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Viðmerkingar til uppskot til nýggja Dátuverndarlóg fyri Føroyar 

Granskingarráðið hevur nakrar viðmerkingar til lógaruppskotið, sum á ymsan hátt viðkemur 
arbeiði stovnsins. 

Í lógaruppskotinum verður orðið gransking ikki nýtt so ofta, heldur verður sagt vísindaligt 
endamál. Talan er tó um reglur, sum fevna um og áseta karmar og treytir fyri 
granskingarvirksemið í Føroyum.  

Sum stovnur, ið stuðlar gransking á øllum fakøkjum, halda vit tað hava stóran týdning, at tað 
eru greiðar reglur á økinum, sum verja borgarar best møguligt, uttan at hesar reglur forða 
gransking sum heild.  

Gransking fer í stóran mun fram í samstarvi um landamørk. Nærum øll gransking í Føroyum, 
sum verður stuðlað av útlendskum grunnum, er fevnd GDPR – dátuverndarpakkan hjá ES-
nevndini. Tí eru granskarar í Føroyum í stóran mun longu kendir við GDPR.  Vit meta, at tað er 
gott at fáa regluverk í Føroyum, sum líkist tí í samstarvslondum okkara.  

Í hesum sambandi meta vit tað hava stóran týdning, at nýggja lógin, tá hon er samtykt í 
Løgtinginum, verður umsett til enskt skjótast gjørligt. Hetta fyri at granskarar og stovnar kunnu 
vísa á, at vit hava nøktandi regluverk á økinum í Føroyum. 

Broytingar í mannagongdum fyri granskarar og granskingarstovnar 

Í § 18 verður sagt, at: ” Viðkvæmar persónupplýsingar, sbrt. § 11, stk. 1, kunnu viðgerast um 
viðgerðin er neyðug til søgulig, hagfrøðilig ella vísindalig endamál, og bágin tann einstaki hevur 
av viðgerðini, má metast at skula víkja fyri tí munandi samfelagsliga týdningi, viðgerðin 
hevur” (okkara herðing).  

Hendan grein fevnir í stóran mun um ta gransking, sum verður kallað epidemiologisk gransking, 
og sum fer fram á heilsuøkinum, og um samfelagsvísindaliga gransking. Tað kundi staðið nevnt 
í viðmerkingunum fyri at gjørt enn greiðari, at greinin serliga er um gransking. 

Tað verður lagt upp til eina virkna meting ella tulking av orðinum munandi, sum vit halda kann 
verða nakað avbjóðandi, serliga tá tað eru ymisk fólk, sum skulu meta. Tá metingin nú verður 
løgd til dátuábyrgdarar fyri stovnar og virkir, har tað áður var Dátueftirlitið, sum gjørdi 
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metingina eftir umbøn, er møguleiki fyri eini ymiskari praksis. Her halda vit, at tørvur verður á 
góðari vegleiðing til granskingarstovnarnar og dátuábyrgdarar teirra. 
 
Sum heild taka vit undir við broytingini, at tað framyvir er dátuábyrgdarin á stovnunum, sum 
hevur ábyrgd av at meta um og tryggja, at granskingarverkætlan lýkur ásetingarnar í 
lógarverkinum, heldur enn at tað er Dátueftirlitið, sum skal fráboðast og geva loyvi. Hetta meta 
vit fer at gera, at granskingarstovnarnir vera virknari í at gera regluverk og mannagongdir fyri 
sín stovn og at tilvitskustigið um reglurnar hækkar, samstundis sum hetta fer at lætta um 
fyrisitingarliga hjá granskarunum.  
 
Broytingin fer at fáa praktiskar avleiðingar fyri viðgerðina av stuðulsumsóknum í 
Granskingarráðnum. Her hevur praksis verið, at ein stuðulsjáttan hevur verið givin treytað av, 
at neyðug loyvi frá eitt nú Dátueftirlitið og Vísindasiðsemisnevnd eru fingin til vega. Frameftir 
verður tað einstaki stovnurin sjálvur, sum má skjalprógva yvirfyri Granskingarráðnum, at ein 
verkætlan er í tráð við lógarásetingarnar um vernd av persónsupplýsingum.  
 
Førleikakrøv til limir í Dáturáðnum 
 
Tað er eitt umfatandi og vaksandi granskingarvirksemi í Føroyum. Hetta er øki, har tað eru 
nógv atlit at taka í mun til handfaring av persónsupplýsingum. Í hesum sambandi halda vit, at 
tað hevði verið ynskiligt, at tað varð tilskilað í § 67 í lógini, at ein av limunum í Dáturáðnum skal 
vera granskari ella granskingarkønur. Hetta er okkum kunnugt praksis í dag, men hóast tað ikki 
er ásett í galdandi lóg. 
 
Praktiskar avleiðingar av lógini  
 
Nýggja lógin fer at seta stór krøv til stovnar og starvsfólk teirra. Hvør stovnur skal hava eitt 
dátuverndarfólk. Í viðmerkingunum verður lagt upp til, at hetta í stóran mun er uppgáva, sum 
eitt av verandi starvsfólkum fær álagt. Tað verður ikki lagt upp til, at stovnar fáa økta játtan til 
at røkja hesa uppgávuna.  
 
Vit meta, at tað serliga á smáum stovnum, har starvsfólk ofta hava nógvar ymsar uppgávur, 
kann gerast tykjast tungt seta seg inn í og gera mannagongdir og reglur fyri økið. Vit meta tí, at 
tað er neyðugt við sera greiðari og hollari vegleiðing, eitt nú um skráseting og handfaring av 
persónsupplýsingum í journal og øðrum telduskipanum.  
 
Vit vóna, at avvarðandi myndugleikar gera almennar vegleiðingar og leiðreglur, sum til ber at 
arbeiða útfrá, og at skeið verða skipað uttan kostnað fyri stovnarnar, so tað fíggjarliga ikki 
verður ein forðing fyri íverksetan.  
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