum førum er skilagott, at 

skriva okkurt serliga týdningarmikið í kunngerð. Hetta hava myndugleikarnir t.d. gjørt í Danmark 
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við kunngerðini: Bekendtgørelse om udstedelse og spærring af NemID med offentlig digital 

signatur. 

Til § 11 (FMR: nú § 10): Sambært fyrisitingarlógini § 26 er tað, í stendur í § 11 og í 

viðmerkingunum til hesa grein, longu galdandi. 

Fíggjarmálaráðið: 

Endamálið við § 10 (upprunaliga § 11) er at tryggja, at allir persónar, ið á ein ella annan hátt 

loysa uppgávur knýttar at talgilda samleikanum, eru fevndir av tagnarskyldu. Eisini persónar, ið 

ikki “virka innan almennu fyrisitingina”. Harumframt er endamálið, at upplýsingar knýttir at 

talgilda samleikanum við lóg fáa gildiga áseting um trúnaðarfrámerki, sum nevnt í § 26 í 

fyrisitingarlógini. 

Til § 11: Viðmerkingarnar vísa á, at persónsupplýsingalógin er galdandi og tryggjar, at 

persónsupplýsingar ikki verða “brúktir, latnir  ella goymdir...” Rætta heitið er “viðgjørdar”, sum 

fevnir um alla viðgerð sbrt. § 2, nr. 2, í persónsupplýsingalógini.   

Fíggjarmálaráðið: 

Hetta verður tikið til eftirtektar og rættað. 

Til tess at tryggja, at bert lóglig  viðgerð av persónsupplýsingum fer fram, er neyðugt at gera 

mannagongdir sbrt. persónslógarinnar § 8, sum skulu skjalfestast sbrt. §§ 8-16 í trygdarkunngerðini. 

Dátueftirlitið fer at krevja, sum liður í eftirlitsarbeiði okkara, at slíkar mannagongdir verða gjørdar. 

Dátueftirlitið mælir til, at tað í viðmerkingunum verður sett inn, at hesar mannagongdir verða at 

gera í samband við, at lógin fær gildi. 

Fíggjarmálaráðið: 

Sum nevnt omanfyri, so eru Talgildu Føroyar í gongd við at skriva slíkar mannagongdir. So skjótt 

hesar eru liðugt gjørdar, verða tær sendar til ummælis á Dátueftirlitinum. 

Skrivað verður inn í viðmerkingarnar til lógaruppskotið, at hesar mannagongdir verða at gera í 

samband við, at lógin fær gildi (sí viðmerkingar til § 6, stk. 1). 

Hugtakið “samfelagskritisk” loysn? Finst ikki annað orð ella betri lýsing av hesum? Júst hvat fevnir 

hetta um? 

Fíggjarmálaráðið (svar tillagað síðan teldupost til Dátueftirlitið t. 6. november 2018. Orsøkin er, 

at tað seinni var mett, at orðið “samfelagstýðandi” er eitt betri orð enn “samfelagskritisk”): 

Hugtakið “samfelagskritisk” loysn er nú broytt til “samfelagstýðandi” loysn. 
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Tá tosa verður um, at talgildi samleikin kemur at vera “samfelagstýðandi/samfelagskritisk” loysn, 

verður hugsað um, at talgildi samleikin væntandi verður loysn í eitt stórt tal av føroyingum fara at 

nýta, og fer at geva atgongd til eitt stórt tal av talgildum tænastum. Um okkurt gongur galið t.d. at 

loysnin ikki riggar ella eitt trygdarbrot førir við sær, at persónsupplýsingar koma í skeivar hendur 

osv., kann hetta fáa stórar neiligar avleiðingar fyri føroyska samfelagið. Tískil er hetta ein 

“samfelagstýðandi/samfelagskritisk” loysn. 

Til § 12 (FMR: nú § 14): Tá um persónsupplýsingar ræður, er ll. nr. 73. frá 8/5-01 galdandi. Í § 44, 

stk. 2 í persónsupplýsingarlógini er revsiáseting fyri brot á ólógliga viðgerð av 

persónsupplýsingum.  

Fíggjarmálaráðið: 

Fíggjarmálaráðið er samt í hesum. Tað kunnu tó vera aðrar ásetingar, ið ikki viðvíkja 

persónsupplýsingum, tískil henda áseting. 

Dátueftirlitið skilir ikki tað, ið skrivað er undir “Ognarskapur og staðseting skulu vera føroysk” í 

viðmerkingunum. Verður meint við, at Talgildu Føroyar ikki hava í hyggju at flyta tær 

persónsupplýsingar, ið verða  at viðgera í samband  við talgilda samleikan, av landinum? 

Fíggjarmálaráðið: 

Sum partur av heildarætlanini frá 2015 fyri Talgildu Føroyar, er ein av meginreglunum, at 

ognarskapur og staðseting skulu vera føroysk. Hetta er eisini útgangsstøðið við talgilda 

samleikanum, at ognarskapur (rættindi) og persónsupplýsingum skulu liggja (m.a. hýsast) í 

Føroyum. Tó er hetta ikki altíð møguligt, og í onkrum førum verður helst neyðugt, at 

persónsupplýsingar verða viðgjørdar uttanlands. Dátueftirlitið fær fráboðan um hetta, um so 

verður. 

Til 1.2. : Galdandi lóggáva. Ynskiligt er, at nærri verður greitt frá muninum millum ll. nr. 74 frá 

25/5-09 og lógaruppskotið. Brotið er ikki greitt. 

Fíggjarmálaráðið (svar tillagað síðan teldupost til Dátueftirlitið t. 6. november. Tá stóð bert 

“Brotið er tillagað, so hetta skuldi nú verið greiðari”): 

Brotið er tillagað, so hetta skuldi nú verið greiðari. Nú stendur: 

“Hetta lógaruppskot ásetur løgfrøðiligu karmarnar fyri almennu føroysku KT-loysnina til 

elektroniska eyðmerking og elektroniska undirskrift. Í dag er eingin lóggáva um ávísa almenna KT-

loysn til elektroniska eyðmerking og elektroniska undirskrift.  

 

Løgtingslóg um elektroniska undirskrift (løgtingslóg nr. 74 frá 25. mai 2009) er ein yvirskipað lóg, 

ið ásetur reglur fyri elektroniskar undirskriftarloysnir, ið skulu lúka krøv í ES-direktiv 1999/93 EF. 
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Hetta ES direktiv er farið úr gildi í ES, og ístaðin er komið EU-forordning nr. 910/2014 af 23. juli 

2014 – hereftir eIDAS.  

Arbeitt verður við, at løgtingslóg um elektroniska undirskrift verður tikin úr gildi og at nýggj 

løgtingslóg, ið setur eIDAS í gildi, kemur ístaðin.  

 

Avgjørt er, at talgildi samleikin skal mennast í samsvar við krøv í eIDAS. Hetta skal tryggja, at 

talgildi samleikin í framtíðini kann viðurkennast sum elektroniskt samleikaprógv og bindandi 

undirskrift í ES-londum umframt øðrum londum. 

