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Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum 

(Dátuverndarlógin) 

Gjaldstovan takkar fyri høvið at gera viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um vernd av 

persónsupplýsingum. 

Gjaldstovan hevur hesar viðmerkingar: 

§ 16 – viðgerð av persóntalinum

Vit mæla til at strika § 16. Orsøkin til hetta er: 

1. Dátuvernd

2. Effektivisering av føroyska samfelagnum

Ad. 1.  Dátuvernd 

Av tí at somu nøvn ofta eru nýtt til ymiskar persónar, er tað fyri KT-skipanir ofta skilabetri at nýta 

eintýðug tøl, fyri at tryggja seg í móti samanblandi. P-talið er eitt gott amboð til slíka eintýðuga 

eyðmerking av borgarum í Føroyum.  

Men p-talið er ikki eitt gott amboð at nýta til at samleikaprógva ein persón. Meðan strong krøv 

verða stillaði til talgilda tænastur við t.d. 2-faktor log-in og sera strongum 

skrásetingarmannagongdum, so tykist tað sera undrunarvert, at praksis í dag er, at tað ber til at fáa 

innlit í fíggjar- ella heilsuviðurskifti, bert við at ringja og nevna sítt p-tal. Hetta er ikki góð 

dátuvernd. P-talið er ikki eitt gott samleikaprógv og var aldrin ætla til tað.  

Vit meta, at rættast er, at p-talið verður ein vanligur persónsupplýsingur, ið so sjálvsagt skal fylgja 

meginreglunum í § 7 og heimildarkrøvunum í § 8.  

Ad. 2. Effektivisering av føroyska samfelagnum 

Eitt av høvuðsendamálunum við Talgildu Føroyum er at effektivisera føroyska samfelagið og geva 

borgarnum tíðarhóskandi og lættatkomuligar tænastur. Ein av fyritreytunum fyri at náa hesum 

málum er, at hava eintýðuga eyðmerking av borgarum, ið kann nýtast breitt í samfelagnum.  

Í okkara dagliga arbeiði við at menna KT-skipanir til føroyska samfelagið, er tað ein afturvendandi 

avbjóðing at fáa greiðu á, um ein ávísur stovnur ella fyritøka kann fáa/nýta p-talið ella ikki. 

Dømi um hetta er, at peningastovnarnir og pensiónsfeløg, sambært skattalógini, skulu upplýsa p-

talið hjá kundum teirra til TAKS, men sum praksis er í løtuni, so er ivamál um, hvørt Samleikin (sum 

er ávegis loysn frá Talgildu Føroyum til elektroniska eyðmerking, har borgarin verður eyðmerktur 

við p-talinum) hevur heimild at útflýggja peningastovnunum p-talið í samband við at ein persónur 

vil innrita á talgilda tænastu hjá peningastovninum.  
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Somuleiðis hava peningastovnarnir og pensiónsfeløgini ikki heimild at fáa 

p-talið úr fólkayvirlitinum, sbrt. lóg um fólkayvirlit, hóast onnur lóggáva (skattalógin) krevur, at 

hesir skulu viðgera p-talið. 

Ein av høvuðsorsøkunum til at loysnir sum Mínboks og Mínlykil ikki eru meir útbreiddar í 

samfelagnum liggur eisini í vantandi atgongd til p-talið. 

Nevnt verður í viðmerkingunum, at “Persóntalsnýtslan kann lætta um og gera málsviðgerðina í 

umsitingini meira smidliga. Samstundis hevur hon við sær, at støðan hjá einstaklingum gerst 

tryggari, tí at mistøk og skeivleikar orsakað av persónsamanblandingum ella skrivivillum gerast 

færri.” ´Somu grundgevingar fyri nýtsluni av persónstalinum eru eisini galdandi fyri privatu 

fyritøkurnar.  

Í minsta lag átti at verið latið upp fyri at, at fyritøkur, ið fremja týðandi samfelagsligar tænastur, 

skulu fáa p-talið, t.d. peningastovnar, tryggingarfeløg, pensiónsfeløg, Posta, orkufeløgini, SEV og 

líknandi. Vit hava ilt við at finna grundgevingar fyri, hví tað ikki skal vera so. 

