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Hoyringssvar: Dátuverndarlógin 

KT-felagið hevur fingið lógaruppskot um nýggja løgtingslóg um vernd av persónsupplýsingum til hoyringar. 

Felagið fegnast um, at lógaruppskotið nú er komið so væl ávegis. 

Í sambandi við dagføring av lógarverkinum er fráboðað, at lóggávan skal liggja so tætt upp at GDPR, sum 

tað innihaldsliga gevur meining og tað halda vit er eitt gott útgangsstøði, tí Føroyar hevur nógv samskifti 

og samhandil við EU-lond.  

Sum heild metir KT-felagið, at lóggávuuppskotið er gott. Tó eru nøkur viðurskifti, sum felagið vil gera 

vart við, og sum felagið metir mugu broytast, áðrenn uppskotið verður lagt fyri løgtingið til viðgerðar. 

1. Revsitiltøk

Mugu vera eins fyri almennar og privatar stovnar og virkir

2. Føroyska p-talið

Má koma undir viðgerð av persónsupplýsingum eins og aðrir trúnaðarupplýsingar

3. Dátuverndarfólk

Verður broytt í viðmerkingunum til at vera persónur við hóskandi førleikum

4. Striking av dáta

Reglan um striking av dátum í backupskipanum má broytast

Harafturat hava vit viðmerkingar til hesi viðurskifti: 

5. Ábyrgd dátuábyrgdarans

Skal standa mát við kostnað fyri verkseting og váða fyri dátutrygd

6. Dáta um deyðar persónar

Í verandi lógaruppskoti fellur viðgerðartrygdin burtur tá persónur doyr

7. Arbeiðsbyrða

Mugu rokna við, at arbeiðsbyrðan økist tá nýggja lóggávan verður sett í verk

8. Viðgerðartrygd

Leiðreglur mugu gerast, so vit sleppa undan tulkingar møguleikum

9. Almannakunngerð

Leiðreglur eiga at gerast fyri nær ein átala ella lógarbrot verður almannakunngjørd

10. Tilhoyri til yrkisfeløg

Verður broytt til at vera viðkvæmur upplýsingur og broytir við verandi praksis

Fylgiskjal 21
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Neyðugar broytingar 

 

 

1. Revsitiltøk 

Viðvíkjandi revsing er lagt upp til, at tað almenna ikki kann revsast eftir hesi lóggávu, men tað privata 

verður fevnt av revsitiltøkum.  

 

Revistiltøkini mugu vera eins fyri bæði tað almenna og tað privata. Alt annað er óráðiligt og vil geva 

nógvar óhepnar støður. Lógaruppskotið eigur at verða broytt soleiðis, at revsitiltøkini, nevnd í hesi 

lóggávu, eisini verða galdandi fyri tað almenna. 

 

Sum dømi verður víst til danska lógartekstin, har tað stendur soleiðis í §41 stk. 6: 

“Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. Uanset straffelovens §27, stk. 2, kan offentlige myndigheder og institutioner m.v., som er 

omfattet af forvaltningslovens §1, stk. 1 eller 2, straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved 

udøvelse af virksomhed, der ikke svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private.” 

 

Ein líknandi orðing, sum javnsetur revsitiltøkini fyri tað almenna og tað privata, eigur at verða sett inn í 

føroyska lógartekstin. 

 

2. Føroyska P-talið 

Tá persónsverndarlóggávan nú verður dagførd, høvdu vit væntað, at dátuviðgerð av P-talinum eisini 

verður broytt tilsvarandi, so P-talið kom undir somu reglu fyri dátuviðgerð sum aðrir trúnaðarupplýsingar 

eftir hesi lóggávu. 

 

Heilt óvæntað er P-talið ikki tikið við í hesi dagføring og tað merkir, at P-talið framhaldandi ikki kann 

dátuviðgerðast av øðrum enn almennum stovnum uttan tá talan er um útgjalding av lønum ella tá serligt 

undantaksloyvi er givið til tað. Hetta hevur avleiðingar fyri rættiliga nógvar fyritøkur, sum skráseta 

upplýsingar um t.d. síni starvsfólk, sum ikki hava beinleiðis við lønarútgjaldingina at gera og samstundis 

vil hetta hava stórar avleiðingar fyri framtíðar talgilding av samfelagnum.  

