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Hoyringarsvar frá Kommunufelagið til uppskot til nýggja dátuverndarlóg 

Kommunufelagið skal hervið koma við viðmerkingum til omanfyri nevnda uppskot, ið er sent 

felagnum til hoyringar.  

Uppskotið er viðgjørt á fundi í stýrinum fyri Kommunufelagið d.d. 

Fyrst skal nevnast, at Kommunufelagið tekur undir við, at nýggj dátuverndarlóggáva verður 

smíðað og viðurkennir Kommunufelagið endamálið við lógini og týdningin av at áseta 

tíðarhóskandi reglur um vernd av einstaklingum í sambandi við viðgerð  av 

persónsupplýsingum og reglur um frían flutning av persónsupplýsingum.  

Viðmerkingarnar snúgva seg í størri mun um yvirskipaði viðurskifti í lóggávuni sum hava 

týdning fyri kommunala geiran sum myndugleiki sambært lógini, heldur enn um ávísar áseting 

í lóggávuni, tó eru einstakar viðmerkingar til ávísar ásetingar. 

Til ásetingarnar í § 11-14 

Í § 11 er ásett, at sum útgangsstøði er viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum bannað, 

um viðgerðin ikki er heimilað sambært §§ 12-14. Kommunurnar røkja í dag eina røð av 

lógarbundnum uppgávum, har viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum er ein neyðugur 

og kravdur liður í útinnan av uppgávunum, sum t.d. á barnaverndarøkinum, á eldraøkinum og 

í ávísum viðurskiftum á dagstovnaøkinum. 

Kommunufelagið metir ikki, at heimildin at viðgera viðkvæmar persónsupplýsingar innan t.d. 

hesi kommunalu ábyrgdarøkini er heilt greið í ásetingunum í §§ 12-14. Fyri at sleppa undan 

óneyðugum ivamálum og tulkingarstøðum um (manglandi) heimildir fyri viðgerðini, mælir 

Kommunufelagið til, at tað í dátuverndarlógini verður nágreinað, at almennir myndugleikar 

sum útinna uppgávur, sum eru álagdar myndugleikanum við lóg, og sum krevja viðgerð v.m. 

av viðkvomum persónsupplýsingum, hava heimildina til viðgerðina í og við, at viðgerðin er 

áløgd við lóg. 
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Um bøtur 

Kommunufelagið fegnast um at kunna staðfesta, at tað í uppskotinum verður hildið fast við 

meginregluna í § 27, stk. 2 í revsilógini um, at almennir myndugleikar ikki kunnu sektast fyri 

brot á lóggávu, um hetta er í sambandi við myndugleikaútinnan. § 27, stk. 2 ásetur, at “statslige 

myndigheder, myndigheder under hjemmestyret og kommuner kan alene straffes i anledning 

af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan sidestilles 

med virksomhed udøvet af private”. 

Sum skilst hava røddir verið frammi í sambandi við viðgerðina av uppskotinum, sum prinsipielt 

ynskja at síðustilla almenna og privata geiran, tá talan er um revsing.  

Kommunufelagið mælir frá hesum.  

Tað eru fleiri viðurskifti, sum tala ímóti at áleggja almennum myndugleikum revsing, herundir   

- at kommunur hava, sum almennur myndugleiki, ikki nakran áhuga í ikki at halda 

dátuverndarlógina, sæð í mun til t.d. kommerisiell áhugamál, sum teoretiskt sæð kunnu 

hava ein beinleiðis áhuga í at innsavna og viðgera persónsupplýsingar við vinningi fyri 

eyga, 

- at alment sett starvsfólk kunnu longu frammanundan revsast sambært revsilógini fyri 

brot á tagnarskylduna,  

- at Dátueftirlitið kann koma við atfinningum móti myndugleikanum og slík atfinning virkar 

sum revsing í sær sjálvum, umframt at siðvenja er at taka atfinningar frá 

eftirlitismyndugleikum til eftirtektar og rætta seg eftir teimum,  

- at skyldan at fráboða brot til Dátueftirlitið virkar fyribyrgjandi, 

- at kravið um at almennir myndugleikar altíð skulu tilnevna dátuábyrgdarfólk eigur at 

virka fyribyrgjandi, 

- at kommunala eftirlitið kann áleggja kommunustýrislimum dagbøtur, um kommunan 

heldur seg óvirknan móti sínum skyldum, t.d. dátuverndarlógini,  

- at tað undir øllum umstøðum verður borgarin, sum ber kostnaðin av revsingini, antin 

við hækkaðum skatti ella lækkandi tænastu, 

og tí verður tikið fyri givið, at hildið verður fast við útgangsstøðið í fyriliggjandi uppskoti. 

Harumframt kann nevnast, at sambært danska kommunufelagnum hava royndirnar í Danmark 

verið, at stóra fokus, ið hevur verið á risastórar bøtur, hevur viðført eina mentan í kommunala 

geiranum, har óproportionalt tilvit er um ikki at gera mistøk, heldur enn at tilvit er um byggja 

upp eina mentan og venju, har dátuvernd veruliga er í miðdeplinum. Hetta hevur í fleiri 

ítøkiligum førum elvt til, at fokus er flutt frá tænastu til borgaran til stirvna málsviðgerð og 

misskilta dátuvernd. 
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Um fyrisitingarlig sektaruppskot   

Prinsipielt sæð tekur Kommunufelagið ikki undir við, at heimildin at geva sektaruppskot verður 

løgd til fyrisitingina. Hetta í fyrsta lagi tí, at vit í Føroyum eiga at byggja sterkar fakligar stovnar, 

ið røkja sínar kjarnuuppgávur. Sektaruppskot er ein revsing, sum prinsipielt hoyrir undir 

løgreglu og dómsvald at umsita, og í tann mun at mett verður neyðugt at áleggja revsing eftir 

lógini, so eiga hesir instansir heldur at verða styrktir samsvarandi, bæði fíggjarliga og fakliga. 

