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løgtingsmáli nr. 51/2019: Uppskot til løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum 

(Dátuverndarlógin) 

 

Løgmaður, Bárður á Steig Nielsen, hevur lagt málið fram 21. desember 2019, og eftir 1. viðgerð 23. 

januar 2020 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 4., 12. og 27. februar, 9. mars og 27. og 29. apríl 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri KT-felagið, Føroya Arbeiðsgevarafelag, 

Felagið Føroyskir Peningastovnar, Kommunufelagið, Dátueftirlitið, Landssjúkrahúsið, Ílegusavnið, 

Etiska Ráðið, Familjufyrisitingina, Almannaverkið, Fróðskaparsetrið, Granskingarráðið, Talgildu 

Føroyar og løgmann, Bárð á Steig Nielsen. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar. 

 

Meirilutin (Christian F. Andreasen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen) 

hevur hesar viðmerkingar: 

 

Tekniska menningin seinastu árini setir stór krøv til dátutrygdina og harvið eisini rættartrygdina hjá 

borgarum. Í dag verða næstan allar upplýsingar um persónar skrásettar í elektroniskum dátuskipanum, 

og møguleikin fyri, at skrásettar upplýsingar um persónar ella fyritøkur koma í skeivar hendur, er 

altíð til staðar. Peningastovnar skráseta alla peninganýtslu og harvið innkeyp hjá fólki, tað almenna 

skrásetir viðkvæmar upplýsingar um persónar og fyritøkur, og borgarar avgreiða í dag ein stóran part 

av sínum persónligu viðurskiftum gjøgnum alnótina. Tað, sum fyrr varð skrásett á pappíri og goymt 

handan lás, liggur í dag fyri ein stóran part goymt elektroniskt og kann heintast á alnótini.  

 

Hesi viðurskfti gera tað neyðugt við einum lógarverki, sum í størst møguligan mun skal tryggja, at 

viðkvæmar upplýsingar verða vardar soleiðis, at hesar ikki koma í skeivar hendur. Fyri at røkka 

hesum endamáli má lóggávan tryggja, at tær skipanir, sum verða nýttar, lúka øll trygdarkrøv, og at 

hvør einstakur stovnur ella fyritøka, sum goymir og viðger viðkvæmar upplýsingar, hevur 

mannagongdir, sum tryggja, at upplýsingar verða goymdar á tryggan hátt. Tað er eisini neyðugt, at 

hugburðurin hjá teimum, sum fáast við persónupplýsingar, altíð hevur fokus á, at viðkvæmar 

upplýsingar mugu handfarast trygt. 

 

Hertil kemur, at skásettar persónupplýsingar eisini kunnu nýtast til at avlesa atburðin hjá hvørjum 

einstøkum menniskja. Av hesi orsøk er vandin fyri misnýtslu altíð sera stórur.  

 

Tað er av stórum týdningi fyri rættartrygdina, at hvør einstakur borgari veit, hvørjar skrásetingar eru 

gjørdar um viðkomandi, og at borgarin fær møguleika at rætta møguligar skeivleikar. Tað er eisini av 

stórum týdningi, at borgarar kunna kenna seg tryggar við, at persónupplýsingar verða goymdar trygt, 

og at borgarin eisini kann krevja skrásettar upplýsingar strikaðar, tá tað ikki er neyðugt at hava hesar 

upplýsingar liggjandi. Tað er eisini av stórum týdningi, at almennir stovnar og fyritøkur av sínum 

eintingum strika skrásettar persónupplýsingar, tá tað ikki longur er neyðugt at hava hesar upplýsingar 

liggjandi. 



 

Meirilutin heldur, at lógaruppskotið bøtir munandi um rættartrygdina hjá tí einstaka, partvís tí at 

rættindini hjá borgarum og skyldurnar hjá stovnum og fyritøkum eru betur útgreinað enn í galdandi 

persónupplýsingarlóg, og tí lógaruppskotið betur útgreinar, hvussu persónupplýsingar skulu 

viðgerast, hvussu borgarin skal kunnast, og nær upplýsingar skulu strikast. 