 

Tað fyrireikandi arbeiðið, sum verður framt í dag fyri framtíðar talgilding, har ymisk dáta bert skulu 

skrásetast eitt stað, verður truplari, tí vandi verður fyri rættiliga nógvum skuggatalvum. Um P-talið 

kundi verið nýtt sum vanligur trúnaðuarupplýsingur, sum bæði almen og privat kunnu dátuviðgera, hevið 

man sloppið undan skuggatalvunum. Hesar skuggatalvur vilja, tá til stykkis kemur, kunna sammetast við 

talvur fyri P-talið og so er hetta ikki nøkur haldgóð loysn og setur borgaran í Føroyum í eina verri støðu 

enn borgarar í øðrum londum har líknandi eyðmerkingar sum P-tøl verða brúktar.  

 

Av hesi orsøk eigur P-talið at vera tikið við í hesa lógarbroyting, so lógarverkið ikki lóggevur fyritøkur og 

stovnar til lógarbrot, harafturat fyri at umgangast at borgarar í Føroyum vera verri stillaðir enn 

borgarar í øðrum londum. 

 

3. Dátuverndarfólk 

Fyri at lúka hesar treytir, verður í útgangsstøðinum lagt upp til, at persónurin hevur 

løgfrøðiligar førleikar innan fyri dátuverndarrætt og hevur royndir á hesum økinum. Á 

hvørjum støði hesir førleikar ella royndir skulu vera, velst um viðgerðina av 

persónsupplýsingum, herundir mongd, viðkvæmi og torgreidni. Tað verður við hesum ikki sett 

sum treytaleyst krav, at dátuverndarfólkið er løgfrøðingur (cand.jur). Hetta verður upp til 

dátuábyrgdaran ella dátuviðgeran at meta um. Í ávísum førum kann tað eisini vera skilagott, 

um dátuverndarfólkið hevur eina tøkniliga útbúgving ella ávísar tøkniligar førleikar. 
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Tað er óheppi, at tað í lóggávuverkinum verður nevnt, at tað sum útgangsstøði verður talan um at hava 

ein løgfrøðing í DPO-starvi, tí ofta vil tað vera aðrir førleikar sum eru eins týdningarmiklir. 

 

KT-felagið ynskir tí, at tað heldur verður skrivað, at persónurin hevur førleikarnar at fremja arbeiðið. 

Eitt KT-fólk kann leita sær løgfrøðiliga hjálp, tá okkurt torskilt er og ein løgfrøðingur kann leita sær 

hjálp hjá einum KT-fólki, um okkurt er sum hann ikki skilir. Á henda hátt verður tryggja, at tað ikki er 

ein ávísur fakbólkur sum fær óneyðugan framíhjárætt.  

 

4. Striking av dáta 

Í stk. 1 er ásett í hvørjum førum persónsupplýsingar skulu strikast – antin eftir áheitan frá 

skrásetta ella av eintingum dátuábyrgdarans. At persónsupplýsingar vera strikaðar merkir, at 

persónsupplýsingarnar skulu strikast allastaðni hjá einum dátuábyrgdara, t.e. eisini í backup skipanum 

o.tíl. 

 

Striking av upplýsingum í backup-um er ein tøknilig avbjóðing, sum kann seta trygdina í vanda. Í GDPR var 

henda áseting galdandi, men seinni eru tulkingar av hesum broytt eftir at umfatandi kanningar og 

váðametingar í mun til kostnað fyri at broyta backup skipanir eru gjørdar. Tí verður dáta í 

backupskipanum ikki strikaðar. 

 

Ístaðin vera hóskandi atlit tikin til, hvussu dáta vera viðgjørd í backupskipanum og leiðreglur fyri, hvussu 

dáta skal viðgerast um ein backup-ur verður innlisin av nýggjum.  

 

KT-felagið ynskir, at sami leistur verður brúktur í føroysku lóggávuni. Verður hetta ikki broytt, er 

sannlíkt, at allar fyritøkur og stovnar, sum brúka backup skipanir, mugu bróta lóggávuna um tey vilja 

tryggja sær backup av dáta, og hetta vil ganga út yvir trygdina. 

 

 

Harafturat omanfyri nevndu viðmerkingum, hevur KT-felagið nakrar áheitanir um broytingar til 

lógaruppskotið.  

 

5. Ábyrgd dátuábyrgdarans 

Í §37 stendur, at dátuábyrgdarin skal seta hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk í verk fyri at tryggja og 

kunna vísa á, at viðgerðin er í samsvari við løgtingslógina. Dátuábyrgdarin skal í hesum sambandi leggja 

upp fyri slagi, vavi, samanhangi og endamáli við viðgerðini umframt váðum fyri rættindunum hjá 

skrásetta. 