Um óttin er misbrúk og/ella ólóglig samankoyring, so meta vit, at rættast er nýta aðrar háttir at 

forða fyri hesum, t.d. við revsing. Við hesum lógaruppskotið verða ásettar munandi strangari 

revsiheimildir, og tað meta vit er ein betri leið fyri at forða fyri slíkum misbrúki.  

Vit eru greið yvir, at um hendan avbjóðing skal loysast til fulnar, so er tørvur á, at dagføra lóg um 

fólkayvirlit. Eitt fyrsta stig er tó, at § 16 í hesum lógaruppskoti verður strikað. Harumframt tykist 

tað óneyðugt og ógjøgnumskygt, at p-talið skal regulerast bæði í dátuverndarlóggávuni og í lóg um 

fólkayvirlit. 

§ 38 

Í viðmerkingunum til § 38 verður sagt, at ásetingin “er ikki galdandi fyri skipanir, sum longu viðgera 

persónupplýsingar, tá henda løgtingslóg kemur í gildi. Ásetingin hevur sostatt ikki við sær, at 

skipanir, sum dátuábyrgdarin longu nýtir, skulu sniðgevast av nýggjum.” 

Hvat verður lagt í orðið “sniðgeving”? Er tað eisini grundleggjandi funktionalitetur? Um ein gomul 

skipan verður nýtt í umsitingini, ið møguliga er ment áðrenn galdandi lóg kom í gildi, og hendan 

skipan ikki livir upp til t.d. meginreglurnar í § 7, rættin til striking ella rættin til dátuflutning osv., 

skal so einki gerast fyri at tillaga hetta? Kann stovnurin/virki so “vaska hendur” og siga, at vit liva 

ikki upp til ásetingarnar, men tá/um vit fáa eina nýggja KT-skipan einaferð í framtíðini, so skulu vit 

nokk fáa hetta í rættlag? 

§ 43 

Í viðmerkingunum til § 43 verður nevnt “Í tann mun tað verður mett relevant kann Dátueftirlitið 

brúka vegleiðingina, sum danska Datatilsynet hevur gjørt um dátuábyrgdaran og dátuviðgeran í 

arbeiðnum, eins og skabelónin, sum Datatilsynet hevur gjørt til dátuviðgerarsáttmála kann nýtast 

sum íblástur í hesum arbeiði.” 

Skabelónin til Dátuviðgerarsáttmála frá danska Datatilsynet er 20 síður (harumframt skulu tómrúm 

fyllast út av sáttmálapørtunum). So langir sáttmálar um dátuvernd fungera illa í veruliga lívinum, 
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og eru dømdir til at blíva liggjandi í skriviborðsskuffuni uttan nakað 

veruligt virði. Heldur vilja vit viðmæla, at gjørdur verður ein einfaldari útgáva, ið kann nýtast sum 

eitt veruligt stýringsamboð til dátuvernd. Vit mæla til, at hetta verður skrivað inn í 

viðmerkingarnar. 

§ 44, nr. 3 

Tá nevnt verður her, at yvirlitið skal innihalda “sløg av persónsupplýsingum”, merkir sløg tá, um 
talan er um viðkvæmar persónsupplýsing ella vanligar persónsupplýsingar ella merkir tað, at 
yvirlitið skal ramsa upp nágreiniligu persónsupplýsingarnar, ið verða viðgjørdar tvs. t.d. navn, 
bústað, føðingardag, telefonnummar, ip-adressu osv.? 
 
§ 67 
Dátuvernd er eitt fjølbroytt fakligt øki, ið fevnir um løgfrøði, KT, organisatión o.a. Tekniskir 
førleikar og vitan innan KT-trygd er helst minst líka týdningarmikið sum løgfrøðiligir førleikar. Tað 
tykist tí óskynsamt og avmarkandi at krevja, at formaðurin er løgfrøðingur, tá best skikkaði 
persónurin líka so væl kann hava aðra bakgrund. Heldur burdi verið kravt, at ráðið í minsta lagi er 
mannað av persónum við bæði løgfrøðiligum og KT førleikum.  
 