Munurin millum hetta lógaruppskot og løgtingslóg um elektroniska undirskrift er fylgjandi. Hetta 

lógaruppskot snýr seg bert um sjálva KT-loysnina talgildur samleiki meðan lóg um elektroniska 

undirskrift hinvegin er ein yvirskipað lóg, ið ásetur krøv til ávísar elektroniskar 

undirskriftarloysnir. Lóg um elektroniska undirskrift ásetur m.a. eftirlitsmyndugleika, krøv til 

lyklamiðstøðir, nágreinilig krøv til skikkaðar undirskriftsloysnir o.a. 

Hetta kann samanberast við regulering av byggivinnuni í Føroyum. Byggilógin og tilhoyrandi 

bygningskunngerð áseta, hvussu bygningar skulu byggjast í Føroyum. Um tað almenna síðan 

byggir ein bygning, t.d. ein miðnámskúla, og ynskir at seta nágreinilig krøv til júst henda bygning, 

t.d. um hvussu hann skal vera nýttur og av hvørjum osv., so verður ein serstøk lóg smíðað um júst 

hetta.” 

 

Felagið Peningastovnar 

Yvirskipað tekur Felagið Peningastovnar undir við uppskotinum um talgildan samleika (TS). Tað 

hevur tó stóran týdning fyri peningastovnarnar, at kravið, um at peningastovnarnir skulu nýta TS til 

allar talgildar tænastur, ið krevja elektroniska eyðmerking, verður strikað. Hetta tí at ásetingin kann 

forða fyri, ella heilt steðga, talgildu menningini av fíggjartænastum í Føroyum. 

Fíggjarmálaráðið: 

Tað er av alstórum týdningi fyri gagnið av talgilda samleikanum, at peningastovnarnir eisini nýta 

talgilda samleikan. Eingin ivi er um, at størsta nýtsla av talgildum tænastum í Føroyum er á 

tænastum hjá peningastovnunum, og tí mugu peningastovnarnir vera við, fyri at føroyska 

samfelagið fær fult gagn av talgilda samleikanum. 

Peningastovnarnir nýta longu í NemID, ið er líknandi loysn sum talgildi samleikin. Har NemID í 

dag verður nýtt, skulu peningastovnarnir framyvir nýta føroyska talgilda samleikan. 

§ 4, stk. 3 (upprunaliga § 5, stk. 2) í lógaruppskotinum er teksturin tillagaður, so tað nú stendur: 

“Peningastovnar, ið virka í Føroyum, skulu loyva persónum at nýta talgilda samleikan, um 

peningastovnurin veitur tænastu, ið krevur elektroniska eyðmerking við líknandi loysn sum talgildi 
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samleikin ella elektroniska undirskrift.” Endamálið við hesi tillaging er at nágreina, at kravið 

fevnir um elektroniska eyðmerking við líknandi loysn sum talgildi samleikin, t.d. NemID. Kravið 

fevnir ikki um eyðmerking í fer fram, t.d. tá VISA-kortið verður nýtt o.l.   

Í uppskotinum verður gjørt greitt, at landsstýrið setur gjøldini fyri útreiðslurnar av talgilda 

samleikanum. Her verður serliga hugsað um gjald fyri útreiðslur í sambandi við at knýta talgilda 

samleikan til tænasturnar hjá veitarum og rakstrarútreiðslur. Men tað verður eisini nevnt, at avtalan 

millum peningastovnarnar og Landsstýrið frá apríl 2016 er galdandi. Hendan avtalan ásetur, at 

peningastovnarnir í mesta lagi koma at gjalda 2 mió. kr. í árligum rakstri, tó fyrst 10 mánaðir eftir at 

skipanin er sett í verk. Viðmerkingarnar eiga at tillagast soleiðis, at víst verður til sponsoravtaluna 

millum Landsstýrið og Felagið Peningastovnar, ið staðfestir, at peningastovnarnir í mesta lagi 

gjalda 2 mió. kr. um árið í rakstri, prístalsjavnað árliga.   

Fíggjarmálaráðið: 

Hetta verður tikið til eftirtektar og nevnda sponsoravtala verður positivt nevnd í viðmerkingunum. 

Sí viðmerkingar til § 11. 

Sambært § 8 stk. 2 (FMR: nú § 7, stk. 4) skulu peningastovnarnir, um teir átaka sær uppgávuna at 

umsita og útflýggja talgildar lyklar, eins og gjørt verður við NemID í dag, lúka treytirnar í 

fyrisitingarlógini.  

 

Hetta merkir, at um ein privat fyritøka av onkrari orsøk noktar at útflýggja TS til ein borgara, so 

hevur hon tikið eina fyristingarrættarliga avgerð. Tískil skal við noktanini fylgja grundgeving og 

kæruvegleiðing og onnur rættindi hjá persóninum sbrt. fyristingarlógini.  

Sambært viðmerkingunum er orsøkin til hesa áseting, at um ein fyritøka noktar einum persóni at 

gerast brúkari av talgilda samleikanum, kann hetta hava tyngjandi avleiðingar fyri viðkomandi. Men 

hetta er ikki rætt, tí um ein fyritøka noktar at útflyggja einum persóni talgilda samleikan, so hevur 

viðkomandi altíð møguleika at fara til avvarandi myndugleika at biðja sær stovna ein brúkara. Tað 

er ikki fyrr enn, at almennu myndugleikarnir nokta einum borgara elektroniska undirskrift, at 

avgerðin kann gerast tyngjandi – ikki tí at ein fyritøka noktar hesum.  

Tað kann ikki verða rætt, at fólk, sum arbeiða í peningastovni, skulu undirvísast í og liva upp til 

fyristingarrætt fyri at veita kundanum ein talgildan lykil. Peningastovnarnir mæla tí til, at ásetingin 

verður strikað við tí fyri eyga, at lætta um fyristingarligu byrðarnar hjá privatum av at umsita TS. 

Fíggjarmálaráðið: 

Fíggjarmálaráðið tekur ikki undir við hesum sjónarmiðið. Um henda uppgáva verður útveitt til 

privat virki, skal borgarin framvegis hava rætt til vegleiðing, innlit, hoyring, grundgeving og 

kæruvegleiðing um hesin verður noktaður ein talgildan samleika. Hetta verður mett sum eitt 



 

FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ  

M I N I S T R Y  O F  F I N A N C E  

 

Side 10 af 24 
 

rímiligt krav, um eitt privat virki skal átaka sær uppgávuna at umsita og útflýggja talgildar lyklar. 

Tað er ikki vist, at brúkarin altíð hevur “møguleika at fara til avvarandi myndugleika at biðja sær 

stovna ein brúkara”, um myndugleikin hevur útveitt uppgávuna. Sí annars svar um sama evnið til 

Føroya Arbeiðsgevarafelag. 

Fyri arbeiðsgevarar er tað ein álvarsligur veikleiki við loysnini, at tað frá byrjan av ikki verður eitt 

knýti millum v-talið og tey p-tøl, ið geva einum persóni rættindi at virka vegna virkið. 

Peningastovnarnir vilja tí vísa á, at tað hevur ómetaliga stóran týdning fyri TS-loysnina, at hesi 

viðurskifti koma í rættlag sum skjótast.    