 

Tað verður í hesum ikki tikið hædd fyri, at viðgerðin skal standa mát við kostnað at verkseta KT-loysnir í 

mun til váðan fyri brot á dátutrygd. Hví henda regla ikki er tikin við í føroyska uppskotinum vita vit ikki, 

men rokna við, at tað má vera ein feilur.  

 

KT-felagið mælir til, at henda regla verður sett inn í lógaruppskotið, eins og tað er ásett í GDPR. Henda 

áseting er týðandi fyri, hvussu framtíðar loysnir skulu gerast. 

 

6. Dáta hjá livandi /deyðum persónum 

Á síðu 50 stendur soleiðis: 

Løgtingslógin fevnir einans um livandi persónar. Upplýsingar um deyðar persónar eru bert 

fevndar av ásetingini, um tær kunnu knýtast at einum livandi persóni, t.d. um upplýsingar um 

ein deyðan persón siga nakað um arvaligar sjúkur hjá einum núlivandi persóni. 

 

Henda lýsing sigur sum útgangsstøði at talan er bert um dáta hjá livandi persónum, men samstundis 

kunnu vera nógvir tulkingarmøguleikar, sum gera, at tað er óvist hvørjar reglur eru galdandi fyri ein 

deyðan persón. Ein vegleiðing ella ein kunngerð hevði verið ynskilig. 
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7. Arbeiðsbyrða 

Í uppskotinum verður nevnt í fleiri umførum at roknað er við, at nýggja lóggávan kann setast í verk uttan 

stórvegis broytingar fyri virkir og stovnar. Á síðu 44 pkt. 2.13 stendur t.d. “flestu av skyldunum eru longu 

galdandi, harundir kunningarskyldan tá persónsupplýsingar verða savnaðar”  

 

Henda orðing er sera subjektiv og ilt er at meta um øktu arbeiðsbyrðuna av nýggju skyldunum. Hyggja 

vit at londunum rundanum okkum, hevur økta arbeiðsbyrðan verið ovurhonds stór. Tískil er meira 

sannlíkt at nýggja lóggávan eisini fer at hava økta arbeiðsbyrðu fyri virkir og stovnar í Føroyum, og tað 

kann eisini roknast við, at tað verður trupult hjá virkjum og stovnum at liva upp til hesa lóggávu við so 

stuttari freist sum lóggávan leggur upp til. 

 

8.Viðgerðartrygd 

Tá henda lóggáva verður sett í verk er umráðandi at hóskandi vegleiðingar verða gjørdar, so vit sum 

samfelag kunnu standa inni fyri og skilja viðgerðartrygdina eins. Hetta hevur verið ein stór uppgáva hjá 

Dátueftirlitum í øðrum londum. Hesi hava framleitt eina røð av vegleiðingum har tulkingarmøguleikarnir 

eru víðir og eisini t.d. ásett, hvat ein dátuviðgerðaravtala eigur at innihalda og hvørji eftirlit skulu 

fremjast. 

 

Áðrenn henda lóggáva kemur í gildið er neyðugt at slíkar vegleiðingar eru tøkar, so dátuábygdarar og 

dátuviðgerðar kunnu tryggja, at tey liva upp til ásetingarnar í lóggávuni.   

 

Á síðu 33 stendur m.a. um viðgerðartrygd at dátuábyrgdarin og dátuviðgerðin skulu seta í verk hóskandi 

tøknilig og bygnaðarlig tiltøk, soleiðis at trygdarstøðið hóskar til váðarnar við viðgerðini. 

 

Í uppskotinum verða nevnd nøkur dømi um tøknilig og bygnaðarlig tiltøk: 

1. Tiltøk, sum tryggja, at tað er møguligt aftaná viðgerðina, at kanna og gera av, um og hvør hevur 

viðgjørt persónupplýsingar (logging) 