1.4.3. Viðgerðartrygd s. 33  
Undir dømum:  

• Reglulig grannskoðan og eftirlit av tøkniligu og bygnaðarligu tiltøkunum.  
Viðmerkingar: 
Grannskoðan er nakað, sum vanliga bert grannskoðarir gera, heldur skuldi her staðið ’skoðan’, tí 
onnur við førleika kunnu skoða. 
 
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur, s. 39 

Tað eigur at vera gjørt greitt, at tað kemur at vera kostnaðarmikið fyri einstøku stovnarnir og 

fyritøkurnar, at seta tað í verk, ið skal til fyri at liva upp til krøvini í lógaruppskotinum. Umvegis sítt 

virksemi, serliga við KT Landsins, veit Gjaldstovan, at flestu almennir stovnar í dag hava trupulleikar 

við at uppfylla galdandi persónsupplýsingarlóggávu. Fleiri hava sera lítlan kunnleika um galdandi 

lóggávuna.  

Við at hyggja eftir støðuni í Danmark upp undir at GDPR kom í gildi, so fekk ein tað týðuligu fatan, 

at nýggja lóggávan økir munandi um umsitingarligu byrðuna, serliga vegna tillagingar í KT-

skipanum og í brúktari arbeiðsorku. 

Tí tykist tað, at ov lættliga verður farið um, hvussu stórar fíggjarligar avleiðingar hetta kemur at 

hava fyri stovnar og fyritøkur í Føroyum. 

Eisini gevur gildiskoman tann 1. januar 2021 eitt ov stutt skotbrá, um tað skal vera realistisk, at 

stovnar og fyritøkur í Føroyum, skulu náa gera seg klár til nýggju lógina. Tá ES samtykti GDPR í 

2016, fingu londini 2 ára freist, at liva upp til krøvini í lógini. 
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Viðmerkingarnar til § 6, nr. 1. - persónupplýsingar, s. 50 
Upplýsingar um deyðar persónar eru bert fevndar av ásetingini, um tær kunnu knýtast at einum 
livandi persóni 
Viðmerkingar: 
Á t.d. ellisheimum eru journalir um búfólkið. Tá búfólk doyr og upplýsingar um tey ikki kunnu 
knýtast at einum livandi persóni, hvat hendir so við teimum upplýsingunum? Hava tær nakra 
vernd? 
 
Viðmerkingarnar til § 28 - rætturin til striking  s. 84 
Í stk. 1 er ásett í hvørjum førum persónupplýsingar skulu strikast – antin eftir áheitan frá skrásetta 
ella av eintingum dátuábyrgdarans. At persónupplýsingar vera strikaðir merkir, at persónupp-
lýsingarnar skulu strikast allastaðni hjá einum dátuábyrgdara, t.e. eisini í back-up-skipanum o.tíl. 
Viðmerkingar: 
Fyrr var tað vanligt, at backup varð tikið út á t.d. eitt fysiskt band, men soleiðis verður backup ikki 
tikið í dag, so í flestu backup skipanum er tað ómøguligt at lúka hetta kravið um striking á øllum 
backup.  
 
Viðmerkingarnar til § 81 s.134 
…..  hevur løgtingslógin ikki við sær, at dátuábyrgdarar o.o. skulu gera íløgur í nýggjar skipanir til 
tess at lúka treytirnar í løgtingslógini. Krøvini í løgtingslógini skulu lúkast, tá skipanir verða skiftar.  
Viðmerkingar: 
Hvussu skal hetta skiljast? Í prinsippinum so kann ein skipan koyra í nógv ár uttan av verða skift út.  
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Katrin Thorsvig Hansen
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Til: Katrin Thorsvig Hansen; tinganes@tinganes.fo
Emne: Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum 

(Dátuverndarlógin)

Serfrøðin á Gjaldstovuni hevur í gjár sent útgreinaðar viðmerkingar til lógaruppskotið.  
 
Hetta ískoyti eru royndirnar á økinum hjá undirritaða.  
 