Fíggjarmálaráðið: 

Tað verður møguligt hjá tænastuveitarum (t.d. TAKS og peningastovnunum) at gera knýti millum V-

tøl og talgilda samleikan hjá brúkarum (p-tal), og á tann hátt geva privat persónum rættindi til at 

virka vegna eitt virki, á sama hátt sum Mínlykil í dag verður brúktur av virkjum at knýta í 

Vinnugluggan hjá TAKS. 

Skulu peningastovnarnir fáa nakran beinleiðis fyrimun við TS framum verandi innritingarloysnir, er 

neyðugt, at samleikin livir upp til krøvini, ið hvítvaskingarlógin setur. Við hesum er ikki neyðugt 

hjá peningastovnunum at ‘endurlegitimera’ ein borgara, ið hevur fingið útflýggjað ein samleika frá 

tí almenna. Tí mæla peningastovnarnir til, at krøvini til eyðmerkjan av borgarunum í sambandi við 

útflyggjan av TS í minsta lagi svara til krøvini, sum verða ásett í hvítvaskingarlógini, soleiðis at TS 

kann nýtast sum ein partur av eyðmerkingini av kundum í føroyskum peningastovnum. Hetta hevði 

gjørt veruligan mun fyri peningastovnarnar. 

Fíggjarmálaráðið: 

Í mun til tøknuliga loysnina og krøvini til skráseting av brúkarum, so livir talgildi samleikin upp til 

krøvini í lóggávuni um hvítvasking. Fyri at føroyska samfelagið fær besta gagnið av talgilda 

samleikanum, er tað av stórum týdningi, at peningastovnarnir eisini nýta talgilda samleikan. Sum 

nevnt í viðmerkingunum frá Felagnum Peningastovnar, so verða krøvini í hvítvaskingarlógini 

leypandi broytt, og tí verður eisini neyðugt at tillaga krøvini til útflýggjan av talgildum samleika 

samsvarandi. Regluligir fundir eru við persónar frá peningastovnunum, og høvi er har at hoyra, 

hvussu peningastovnarnir meta, at best verður tryggjað, at loysnin livir upp til tey krøv, ið 

peningastovnarnir eru fevndir av.   

    

Fjarskiftiseftirlitið 

Viðv. § 7, stk. 3 (FMR: nú § 8, stk. 1), kann stutt verða viðmerkt, at spurnartekin møguliga í 

summum førum kann setast við rættleikan av upplýsingum, sum framganga av kundaskráum hjá 

fjarskiftisveitarum. Dømi kann vera væntandi dagføring av upplýsingum í sambandi við 
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bústaðarflyting, ella at brúkarar einans brúka arbeiðstelefon, og tað bert er arbeiðsstaðið ið stendur 

skrásett. 

Fíggjarmálaráðið: 

Fíggjarmálaráðið er kunnugt um henda vansa. Frá fyrsta degi verður einki knýti gjørt millum 

talgilda samleikan og kundaskráir hjá fjarskiftisveitarum. Vænta verður at góðskan í hesum dátum 

fer at gerast betri í framtíðini.    

Um tað seinni verður avgjørt at nýta hesa heimild, so er endamálið hetta: Upplýsingar úr 

kundaskráum hjá fjarskiftisveitarum, skulu bert í ávísum førum nýtast sum eitt eyka trygdarstig, fyri 

at sanna teir upplýsingar ein persónur gevur, tá hesin ynskir at skráseta seg sum brúkari av talgilda 

samleikanum. Tað merkir, at um ein persónur gevur seg til kennar við einum navni og tlf. nr. 

umframt aðrar upplýsingar, so verður kannað, um hesir upplýsingar passa við somu upplýsingar, ið 

standa í kundaskráum hjá t.d. Føroya Tele ella Hey. Hetta er bert eitt av fleiri trygdarstigum fyri at 

tryggja, at persónurin er tann hann sigur seg vera, t.d. skal persónurin eisini vísa samleikaprógv 

(pass ella koyrikort).  

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Felagið tekur undir við yvirskipaðu ætlanunum um at betra og menna talgildan infrastruktur 

yvirhøvur. Viðmerkingar og spurningar hjá felagnum eru tí gjørdar í mun til tað yvirskipaða 

endamálið, sum er at tryggja bestu karmar fyri talgildar loysnir í Føroyum. Tað hevur týdning, at 

lógarverkið kring talgilda samleikan stuðlar undir talgildingini og ikki virkar forðandi. 

1. 

Í § 5, stk. 2 (FMR: nú § 4, stk. 3) er ásett, at peningastovnar skulu geva persónum møguleikan fyri 

at nýta talgilda samleikan, um peningastovnurin nýtir tænastu, ið krevur elektroniska eyðmerking 

ella elektroniska undirskrift. Føroya Arbeiðsgevarafelag er vitandi um at avtala er gjørd millum 

peningastovnarnar og Landsstýrið um, har peningastovnarnar hava bundið seg til at nýta talgilda 

samleika í staðin fyri verandi innritingarloysnir. Tískil er ikki neyðugt við hesi áseting, sum tí átti at 

verið strikað. 

 

Eisini kann til § 5, stk. 2 viðmerkjast, at útlendskir veitarar av fíggjarligum tænastum bjóða seg 

fram á føroyska marknaðinum, men tað tað sæst ikki í lógarteksti ella í viðmerkingunum, um hesir 

verða álagdir at nýta talgilda samleikan. Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur, at hesin spurningurin 

má viðgerast og svarast soleiðis, at føroyskar fíggjarfyritøkur ikki verða fyri vanbýti á føroyska 

marknaðinum.  

 

Annað mál er, at eingin veit júst, hvørjar digitalar tænastur fara at verða bjóðaðar fram á 
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marknaðinum í framtíðini. Tað er sera umráðandi, at føroyski talgildi samleikin ikki gerst ein 

forðing fyri yvirhøvur at kunna bjóða eina ávísa digitala tænastu út í Føroyum. 

Fíggjarmálaráðið: 

Viðvíkjandi fyrsta parti av viðmerkingini, sí svar til Felagið Peningastovnar um sama evni. 

Teksturin í § 4, stk. 1 (upprunaliga § 5, stk. 2) í lógaruppskotinum er broyttur, so útlendskir 

peningastovnar nú eisini eru fevndir av kravinum. Nú stendur: “Peningastovnar, ið virka í 

Føroyum, skulu loyva persónum at nýta talgilda samleikan, um peningastovnurin veitur tænastu, ið 

krevur elektroniska eyðmerking av persónum við líknandi loysn sum talgildi samleikin ella 

elektroniska undirskrift”. 

 

2. 

Í lógaruppskotinum § 8 stk. 2 (FMR: nú § 7, stk. 4) skulu fyritøkur, sum átaka sær uppgávuna at 

umsita og útflýggja talgildar lyklar, lúka treytirnar í fyrisitingarlógini. Føroya Arbeiðsgevarafelag 

heldur tað vera positivt, at heimild er at útveita til privatar veitarar. Hinvegin heldur felagið tað ikki 

verða rætt at áleggja privatum fyritøkum at fylgja fyrisitingarlógini. Rættari mannagongd er, at 

landið í sáttmálanum við privatu fyritøkuna ásetir tær treytir, sum fyritøkan skal fylgja í útinnani av 

sínum virksemi. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Væntast kann at talgildi samleikin fer at hava størri og størri ávirkan á gerandisdagin hjá føroyska 

borgaranum í takt við at fleiri og fleiri tænastur gerast talgildar. Um ein borgari tískil verður 

noktaður at fáa ein talgildan samleikan, kann hetta møguliga hava stórar neiligar avleiðingar fyri 

viðkomandi. 