2. Tilnevning av dátuverndarfólkið – eisini tá hetta ikki er krav sambært løgtingslógini 

3. Innanhýsis reglur um bygnaðarlig viðurskifti og fysiska trygd, her undir trygdarskipan, avmarking 

ella eftirlit við atgongd, góðkenningarskipanir 

4. Tiltøk, sum tryggja, at einans persónar, sum eru heimilaðir til hetta, kunnu fá atgongd til 

persónsupplýsingar 

5. Reglur um tagnarskyldu 

6. Leiðreglur um, hvussu dátuábyrgdarin hevur eftirlit við trygdartiltøkum 

7. Nøktandi vegleiðing og upplæring av starvsfólki, sum viðgera persónsupplýsingar 

8. Dulnevning av persónsupplýsingum 

9. Reglulig grannskoðan og eftirlit av tøkniligu og bygnaðarligu tiltøkunum 

10. Skráseting av avvístari atgongd 

Dátuábyrgdarin og dátuviðgerðin skulu hava skjalprógv fyri, hvørji trygdartiltøk eru sett í verk, sbr. §44 

um yvirlit. Skjalprógv skal brúkast í sambandi við eftirlit. Hava vit ikki neyðugu vegleiðingarnar kann 

hetta verða ein stór avbjóðing fyri nógvar fyritøkur og stovnar.  

 

Í uppskotinum stendur eisini, at reglulig grannskoðan skal fremjast. KT-felagið mælir til at broyta 

orðingina soleiðis, at grannskoðan verður broytt til skoðan, so hetta ikki verður misskilt við at bert 

grannskoðarar kunnu loysa hesa uppgávu. Í GDPR er orðingin gjørd soleiðis, at ein fakbólkur ikki verður 

lóggivin inn í eina ávísa uppgávu við at skriva “audit” - ella skoðan á føroyskum. 

 

9. Almannakunngerð 

Í §68 stendur nakað um, hvat Dátueftirlitið skal gera. Uppgávurnar eru m.a. 
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1) av sínum eintingum ella eftir klagu frá skrásetta ansa eftir, at viðgerð av persónsupplýsingum bert fer 

fram í samsvari við løgtingslógina og tær reglur, sum eru ásettar sambært løgtingslógini, 

2) styrkja almenna kunnleikan til dátuvernd,  

3) ráðgeva Føroya landsstýri og øðrum stovnum o.a. um lóggávu og umsitingarlig tiltøk dátuvernd til 

frama, 

4) styrkja kunnleikan hjá dátuábyrgdarum og dátuviðgerum um teirra skyldur sambært hesi løgtingslóg, 

5) gera kanningar, har persónsupplýsingar verða viðgjørdar, 

6) fylgja við í og kunna um gongdina í viðgerðini av persónsupplýsingum her á landi og uttanlands, og 

7) gera eina ársfrágreiðing, sum skal almannakunngerast. 

 

Ásett er m.a. at Dátueftirlitið ger ársfrágreiðingar, sum skulu almannakunngerast, sum er eitt gott 

hugskot. Tað er allarhelst neyðugt, at tað verður ásett í nærri reglum, í hvønn mun fyritøkur og stovnar 

verða navngivnar tá átalur verða givnar og at hetta bert verður gjørt tá brotið er álvarsligt. 

 

10. Tilhoyri til yrkisfeløg 

Á síðu 67 stendur soleiðis um yrkisfeløg:” Nr. 4. Almannagagnlig feløg og grunnar” 

 

Ásetingin svarar í høvuðsheitum til §10, stk. 2 í galdandi løgtingslóg, og hevur við sær, at 

almannagagnlig feløg og grunnar undir ávísum treytum kunnu viðgera viðkvæmar 

persónsupplýsingar um limir, fyrrverandi limir ella persónar, sum við sama endamáli javnan 

eru í sambandi við hesi. 

 

Fevnd av ásetingini eru ikki-vinnulig feløg og grunnar, sum hava samfelagsligan týdning, t.d. 

samtøka av persónum, sum hava somu felags áhugamál ella áskoðanir, t.d. átrúnaðarliga, 

heimsspekiliga ella politiskt. Eisini fevnir ásetingin um t.d. sjúklingafelagsskapir. Fevnd eru 

t.d. Krabbameinsfelagið, Heilafelagið og politisk ungmannafeløg ella flokkar og fakfeløg. 

 

Henda áseting merkir t.d. at tilhoyri í yrkisfeløgum verður mett, sum viðkvom upplýsing. Hetta er 

annars ein áseting, sum í Føroyum hevur verið bloytt upp við, at fráboðanar skylda ikki er. Verður hetta 

tulka strangt vil tað ávirka nógvar av teimum tænastum, sum eru innan hetta økið í dag, sum t.d. 

uppkrevjing av limagjøldum og skráseting í limalistum í ymsum skipanum. 

 

 
 

Vinarliga 

KT-felagið 

 

 

 

Marius Thomassen 