 

Undir viðgerðini av málinum hevur Rættarnevndin fingið upplýst, at tað ikki er ein fyritreyt fyri at 

varðveita triðjalandsgóðkenningina frá ES, at Føroyar samtykkja fyriliggjandi uppskot, sum er gjørt 

við støði í nýggju GDPR-reglunum hjá ES. Hinvegin hevur landsstýrið fingið ábendingar frá ES um, 

at fyriliggjandi uppskot verður mett at vera nøktandi lóggáva í mun til eina nýggja góðkenning av 

Føroyum sum triðjalandi. Løgmansskrivstovan hevur upplýst, at landsstýrið hevur ikki samskift við 

ES um gomlu persónsupplýsingarlógina. Samskiftið við ES hevur bert umfatað uppskotið til nýggja 

dátuverndarlóg.  

 

Hóast lógaruppskotið er rættiliga víðfevnandi, er uppskotið í rættiliga stóran mun ein nágreining av 

verandi rættarstøðu. Tey feløg og stovnar, sum í dag liva upp til galdandi persónupplýsingarlóg, 

kunnu lættliga uppfylla treytirnar í lógaruppskotinum, um hetta verður samtykt. 

 

Tað nýggja við uppskotinum er fyrst og fremst, at verandi skipan við viðgerðarloyvum fer úr gildi, 

soleiðis at Dátueftirlitið fyrst og fremst verður ein eftirlitsmyndugleiki, sum sambært uppskotinum tó 

fær víðar heimildir. Lógaruppskotið ásetir greiðar reglur um, at stovnar og fyritøkur, sum viðgera 

persónupplýsingar, sjálvi hava ábyrgdina av, at reglurnar verða fylgdar og tí skula seta 

ábyrgdarpersónar, sum skulu tryggja, at tær skipanir, sum verða nýttar, liva upp til lógarkrøvini. Eisini 

skulu stovnar og fyritøkur hava greiðar mannagongdir um, hvussu persónupplýsingar verða goymdar 

og viðgjørdar. 

 

Rættarnevndin hevur umrøtt fíggjarligu avleiðingarnar av lógaruppskotinum. Meirilutin metir ikki, at 

møguligar øktar útreiðslur, sum skulu nýtast til tess at tryggja borgarar móti misnýtslu av 

persónupplýsingum, er nakað sum kann forða fyri, at lógaruppskotið verður samtykt. Tvørturímóti 

metir meirilutin, at tað er av stórum týdningi fyri rættartrygdina hjá borgarum, at dátutrygdin er í lagi, 

bæði hjá almennum stovnum og privatum fyritøkum, og at neyðugur peningur verður settur av til tess 

at tryggja hetta. 

 

Tað er sjálvsagt av stórum týdningi, at reglurnar verða hildnar. Sambært viðmerkingunum til 

uppskotið verður sagt, at revsing ikki kann áleggjast almennum stovnum, herundir eisini 

kommunalum stovnum.  

 

Tað er ein alment galdandi regla í § 27, stk. 2 í revsilógini, at almennir myndugleikar kunnu ikki 

sektast fyri brot á lóggávu, um hetta er í sambandi við myndugleikaútinnan. Í § 27, stk. 2 stendur, 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”. 

 

Rættarnevndin hevur umrøtt, um tað er rímiligt, at almennir stovnar sleppa undan revsing, herundir 

eisini sekt, í sambandi við møgulig brot. 

 

Av tí, at tann revsing, sum kann koma upp á tal av almennum stovnum, sum oftast er ein sekt, heldur 

meirilutin samanumtikið, at tað er rímiligt at frítaka almennar stovnar og kommunur fyri hesa skyldu.  



 

Hetta skal tó ikki á nakran hátt skiljast soleiðis, at tað verður mett at vera av minni týdningi, um 

almennir stovnar ikki yvirhalda ásetingarnar í lógini. Meirilutin heldur tvørturímóti, at tað er av 

stórum týdningi, at tað almenna tekur møgulig brot í størsta álvara, soleiðis at verða brot staðfest, 

eigur hetta at fáa hóskandi avleiðingar fyri viðkomandi stovn, og eisini avleiðingar fyri persónar, sum 

hava ábyrgdina av møguligum brotum. Verða álvarsom brot staðfest, eigur í øllum føri at verða 

viðgjørt, um tað er møguligt at áleggja disiplinæra ábygd mótvegis leiðslu og/ella ábyrgdarpersónum, 

sum við vilja ella við grovum ósketni hava framt brot á lógina.  