Tað skal leggjast áherðsla á, at henda áseting bert viðvíkir avgerðir, ið privata virkið fer ella hevur 

tikið. Ein avgerð í hesum sambandi er serliga tað at játta ella nokta einum borgara ein talgildan 

samleika.  

Endamálið við hesi áseting er at verja rættindini hjá borgaranum. Um landsstýrismaðurin velur at 

útveita skrásetingarmyndugleikin til privata virki skal borgarin framvegis hava somu rættindi 

viðvíkjandi avgerðum, ið hetta privat virkið hevur ella fer at taka um viðkomandi. Um privata virki 

velur at nokta einum borgara at gerast brúkari av talgilda samleikanum, skal borgarin hava rætt til 

innlit, grundgeving, kæruvegleiðing. Mett verður ikki, at hetta eru órímilig krøv at seta privata 

virkinum í mun til uppgávuna. 

Sí annars svar um sama evnið til Felagið Peningastovnar. 

 

3. 

Fyri at lætta um umsitingina hjá fyritøkum mælir Føroya Arbeiðsgevarafelag til, at p-tal og v-tal 

kann samantvinnast soleiðis, at lættligari fer at bera til at strika og geva fulltrú hjá fyritøkum. 
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Soleiðis sum lógaruppskotið er orðað skilja vit, at hetta ikki er við frá byrjan og tað eigur tað at 

verða. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Tað verður møguligt hjá tænastuveitarum (t.d. TAKS og peningastovnunum) at gera knýti millum V-

tøl og talgilda samleikan hjá brúkarum (p-tal), og á tann hátt geva privat persónum rættindi til at 

virka vegna eitt virki, á sama hátt sum Mínlykil í dag verður brúktur av virkjum at knýta í 

Vinnugluggan hjá TAKS. 

4. 

Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur, at tað er sera umráðandi, at føroyski talgildi samleikin kann tosa 

við skipanir í útlandinum. Um ikki verður trupult hjá vinnuni fult út at gagnnýta teir møguleikar og 

fyrimunir, sum talgildi samleikin kann geva. Tað vil siga, at tað er umráðandi, at føroyski talgildi 

samleikin verður viðurkendur í øðrum londum, og at tað frá føroyskari síðu verður luttikið í teimum 

altjóða fora, sum eru og fylgt verður við, hvat sum rørir seg á økinum, tá tað kemur til 

samantvinning av talgildum lyklum tvørtur um landamørk. Tað er tí týdningarmikið, at neyðug orka 

verður sett av til hetta arbeiðið, so Føroyar ikki verða ein satelittur í digitala landslagnum. 

  

Fíggjarmálaráðið: 

Talgildi samleikin verður mentur í samsvari við altjóða krøv á økinum, og ein av orsøkunum er júst 

at tryggja, at talgildi samleikin kann viðurkennast í útheiminum. Arbeiði er í gongd við at fáa ES 

góðkenning av talgilda samleikanum. Føroyar eru harumframt eisini við í norðurlendskum-baltiskum 

samstarvið, har yvirlýsing er undirskriva millum londini, um at góðkenna eID loysnir, hvør hjá 

øðrum. Talgildu Føroyar arbeiða eisini við sokallaðari eID Gateway loysn, ið skal virka til, at slíkar 

loysnir reint tekniskt kunnu tosa saman. 

5. 

Føroya Arbeiðsgevarafelag vil eisini heita á Fíggjarmálaráðið um at eftirkanna um lógaruppskotið 

um talgildan samleika er í tráð við lóggávuna um hvítvaksing, hetta fyri at lætta um umsitingina hjá 

peningastovnunum ísv. talgilda samleikan. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Í mun til tøknuliga loysnina og krøvini til skráseting av brúkarum, so livir talgildi samleikin upp til 

krøvini í lóggávuni um hvítvasking. Fyri at føroyska samfelagið fær besta gagnið av talgilda 

samleikanum, er tað av stórum týdningi, at peningastovnarnir eisini kunnu nýta talgilda samleikan. 

Regluligir fundir eru við persónar frá peningastovnunum, har greitt verður frá, hvussu talgildi 

samleikin verður mentur og samstundis er høvi at hoyra, hvussu peningastovnarnir meta, at best 

verður tryggjað, at loysnin livir upp til tey krøv, ið peningastovnarnir eru fevndir av.   
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Heilafelagið 

Yvirskipað hava vit fyri neyðini at gera vart við at talgildur samleiki í síni heild er við til at útihýsa 

fólkum við eitt nú seinheilaskaða. Serliga teimum við afasi og kognitivum (fatanaraligum) 

avbjóðingum sum ofta fylgja við seinheilaskaða. 

Vit í Heilagelagnum ivast í, um tað er ráðiligt, at øll skulu hava ein elektroniskan lykil, fyri at koma 

í samband við almennar stovnar.  

Fíggjarmálaráðið: 

Lógaruppskotið leggur ikki upp til, at tað verður lógarkrav at allir føroyingar skulu hava ein 

talgildan samleika. Tað verður harafturímóti eitt sjálvboðið tilboð. Tað skal tí framvegis vera 

møguligt at avgreiða síni viðurskifti á ein ikki-talgildan hátt, um ein heldur ynskir tað, t.d. við 

persónligari uppmøting, umvegis vanligan post ella á annan hátt. Ein av orsøkunum til at tað ikki 

verður lógarkrav, er júst tí at tað skal virðast, at fyri summi, kunnu talgildar loysnir, av ymiskum 

orsøkum, vera ein vansi ella meinbogi í dagligdegnum. 

 

Kommunufelagið 

Í § 5 (FMR: nú § 4, stk. 1) er ásett, at  

“Allir almennir stovnar og partafeløg, sum tað almenna eigur partapening í, undir hesum  

- stjórnarráð og stovnar undir hesum,  

- serligir grunnar o.a.,  

- sjálvsognarstovnar, ið eru á fíggjarlóg landsins javnbjóðis rættiligu landsstovnunum  

- kommunur og stovnar undir hesum og  

- kommunal samstørv,... ”  

 

Til hetta er at viðmerkja, at kommunur og stovnar undir hesum og kommunal samstørv eru 

sjálvstøðugar politiskar eindir við sjálvstøðugum avgerðarmyndugleika og skulu tí ikki 

kategoriserast sum stovnar o.a. undir landinum. Mælt verður tí til broyta stk. 2 og seta kommunur, 

stovnar undir hesum og kommunal samstørv inn har og gera eitt nýtt stk. 3 til peningastovnarnar. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Orðingin er broytt og er nú soljóðandi: Almennir myndugleikar, stovnar o.tíl., fevndir av § 1, stk. 1 

og 2 í løgtingslóg um fyrisitingarlóg, skulu loyva persónum at nýta talgilda samleikan, um 

stovnurin veitir tænastu, ið krevur elektroniska eyðmerking av persónum ella elektroniska 

undirskrift. 
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Lógin inniheldur 15 ásetingar. Burtursæð frá allýsingum og ásetingum um tagnarskyldu og revsing 

o.t., so snýr lógin seg í stóran mun um at geva landsstýrismanninum heimildir til at útfylla 

innihaldið í lóggávuni. 

