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Viðvíkjandi uppskoti til løgtingslóg um vernd av persónsupplýsingum 

(Dátuverndarlógin). 

Almannamálaráðið hevur hin 9. oktober 2019 fingið til ummælis uppskot til løgtingslóg um 

vernd av persónsupplýsingum (Dátuverndarlógin). 

Yvirskipað tekur Almannamálaráðið undir við uppskotinum til eina nýggja dátuverndarlóg. 

Verandi persónsupplýsingarlóg frá 2001 er uppá nógvar mátar ótíðarhóskandi og stirvin, tí 

tøkniliga menningin síðani aldaskiftið hevur verið ovurhonds stór. Almannamálaráðið metir 

tað vera skilagott at leggja seg so tætt uppat ES-fyriskipani sum gjørligt, tí hetta fer óivað at 

hava við sær, at Føroyar varðveita sína ES-góðkenning sum trygt triðjaland. 

At dentur í størri mun verður lagdur á eina váðagrundaða tilgongd, “har byrðar einans verða 

álagdar, tá hetta verður mett neyðugt” (s. 32 í løgtingslógaruppskotinum), er somuleiðis 

skynsamt. 

Almannamálaráðið metir tað vera rætt, at ábyrgdin lutvíst verður flutt frá Dátueftirlitinum 

(strikan av skipan við loyvum og fráboðanum) til dátuábyrgdara og dátuviðgera, tí á henda 

hátt kann Dátueftirlitið í størri mun hugsavna seg um eftirlit, tilvitsstimbran og kunnandi 

arbeiði – eitt nú vegleiðingar um, hvussu trygdarkrøvini kunnu lúkast. Almannamálaráðið 

tekur tí undir við, at almennir myndugleikar frameftir skulu hava dátuverndarfólk at ráðgeva 

myndugleikunum soleiðis, at viðgerðin av persónsupplýsingum fer fram á tryggan hátt. At 

dátuverndarfólkið kann vera ein persónur, sum frammanundan er í starvi hjá 

myndugleikanum, er í hesum sambandi ein skynsom og smidlig loysn.  

Almannamálaráðið metir tað tó vera ivasamt, um kostnaðurin fyri dátuverndarfólkið – ið 

sambært serligu viðmerkingunum til § 54 skal hava serkunnleika til dátuverndarrætt – kann 

haldast innan verandi karmar (s. 40 í løgtingslógaruppskotinum). Eitt dátuverndarfólk skal 

hava møguleika at útbúgva seg og halda sína vitan við líka. Skal dátuverndarfólkið hava 

neyðugu førleikarnar at útinna sínar uppgávur sambært løgtingslógini, fer hetta at hava 

nýggjar útreiðslur við sær fyri avvarðandi myndugleikar. 
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