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Løgmansskrivstovan 

Att:: Katrin Thorsvig Hansen 
Sent til: katrinth@tinganes.fo 

Tórshavn, tann 12. november 2019 
Málsnr. 18/00422-14 

Ummæli til uppskot um dátuverndarlóg 

Familjufyrisitingin hevur fingið til ummælis uppskot til løgtingslóg um vernd av 
persónsupplýsingum.  

Familjufyrisitingin tekur í høvuðsheitum undir við uppskotinum, og fegnast yvir, at rættarstøðan 
á økinum verður í samsvari við rættarstøðuna í londum, ið vit vanliga samanbera okkum við. 
Mett verður, at eitt framkomið samfelag sum okkara, eigur at kunna fylgja altjóðgerðini og hava 
bestu dátuvernd. 

Talgilt samskifti 
Sagt verður í uppskotinum, at stórur partur av viðgerðini av persónupplýsingum fer fram á 
internetinum ella í talgildum loysnum annars. Sagt verður, at verandi løgtingslóg tí treingir til at 
endurskoðast, so at hon er í trá við talgilda veruleikan (s. 30).  

Familjufyrisitingin tekur fult og heilt undir við týdninginum av júst hesum. Tó vil familjufyrisitingin 
vísa á, at talgilda menningin í Føroyum ikki er í samsvari við tann talgilda veruleika, ið fólk í 
dagsins samfelagi liva í, og sum hevur við sær væntanir og krøv til myndugleikar. Mett verður tí, 
at talgilda menningin í mun til trygt talgilt samskifti við borgaran eigur at ganga undan, soleiðis at 
samsvar er millum veruleika og reglugrundarlag og soleiðis, at myndugleikar veruliga hava 
møguleika at liva upp til lógarásettar reglur. Mælt verður tí til, at uppskotið ikki verður sett í gildi 
fyrr enn trygt talgilt samskifti er fingið til vega millum myndugleikar og borgarar. Er hetta 
samskiftið ikki fingið til vega áðrenn 1. januar 2021, ella eru teir myndugleikar, ið kanska hava 
størsta tørvin á tílíkum tryggum talgildum samskifti, ikki komnir í skipanina verður mælt til, at 
lógaruppskotið ikki verður sett í gildi fyrr enn hetta arbeiðið er liðugt.  

Leggjast kann afturat, at sum skilst vil tað eisini hava fíggjarligar avleiðingar fyri einstøku 
stovnarnar at tryggja trygt talgilt samskiftið millum borgarar og myndugleika. Tó er sera 
umráðandi at arbeitt verður miðvíst við hesum, og at neyðugar ressursir verða raðfestar, eins og 
teir myndugleikar, ið viðgera upplýsingar, ið krevja hægsta verndarstøði verða raðfestir fremst.    

Fíggjarligar avleiðingar 
Familjufyrisitingin hevur ringt við at skilja, hvussu tað í lógaruppskotinum kann verða lagt upp til, 
at møguligur kostnaður skal haldast innanfyri egnar karmar hjá viðkomandi stovnum (s. 40), 
samstundis sum tað í serligu viðmerkingunum til § 55 verður sagt: “Hetta hevur m.a. við sær, at 
dátuverndarfólkið skal hava stundir at taka sær av uppgávunum, og at nokk at peningi skal 
setast av til hesar uppgávur. Hvussu nógv tíð, orka og peningur skal setast av til hesa 
uppgávuna er ein ítøkilig meting, sum m.a. tekur støði í støddini av fyritøkuni ella 
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myndugleikanum, hvørjar viðgerðir fara fram, hvussu torgreiddar tær eru, og hvørjir váðar 
standast av viðgerðini.” Skulu reglur av hesum slagi setast í verk á fullgóðan hátt, er eisini 
neyðugt at krøvini til myndugleikar og fyritøkur eru realistiskar.  
 
Ikki allir stovnar hava starvsfólk, ið lúka krøvini at vera dátuverndarfólk, so útyvir útreiðslur at 
røkja sjálva uppgávuna, so má eisini førleikin at lyfta uppgávuna útvegast um hon ikki er at finna 
á stovninum. Tað er ikki heilt greitt sambært serligu viðmerkingunum til § 54 í hvønn mun 
førleikin kann útbyggjast á sjálvum stovninum, tá stovnurin sjálvur ikki hevur starvsfólk, ið lúka 
krøvini til dátuverndarfólk ella um førleikin í hesum førum skal koma uttanífrá.  
 
Mælt verður til, at tað sum liður í at implementera hesar reglur og vegna økta fokusið á 
dátuvernd verður skipað fyri skeiðum til dátuviðgerar, og og tað verður skipað fyri 
førleikagevandi útbúgving til dátuábyrgdarfólk. Lógaruppskotið leggur upp til, at at tað í hægri 
mun enn galdandi reglur, verður dátuábyrgdarin og dátuviðgerin sjálvir, ið leggja arbeiðið við 
dátuvernd til rættis. Mælt verður til, at hetta verður gjørt áðrenn lógin kemur í gildi.  
 
Málið í lógaruppskotinum 
Við tað, at lógaruppskotið fevnir um eitt torskilt, men sera viðkomandi økið, verður mett 
umráðandi, at sjálvur lógarteksturin er so greiður og lættlesiligur sum tilber. Mælt verður til at 
nýta sagnorðaformin heldur enn navnorðaformin. Fyri at nevna eitt ítøkiligt dømi, so verður mett 
§ 8, stk. 1, nr. 5 hevði verið lættari at lisið og skilt um hetta stóð í sagnorðaformi. Orðingin “liggja 
undir almennari myndugleikaútinnan” er ein óneyðuga tung orðing.   
  
 
 

Vinaliga 
 
 
 
 

Súsanna Nordendal 
virkandi fakligur stjóri 