Sum sæst, inniheldur meira enn helmingurin av ásetingunum í lógini ásetingar, sum heimila 

landsstýrismanninum at taka avgerðir ella at áseta nærri reglur. Hetta verður mett sum ein greið 

ábending um, at lóggávuarbeiðið, ið skal tryggja talgilda samleikan, ikki er liðugt. Sum sæst av 

viðmerkingunum til lógaruppskotið, er talan um eitt rættiliga komplekst øki, ið neyðturviliga eisini 

má vera í samsvari við altjóða lóggávu. Innihaldið í flestu av teimum heimildum, ið verða latnar 

landsstýrismanninum sambært uppskotinum, eigur tí at verða viðgjørt nógv meira neyvt, og eigur 

helst at verða ásett beinleiðis í lógini.  

Tað er ein trupulleiki at løgtingið, uttan nærri umhugsni, soleiðis avreiðir reella lóggávuvaldið til 

landsstýrisfólk og hetta skeiklar demokratisku skipanina í býtinum millum lóggávuvaldið og 

útinnandi valdið. 

Fíggjarmálaráðið: 

Í fleiri førum er talan um heimildir, ið vanliga verða givnar landsstýrisfólkum, t.d. ásetingar 

viðvíkjandi útveitan av kærumøguleika og ígildiskomuásetingar. 

Til slíka loysn sum talgildi samleikin eru knýtt mong krøv viðvíkjandi trygd, bygnaði, 

mannagongdum, nýtslusemi, brúkaratreytum o.ø. Tað er mett skilagott, ikki at skriva hesi krøv 

beinleiðis í lógina, tí tað avmarkar smidleikan í samband við víðarimenning av loysnini. Hetta tekur 

tó ikki burtur, at tað er løgtingið í við hesum lógaruppskotið setir yvirordnaðu løgfrøðiligu 

karmarnar. 

 

Til § 5 stk. 2 (FMR: nú § 4, stk. 3) :  

Skulu tryggingar- og pensiónsfyritøkur ikki verða kravdar at luttaka? Hesar umsita í stóran 

lógarkravdar tryggingar og eftirlønir, og tískil verður spurt, um hesar ikki í hesum samanhangi 

skulu krevjast at luttaka. Tað verður ikki mett rætt at rokna hesar sum privatar stovnar eftir § 6, sum 

sjálvbodnir kunnu luttaka. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Tryggingar- og pensjónsfyritøkur brúka í dag í ymsar log-in skipanir til talgildar tænastur. Talgildi 

Samleikin kemur vónandi og væntandi í staðin, tá hetta vil gera tað munandi lættari fyri brúkaran.  

 

Til § 7 (FMR: nú § 6): Tað kann vera mett sum ein trupulleiki, at aldursmarkið verður sett við 15 

ár, tí kommunur o.o. veita tænastur til borgarar yngri enn hetta, t.d. busskort, lestrarkort o.t. 
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Fíggjarmálaráðið: 

Ein persónur undir 15 ár kann ikki geva eitt løgfrøðiliga bindandi samtykki, t.d. til at heinta 

upplýsingar um viðkomandi úr fólkayvirlitinum. Hetta ger tað trupult hjá 

skrásetingarmyndugleikanum at staðfesta, hvør persónurin er.  

Aldurmarkið á 15 ár er eisini valt, tí tá er persónurin partvíst myndugur, og hevur m.a. ábyrgdina 

fyri síni egnu løn. 

Um tað hóast hetta vísir seg, at persónar undir 15 ár í ávísum førum skuldu fingið ein talgilda 

samleikan, t.d. bert til nýtslu av skúlasíðu o.t, so kann landsstýrismaðurin sbrt. § 6, stk. 2 loyva 

øðrum persónum enn teir nevndir í § 6, stk. 1 at gerast brúkarar við fullum ella avmarkaðum 

rættindum til talgilda samleikan. 

 

Í § 7 stk. 3 (FMR: nú § 8, stk. 1) verður heimilað fyrisitingini av talgilda samleikanum, at heinta 

“viðkomandi upplýsingar úr kundaskráum frá veitarum av fjarskiftistænastum.”  

Í serligu viðmerkingunum til hetta stendur, at hervið fær skrásetingarmyndugleikin eyka trygd fyri, 

at ein persónur sum skrásetir seg til talgildan samleika, er rætti persónur. Víðari stendur, at dømi um 

viðkomandi upplýsingar, ið kunnu heintast úr skránni hjá fjarskiftisveitarum eru telefonnummar og 

adressur, sum eru knýtt til ávísan persón. Um hesar upplýsingar kunnu heintast av 

fyrisitingarmyndugleika og vera hesar samanbornar við tær upplýsingar sum viðkomandi persónur 

hevur upplýst fyri fyrisitingarmyndugleikanum, so kann ábending fáast um ein møguligan 

samleikastuldur. 

 

Til hetta er at siga, at hendan samanbering av upplýsingum neyvan kann metast at bøta um trygdina 

í mun til samleikastuldur. Tað ber væl til at hugsa sær fólk, ið samskifta talgilt uttan at hava eitt 

skrásett telefonnummar hjá einum fjarskiftisveitara. Hetta ber væl til sum er. Hartil er heldur einki 

krav um at telefonnummar og/ella ein adressa í hesum skráum hjá fjarskiftisveitara skulu vera 

dagførd.  

 

Ein betri kelda til samanbera upplýsingar um rættan bústað hjá persóni kundu eventuelt verðið 

funnar í skrásetingini hjá Fólkayvirlitinum. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Upplýsingar úr kundaskráum frá veitarum av fjarskiftistænastum, kunnu í onkrum førum nýtast sum 

ein eyka trygd.  

Samanbering við upplýsingar í eru skrásettir í Fólkayvirlitinum verður gjørd hvørja ferð. 

Til § 8 (FMR: nú § 7, stk. 2):  

Tað verður mett serstakliga ivasamt at geva landsstýrismanninum eina heimild at útveita 

umsitingina til privat virki, uttan samstundis at tryggja sær, at slíkar fyritøkur eru trygdargóðkendar 

v.m.  
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Gaman í er heimild somuleiðis í § 9 at seta reglur um KT-trygd o.a., men mett verður rættast 

beinleiðis í lóggávuni at seta ávíst krøv og treytir til privat virkir, ið fáa uppgávuna latna upp í 

hendi. T.d. í Danmark hevur verið víst á, at amerikansku myndugleikarnir kunnu fáa atgongd til 

upplýsingar um danir, hetta orsakað av at amerikanskar fyritøkur hava keypt privat donsk virkir, ið 

umsita líknandi skipanir í Danmark. 