Kommunufelagið heldur, at vit eiga at hava eitt sterkt Dátueftirlit, men styrkin hjá eftirlitinum 

skal liggja í fakkunnleikanum. Kommunufelagið mælir tí til, at Dátueftirlitið heldur verður styrkt 

fakliga, soleiðis at munandi fleiri ressoursir verða latnir Dátueftirlitinum til at ráðgeva, kunna 

og vegleiða um, hvussu dátuvernd sambært krøvunum í nýggju lóggávuni verður ein 

nátturligur partur av málsgongd og málsviðgerð bæði í privata og almenna geiranum. 

 

Um Dáturáðið 

Kommunufelagið mælir til, at Dáturáðið (sambært § 67 í uppskotinum) verður víðkað, soleiðis 

at Dáturáðið, umframt teir førleikar, sum ráðið hevur í dag, verður mannað við limum, ið hava 

neyvan kunnleika tit tey virkisøkir, har dátuverndartrygd er ein munandi partur av 

gerandisdegnum, hetta soleiðis at størri trygd kann veitast fyri, at tær tulkingar og prinsipiellu 

avgerðir, ið Dáturáðið tekur, eru grundaðar á eina holla vitan um, hvussu dátuvernd eigur at 

virka í verki úti um landið.   

Mælt verður til, at landsstýrið umhugsar at gera eina skipan, har landsstýrisfólkið tilnevnir limir 

(ella nakrar av limunum) í Dáturáðið eftir tilmæli frá ávísum felagsskapum og stovnum, ið 

yvirskipað sæð varða av ymsum tættum av dátuvernd. T.d. kann Kommunufelagið tilnevna 

lim, sum hevur hollan kunnleika til hvussu kommunali geirin virkar, sæð í mun til 

dátuverndarlógina. 

Sambært uppskotinum eru ongi serlig krøv um førleikar, annað enn at formaðurin skal vera 

løgfrøðingur. Í viðmerkingunum verða nevndir onkrir førleikar, ið hinir limirnir kunnu hava, men 

heldur átti tað at verið nágreinað nærri, hvørjar førleikar ráðið skal hava, sæð í mun til tær 

uppgávur, ið ráðið skal røkja.   

 
Um fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur  
Í pkt. 2.1. í viðmerkingunum til uppskotið stendur, at  
“Løgtingslógaruppskotið hevur við sær ein meirkostnað fyri land og kommunur.  
Allir almennir myndugleikar eru í dag fevndir av persónupplýsingarlógini og halda tí tær skyldur, sum 
galdandi løgtingslóg ásetur.  
Í løgtingslógaruppskotinum eru nýggjar umsitingarligar skyldur fyri dátuábyrgdaran og dátuviðgeran, 
men samstundis sum hesar verða álagdar, verða aðrar strikaðar. T.d. verður øllum dátuábyrgdarum og 
dátuviðgerum álagt at gera yvirlit yvir viðgerðir, samstundis sum fráboðanarskyldan og kravið um 
viðgerðarloyvi frammanundan verður slept. Løgtingslógaruppskotið leggur í hægri mun enn galdandi 
løgtingslóg upp til, at dátuábyrgdarin og dátuviðgerin sjálvir leggja arbeiðið til rættis við dátuvernd.  
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Lagt verður upp til, at møguligur meirkostnaður skal haldast innan fyri egnar karmar.” 

Umframt hesi viðurskifti, ið eru endurgivin í viðmerkingunum, metir Kommunufelagið, at 

uppskotið fer at hava aðrar munandi fíggjarligar útreiðslur fyri kommunala geiran, herundir 

útreiðslur til m.a.  

- øktu upplýsingarskylduna, 

- rættin til dátuflutning, 

- krøvini um data protection by design and by default, 

- setan av dátuverndarfólki, førleikakrøv og menning av viðkomandi,  

- víðkan av dátuviðgerðaravtalum, 

- krøv um yvirlit yvir viðgerðir. 

Greiningar úr t.d. Danmark hava víst, at implementeringin av GDPR hevur kostað donskum 

fyritøkum og stovnum upp í milliónir og samlað sæð upp í milliardir.  

Kommunufelagið góðtekur tí ikki, at lagt verður upp til, at møguligur meirkostnaður verður 

hildin innanfyri egnar karmar, í fyrsta lagi tí, at hetta ikki er realistiskt, og í øðrum lagi tí, at ein 

slík væntan um at megna økta dátuvernd innan verandi karmar sendir eitt skeivt signal um 

týdningin av at raðfesta dátuvernd. 

Kommunufelagið ynskir tí at koma í dialog við landsstýrið um, hvussu implementeringin av 

øktu krøvunum skal fíggjast og hvussu kommunurnar skulu kompenserast fyri øktu 

útreiðslurnar.  

 

Vegna  Kommunufelagið 

 
 
 
Dennis Holm, formaður    Eyðun Christiansen, stjóri 
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