Gjaldstovan hevur arbeitt við KT-trygd í tvey ára tíggju, veitir KT-loysnir til stovnar, veitir ein kt-
trygdarpakka til nakrar stovnar, og hevur eisini ráðgivið stovnum á kt-trygdarøkinum. Undirritaði hevur 
eisini nógv samskifti við stovnar m.a. um kt-trygd.  
 
Við hesi vitan kennir undirritaði seg noyddan at greiða frá, at  skulu stovnarnir upp á eitt trygdarstig, sum 
lógin fyrisetur, so kostar hetta. Lógin er ikki útreiðsluneutral.  
 

Uppskotið tekur fyritreyt í, at almennir stovnar uppfylla verandi lóggávu. Hetta er nevnt fleiri staðni m.a. í  

 viðmerkingunum s. 134 og s. 139  

 ‘Legg til merkis, at henda meting kann hava við sær, at treytirnar í nýggju løgtingslógini longu eru 
loknar, av tí, at nýggja løgtingslógin á nógvum punktum førir víðari galdandi rætt’  

 ‘Allir almennir myndugleikar eru í dag fevndir av persónupplýsingarlógini og halda tí tær skyldur, sum 
galdandi løgtingslóg ásetur’. 

Hetta er ein fyritreyt, sum neyvan hevur hald í veruleikanum. Hóast verandi lóg hevur verið galdandi í 
næstan tvey ára tíggju, er einki yvirlit yvir, hvørjir stovnar uppfylla krøvini ella ikki. Hetta er m.a. eitt av 
málinum í nýggja trygdarrundskrivinum. Eingin ivi skal vera um, almennu stovnarnir áttu langt síðan at 
hava uppfylt krøvini í verandi persónslóggávu, men eitt er krøv, eitt annað er veruleiki.  

  

  

 Á s. 33 í viðmerkingunum stendur, at eitt av tiltøkunum, sum dátuábyrgdari og dátuviðgerin skulu seta í verk 
er regluliga grannskoðan.  

Vera allir almennir stovnar undirlagdir eina uttanhýsis grannskoðan beinleiðis upp móti núverandi krøvum í 
persónsdátulógini, eru tað bara nakrir, sum eru á einum  nøktandi stigi. Vit seta størri og størri krøv til 
stovnarnar, uttan at pengar fylgja við.  Umframt at játta pengar til endamálið, er eisini neyðugt at útbúgva 
fólk at røkja uppgávuna, tí tað er eitt fakligt arbeiði at arbeiða við trygd.  

  

 Á s. 94 í viðmerkingunum stendur, dátuábyrgdarin í sambandi við at nýggj skipan verður umhugsað – 
t.e. tá tólini til viðgerð verða fastløgd – skal hugsa dátuvernd inn. 
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Hvat er ein nýggj skipan. Skipanir verða alla tíðina mentar víðari, og eru í veruleikanum eitt slag av eini 
nýggjari skipan, sum byggir grundleggjandi á tað gamla undirstøðukervið. Tí kemur hetta at kosta 
stovnunum nógvar pengar. 

  

 Á síðu 109 í viðmerkingunum stendur, at dátuverndarfólk (DPO) skal verða tilnevnd, um 
dátuábyrgdarin ella dátuviðgerin er ein almennur myndugleiki. Hetta hevur við sær eina skyldu til allar 
almennar myndugleikar. 

Uttan iva kunnu fleiri stovnar deilast um ein slíkt dátuverndarfólk, men tey kosta. Við overhead okkurt um 
700 túsund. Gjaldstovan hevur so nógvar skipanir, at kanska er neyðugt við einum persóni burturav á 
Gjaldstovuni.  

  

  

Sum tað framgongur, so er tað ikki útreiðsluneutralt at uppfylla lógarkrøvini.  

  

Trygd kostar, og tí má trygd raðfestast og verða ætlað. Her er útbúgving ein avgerandi partur. Eg eri bangin 
fyri, at hetta er enn ein steinur oman á byrðu hjá frammanundan sperdum stovnum, sum umframt hesi 
krøvini, eisini skulu fylgja ørðum krøvunum.  

  

 Leif Abrahamsen 

stjóri á Føroya Gjaldstovu 
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