Fíggjarmálaráðið: 

Um uppgávan at umsita talgilda samleikan verður latin privatum virki, verða strong krøv sett til 

viðkomandi virki. Sum ávíst fleiri staðir í viðmerkingunum, so skal talgildi samleikin mennast og 

víðarimennast í trá við altjóða standardir, so at føroyski talgildi samleikin í framtíðini skal kunna 

nýtast í øðrum londum. Hetta merkir m.a. at strong krøv skulu setast til umsitingina av talgilda 

samleikanum. 

 

KT-felagið 

Yvirskipað tekur felagið undir við føroyskum talgildum samleika. 

§7, stk. 3 (FMR: nú § 8, stk. 1): Hvørjir eru hesir viðkomandi upplýsingar og hvat er endamálið við 

at geva hesa heimild til fyrisitingina? Hetta verður umrøtt í viðmerkingunum, men tað átti at veri 

sett beinleiðis í lógina, sum annars gevur ov víðar heimildir. 

Fíggjarmálaráðið: 

Endamálið við hesi grein er, at geva skrásetingarmyndugleikanum eyka trygd fyri, at ein persónur 

er tann hann sigur seg vera, í samband við at hesin biður um at gerast brúkari av talgilda 

samleikanum.  

Við at fáa atgongd til kundaskráir hjá veitarum av fjarskiftistænastum, kann navn, telefonnummar 

og bústaður í hesum kundaskráum samanberast við upplýsingarnar, ið viðkomandi persónur 

upplýsir skrásetingarmyndugleikanum. Um samsvar ikki er millum hesar upplýsingar, kann hetta 

vera ábending um samleikastuldur. 

Teksturin í lógini og viðmerkingunum er gjørdur týðiligari, so týðiligt sæst, at talan er sum 

samanbering av upplýsingum, ið persónurin longu hevur upplýst skrásetingarmynduleikanum, og at 

talan er um navn, telefonnummar og bústað. 

§8 (FMR: nú § 7, stk. 2), KT-felagið ynskir, at víst verður til at menning, viðlíkahald, rakstur og 

support verður framt í Føroyum. Í viðmerkingum til lógina stendur “Føroyskir førleikar og veitarar. 

Føroyskir veitarar verða nýttir, so ein kann tryggja sær, at neyðugir førleikar eru her heima, og at 

framtíðar rakstur og menning ikki eru bundin at útlendskari arbeiðsmegi.” – Her átti at veri skoytt 

uppí, at privata virkið skal vera skrásett í Føroyum. 
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Fíggjarmálaráðið: 

Tikið verður undir við hesum. § 7, stk. 2 verður tískil soljóðandi: ”Landsstýrismanninum verður 

heimilað at útveita umsitingina av brúkarum og útflýggjan av talgildum lyklum til brúkarar av 

talgilda samleikanum til privat virki, ið er skrásett og staðsett í Føroyum.” 

§9 tykist nakað ógreið. Møguliga skuldi orðingin “Landsstýrismaðurin kann áseta...” verði broytt til 

“Landsstýrismaðurin skal áseta...” ella “Landsstýrismaðurin ásetur...” 

Fíggjarmálaráðið: 

Hetta verður tikið til eftirtektar og rættað, so tað nú stendur “Landsstýrismaðurin ásetur...” 

umframt at greinin er orðað greiðari. 

 

Føroya Tele, Formula og Elektron  

Umframt tær viðmerkingar, sum KT-felagið hevur til uppskot til løgtingslóg um talgildan samleika, 

hava Føroya Tele, Formula og Elektron hesa viðmerking til § 5 (FMR: nú § 4). Tað er umráðandi at 

§ 5 (FMR: nú § 4) er so neyv sum til ber, so kappingin ikki skeiklast óneyðugt og harafturat, at 

paragraffin ikki leggur upp til ov víðar tulkingarmøguleikar um hvørji feløg og/ella tænastur eru 

fevndar. Tí halda vit at §5 (FMR: nú § 4) átti at verið greiðari. 

§5 (FMR: nú § 4) Nær verður eitt partafelag tulka sum alment eftir hesi grein? Er tað nóg mikið, at 

tað almenna eigur í einum felag, ella skal felagið vera 100% alment? Har afturat er talgilda 

undirskriftin ikki eins viðkomandi fyri øll almenn partafeløg. Kanska átti lógin at útgreina, hvørji 

feløg og/ella tænastur skulu fevnast av lógini, so tryggja verður, at krøvini eru eins innan økir har 

kapping er á tænastu, ið bæði almennar og privatar fyritøkur bjóða.  

Fíggjarmálaráðið: 

Fyri at gera hetta greiðari er § 4, stk. 2 nú broytt til soljóðandi: Somuleiðis skulu partafeløg, sum 

tað almenna hevur ræði á,...  

Í viðmerkingunum til § 4 er nú lagt afturat: Við orðingini ”sum tað almenna hevur ræði á” í § 4, 

stk. 2, er at skilja, at tað almenna beinleiðis ella óbeinleiðis eigur meira enn 50% av 

partapeninginum ella innskotspeninginum ella hevur ræði á meira enn 50% av atkvøðunum í 

felagnum. 

 

Landsfelag Pensjónista 

Landsfelag Pensjónista tekur undir við endamálinum við lógaruppskotinum um Talgildan Samleika, 

sum skal geva føroyingum ein lættari gerandisdag og gera tað skjótari og einfaldari at avgreiða 

persónlig viðurskifti talgilt. 
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Landsfelagið fegnast um, at Talgildi Samleikin ikki er eitt lógarkrav, men eitt tilboð, soleiðis at 

borgarar, ið ikki seta seg føran fyri at nýta talgildar tænastur, framvegis kunnu avgreiða síni 

viðurskifti sjálvi. 

Tó tekur spurningurin seg upp, um skipanin verður nóg trygg, tá Talgildi Samleikin er savnaður á 

einum stað, tá tað vísir seg alt ov ofta, at teldusníkar sleppa inn á flestu talgildar skipanir. 

Fíggjarmálaráðið: 

Trygdin, rundan slíka loysn sum talgildi samleikin, er altavgerandi fyri at føroyski borgarin skal 

hava álit á og vilja nýta loysnina. Tí er sera stórt fokus á trygd. Talgildi samleikin skal lúka sera 

strong ES-krøv og altjóða standardir á hesum øki. Harumframt hava serfrøðingar innan KT-trygd, 

bæði føroyskir og útlendskir, verið við frá byrjan av menningini av talgilda samleikanum. 

MEGD 

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. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Av tí at talgildi samleikin ikki verður eitt lógarkrav, men eitt tilboð, skal borgarin framvegis kunna 

avgreiða síni viðurskifti á annan ikki-talgildan hátt. Hetta kann t.d. vera umvegis persónliga 

uppmøting ella við útfyllan av oyðibløðum. Tað verður upp til einstøku stovnarnir og 

kommunurnar, júst hvussu hesi best bjóða ávísa tænastu til borgaran. 

 

§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. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

§ 9 stendur nú “Landstýrismaðurin ásetur...” 

Talgildu Føroyar eru í gongd við at skriva mannagongdir, politikkir o.a. viðvíkjandi talgilda 

samleikanum. Í fleiri førum er nøktandi at gera avtalur, skriva mannagondir, gera politikkir o.a., 
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uttan at skriva hetta í lógina ella gera kunngerðir. Altjóða krøv á hesum øki kunnu skjótt broytast, 

t.d. WCAG standardurin og annað, og tá kann tað vera óheppið um lógin og kunngerðir eru ov 

nágreinliga orðað og tískil hindrar nýmenning.  

 

§9 og 11 (FMR: nú 10) 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. 

 

Fíggjarmálaráðið: 

Talgildi samleikin verður mentur í trá við krøv í føroysku persónsupplýsingarlógini og tilhoyrandi 

kunngerðum. Harumframt hevur stórt fokus verið á, at talgildi samleikin eisini livir upp til krøvini í 

nýggju ES-fyriskipanini um dátuvernd, nevnd GDPR. Tó eru tað serliga tær einstøku stovnarnir, 

kommunurnar og fyritøkurnar, ið knýta talgilda samleikan til sínar talgildu tænastur, ið mugu 

tryggja, at teirra tænastur verða mentar á slíkan hátt, at teirra tænastur eisini kunnu nýtast av 

persónum við skerdum førleikum. Her hevði verið skilagott við einum fylgibólki umboðandi fólki við 

breki, sum MEGD skjýtur upp, at ráðgivið stovnum, kommunum, fyritøkum og øðrum innan hetta 

øki.   

 

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. 

Fíggjarmálaráðið: 

Tikið verður undir við hesum. Fundir hava verið millum Talgildu Føroyar og MEGD umframt 

limafeløg hjá MEGD, so sum Sjóndepilin. Ætlanin er at, hetta samstarv heldur fram og gott hevði 

verið, at tikið hetta uppskot frá MEGD um ein fylgibólk upp at einum komandi fundi.  

Dataetiskt ráð MEGD vil mæla til, at eitt dataetiskt ráð verður sett á stovn samstundis sum talgildu 

Føroyar fara av bakkastokki. 

Fíggjarmálaráðið: 

Hetta er eitt áhugavert uppskot. Etiska ráðið hevur partvíst longu tikið hetta evnið upp á tiltaki í 

november 2018 um talgilding og heilsupplýsingar. Kannast kann um Etiska ráðið kann víðkast til at 

eisini fevna um dátuetik. 

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, sum øll 
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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. 

Fíggjarmálaráðið: 

ST-sáttmálan um rættindi hjá einstaklingum, sum bera brek, er gjøgnumgingin og havdur í huga tá 

lógin er smíða, og lógaruppskotið er í trá við hendan. T.d. er ikki krav, at øll skulu hava ein 

talgildan samleikan, við virðing fyri, at fyri summi, kunnu talgildar loysnir, av ymiskum orsøkum, 

vera ein vansi ella meinbogi í dagligdegnum. 

Richard Schwartson 

ES-regulativið stytt eIDAS – ið sipað verður til í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið – 

hevur í grein 3(1) allýsing av elektroniskari eyðmerking. eIDAS-allýsingin tekur hædd fyri, at t.d. 

minnisveikur persónur kann/skal(?) hava ein annan persón til løgfrøðiliga at umboða seg. 

Undirritaði saknar hesa breiðari allýsing av elektroniskari eyðmerking í lógaruppskotinum 

samsvarandi eIDAS-allýsingini. 

Fíggjarmálaráðið: 

Tá eIDAS tosar um “legal person”, er talan um stovnar ella fyritøkur (løgfrøðiligar persónar). 

Talgildi samleikin fer bert at eyðmerkja “likamligar” persónar. Tað merkir tó ikki, at ein persónur 

ikki kann umboða eitt virki (v-tal) ella ein annan persón (p-tal), t.d. ein minnisveikan. Tað verður tó 

framvegis altíð tann “likamligi” persónurin í verður eyðmerktur ella undirskrivar, hóast hesin 

virkar vegna onkran annan. 

§ 3, nr. 6) (FMR: nú § 2, nr. 6) Hetta er beinleiðis umseting hugtakinum sum í eIDAS verður 

nevnt ´simple electronic signature´ Sambært eIDAS omanfyri, so er handskrivað undirskrift á einum 

telduposti at rokna sum elektronisk undirskrift sambært allýsingini fyri einfalda elektroniska 

undirskrift. Sambært eIDAS grein 25(2) so hevur einføld (simple) elektronisk undirskrift ikki sama 

rættarvirknað sum haldskrivað undirskrift. Hinvegin krevur eIDAS, at talan skal vera um sonevnda 

kvalifiseraða elektroniska undirskrift (qualified electronic signature). 

Sambært eIDAS skal ein kvalifiserað elektronisk undirskrift lúka nøkur eyka krøv í mun til tað sum 

stendur í lógaruppskotinum.  

Tað er óiva ein orsøk, til at lógarsmiðirnir hava valt at brúka allýsingina fyri einfalda elektroniska 

undirskrift, hóast eIDAS krevur ‘qualified electronic signature’, til tess at elektroniska undirskriftin 

skal hava saman rættarvirknað sum handskrivað undirskrift. Hinvegis tykist tað ikki sørt 

ørkymlandi, tá ein so lesur í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið, at ‘talgildi samleikin skal 

mennast í samsvar við krøv í eIDAS. Hetta skal tryggja, at talgildi samleikin í framtíðini kann 
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viðurkennast sum elektronisk samleikaprógv og bindandi undirskrift í ES-londum umframt øðrum 

londum’, hetta samstundis sum eIDAS sigur, at ‘While different levels of electronic signatures may 

be appropriate in different contexts, only qualified electronic signatures are explicitly recognized to 

have the equivalent legal effect of hand-written signatures all over the EU.’ 

Mín spurningur er so: merkir hetta, at føroyski lógarteksturin skal broytast seinni fyri at lúka 

krøvini í eIDAS til kvalifiseraða elektroniska undirskrift? 

Fíggjarmálaráðið: 

Allýsingin av elektronisku undirskriftini í § 2, nr. 6) er ein yvirordnað allýsing av hvat ein 

elektronisk undirskrift er, og ikki ein lýsing av, hvørji krøv verða sett til undirskriftina við talgilda 

samleikanum. T.d. verður víst til aðrar elektroniskar undirskriftir í § 4, stk. 1.  

Ein “kvalifiseraða” elektronisk undirskrift (eIDAS art. 3 (12) ella ein “advanced” undirskrift 

(eIDAS art. 3 (11) eru deilmongdir av einari elektroniskari undirskrift allýst í § 2, nr. 6) og eIDAS 

art. 3 (10)  

Grannalond okkara, t.d. Danmark og Norra, hava valt ikki at nýta kvalifiseraða undirskrift, men 

heldur eina ”advanced”. Føroyska loysnin skal eftir ætlan vera ein ”kvalifisera” undirskrift. 

Lógaruppskotið ásetur, at undirskriftin við talgilda samleikanum hevur í Føroyum sama 

rættarvirknað sum ein handskrivað undirskrift. Tað er tískil ikki neyðugt við lógarbroyting fyri at 

fáa ES-góðkenning. Heldur skal ein avtala gerast við ES samsvarandi eIDAS art. 14 saman við eini 

grannskoðanarfrágreing frá góðkendum eIDAS grannskoðara, ið kann váttað at loysnin livir upp til 

øll neyðug krøv.  

 

§ 7, stk. 3. (FMR: nú § 8, stk. 1) Henda lógarheimild ber brá av eftirliti og eygleiðing, soleiðis sum 

hon er orðað.  

Hvat meinast við ‘viðkomandi upplýsingar’, og hvat er orsøkin til at geva hesa heimild til 

fyrisitingina fyri talgilda samleikan? Her meti eg at hetta eigur at verða lýst nærri. Verður leitað í 

viðmerkinunum til lógaruppskotið, so verður onki sagt um, hvat meinast við ‘viðkomandi 

upplysingar’, og hvør orsøkin kann vera til, at fyrisitingin skal leita sær hesar ‘viðkomandi 

upplýsingar’ um borgarar. 

Fíggjarmálaráðið: 

Endamálið við hesi grein er, at geva skrásetingarmyndugleikanum eyka trygd fyri, at ein persónur 

er tann hann sigur seg vera, í samband við at hesin biður um at gerast brúkari av talgilda 

samleikanum.  

Við at fáa atgongd til kundaskráir hjá veitarum av fjarskiftistænastum, kann navn, telefonnummar 

og bústaður í hesum kundaskráum samanberast við upplýsingarnar, ið viðkomandi persónur 
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upplýsir skrásetingarmyndugleikanum. Um samsvar ikki er millum hesar upplýsingar, kann hetta 

vera ábending um samleikastuldur. 

Fyrisitingin av talgilda samleikanum hevur ongan áhuga í og onga heimild (onki sakligt endamál) 

at fáa upplýsingar um t.d. hvønn fólk ringja til og hvussu leingi, so hesir upplýsingar skulu ikki 

útflýggjast til fyrisitingina.  

Teksturin í lógini og viðmerkingunum er gjørdur týðiligari, so týðiligt sæst, at talan er sum 

samanbering av upplýsingum, ið persónurin longu hevur upplýst skrásetingarmynduleikanum, og at 

talan er um navn, telefonnummar og bústað. 

 

TAKS 

Sum lógaruppskotið er orðað, duga vit ikki at síggja, at uppskotið inniheldur ella fyriheldur seg til 

vinnuvendar tænastur, sum eitt nú tað almenna bjóðar vinnukundum/virkjum. Tað framgongur av 

serligu viðmerkingum til § 3, nr. 4, í uppskotinum, at:  

”Í fyrsta stigi í menningini av talgilda samleikanum verður bert møguligt hjá likamligum persónum 

at gerast brúkarar av talgilda samleikanum, tvs. privat persónar við p-tali. Tað merkir, at ein 

løgfrøðiligur persónur, ikki kann hava sín egna talgilda samleika. Tó er ætlanin, at tað skal vera 

møguligt at knýta V-tøl at talgilda samleikanum hjá privat persónum, og á tann hátt geva einum 

privat persóni rættindi til at virka vegna eitt virki.” 

Fíggjarmálaráðið: 

Tað verður møguligt hjá tænastuveitarum (t.d. TAKS) at gera knýti millum V-tøl og talgilda 

samleikan hjá brúkarum (p-tal), og á tann hátt geva privat persónum rættindi til at virka vegna eitt 

virki, á sama hátt sum Mínlykil í dag verður brúktur av virkjum at knýta í Vinnugluggan hjá TAKS.  

Tá nevnt verður í viðmerkingunum, at ”løgfrøðiligur persónur, ikki kann hava sín egna talgilda 

samleika”, so merkir hetta, at ein stovnur ella virki e.l. ikki kann fáa ein ”persónligan” talgildan 

samleika, ið umboðar einstaka v-talið, uttan at verða koblaður til eitt p-tal. Ein talgildur samleiki 

skal altíð verða knýttur til eitt p-tal, sum so kann hava heimildir vegna ein løgfrøðiligan persón (v-

tal). 

 

Harumframt duga vit ikki at síggja, at uppskotið tekur hædd fyri, at útlendingar, sum í ein ávísan 

mun arbeiða fyri føroysk virkir frá útlandinum, og sum skulu hava atgongt til almennar skipanir í 

sambandi við teirra arbeiðið fyri tað føroyska virki. Til tykkara kunning kunnu vit upplýsa um, at 60 

– 70 fólk longu í dag hava atgongd til vinnugluggan hjá TAKS, hóast tey ikki hava føroyskt p-tal. 

Um hetta uppskotið verður samtykt kunnu útlendingum, sum ikki lúka treytirnar fyri at fáa eitt p-tal, 

ikki avgreiða viðurskiftini við TAKS gjøgnum vinnugluggan fyri eitt virki. Vit vilja mæla til, at 

Fíggjarmálaráðið umhugsar at broyta lógaruppskotið soleiðis, at útlendingar eisini verða fevndir av 

lógini, soleiðis at hesi fólk eisini kunnu brúka vinnuvendar tænastur í Føroyum. 
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Fíggjarmálaráðið: 

Sum útgangsstøði er neyðugt, at hava eitt p-tal fyri at fáa ein talgildan samleikan. Orsøkin til hetta 

er m.a., at uttan eitt p-tal, er munandi verri at tryggja, at persónurin er tann viðkomandi gevur seg 

út fyri at vera. 

Hædd er tó tikin fyri hesum í lógaruppskotinum í § 6, stk. 2., har tað stendur: ”Landsstýrismaðurin 

kann loyva øðrum persónum enn teir nevndir í stk. 1 at gerast brúkarar við fullum ella avmarkaðum 

rættindum til talgilda samleikan.” Og í viðmerkingunum til § 6, stk. 2 stendur:  

”Endamálið er, at um tað í framtíðini verður mett skilagott, at eisini útflýggja talgildan samleika til 

t.d. børn undir 15 ár (t.d. sum elektronisk eyðmerking til talgilda skúlasíðu), útlendingar uttan p-

tal, ið hava viðurskifti við almennu Føroyar, ella onnur. 

Landsstýrismaðurin kann avgera, um hesir persónar skulu gerast brúkarar við fullum ella 

avmarkaðum rættindum til talgilda samleikan. Ein talgildur samleiki við avmarkaðum rættindum, 

er ein samleiki, ið er avmarkaður í funksjón (t.d. bert loyvir elektronisk eyðmerking, men ikki 

elektroniska undirskrift) ella í atkomurættindum (t.d. bert loyvir atgongd til avísa talgilda tænastu, 

sum t.d. Borgaragluggan hjá TAKS, men ikki aðrar tænastur).” 

 

Ein annar møguleiki er, at víðka møguleikan at fáa eitt p-tal. Ein møguleiki kundi verið,  at kanna 

møguleikan at nýta heimildina í § 3, stk. 6 í Løgtingslóg um fólkayvirlit, ið sigur: 

“Landsstýrismaðurin ásetir reglur um, hvussu persónstøl verða skipað, og kann áseta reglur um, 

hvussu persónar, ið ikki fáa persónstal sbrt. stk. 1, kunnu skrásetast í Landsfólkayvirlitinum við 

persónstali.” 

Eitt uppskot kundi verið, at TAKS tryggjaði samleikan hjá teimum 60 – 70 vinnukundunum, og fekk 

heimild at geva hesum viðskiftafólkum eitt “fyribils” p-tal, ið síðan kundu fingið ein talgildan 

samleikan. 

 