 

Í viðmerkingunum til lógaruppskotið verður viðvíkjandi revsing sagt m.a. soleiðis undir punkt 1.4.10. 

Rættarráð, ábyrgd og revsing á bls. 36: 

 
”Eins og í galdandi løgtingslóg verður eisini lagt upp til reglur um revsing. Brot á nærri ásettar 

reglur í løgtingslógini skal sostatt kunna revsast við sekt ella við fongsli upp til 6 mánaðir.  

 

Í sambandi við gildiskomu av GDPR var stórt fokus á, at revsingin fyri at bróta 

dátuverndarreglurnar skuldi verða strangari, herundir serliga at sektarstøðið skuldi verða hægri. 

Í GDPR eru eisini ásettar maksimum sektarupphæddir, sum úr einum føroyskum sjónarmiði eru at 

meta sum sera høgar.  

 

Í artikli 83 er sostatt ásett, at brot fyri ávísar ásetingar skal hava við sær sekt upp til 10 mió. evrur 

ella 2 % av árliga altjóða umsetninginum, um hendan upphæddin er størri, og fyri aðrar ásetingar 

sekt upp til 20 mio. evrur ella 4 % av árliga altjóða umsetninginum, um henda upphæddin er størri. 

 

Fyri revsirættarlig tiltøk er ásett í artikli 84, at hesi skulu verða virkin, standa mát við brotið og 

hava ræðandi virknað.  

 

Í mun til hvat sektarstøðið í Føroyum skal verða, verður hetta til dómstólarnar at meta um í hvørjum 

einstøkum føri. Í artikli 83, stk. 2 eru ásett viðurskifti, sum skulu takast við í metingina, tá sektin 

verður ásett. Hetta er t.d um brotið er tilætlað ella framt við ósketni, um dátuábyrgdarin ella 

dátuviðgerin hava roynt at avmarka skaðan, hvussu langa tíð brotið hevur vart o.s.fr. Hesi 

viðurskifti eiga eisini at verða tikin við í metingini, tá revsing verður ásett í ítøkiligum revsimálum 

í Føroyum. Harumframt er kapittul 10 í revsilógini um áseting av revsing galdandi.  

 

Hóast tað er upp til dómstólarnar at meta í hvørjum einstøkum føri, skal tað tó viðmerkjast, at tað 

við uppskotinum er lagt upp til, at sektarstøðið verður hækkað munandi í mun til galdandi støðið. 

Tað er umráðandi, at reglurnar um dátuvernd verða tiknar í størsta álvara, og eitt hægri sektarstøði 

er ein partur av hesum. 

 

Í donsku lógini, sum supplerar GDPR, er lagt upp til, at danska sektarstøðið verður hækkað 

munandi. Sektir eftir áður galdandi lóg í Danmark lógu ímillum 2000 kr. og 25.000 kr. Lagt verður 

upp til, at sektarstøðið í Føroyum í útgangsstøðinum skal fylgja gongdini í Danmark uttan so, at 

tað eru serlig føroysk viðurskifti, sum gera seg galdandi, sum kunnu grunda, at sektarstøðið skal 

eitt annað. Tað kann í tí samanhanginum viðmerkjast, at tað, at sektarstøðið skal fylgja gongdini í 

Danmark, ikki í øllum førum merkir, at sektin í krónum og oyrum skal verða tann sama í Danmark 

og í Føroyum. Støddin á samfelagnum og á fyritøkum er í sær sjálvum viðurskifti, sum kunnu 

grunda, at sektarstøðið kann vera øðrvísi.  

 

Tað skal serliga viðmerkjast, at støddin á fyritøkum og fyrimunirnir, sum eru fingnir við at bróta 

lógina, skulu takast við í metingina av, hvussu høg sektin skal verða. Tað er sostatt ikki endamálið 



við at hækka sektarstøðið, at sektirnar skulu gerast so høgar, at fyritøkur ikki hóra undan 

fíggjarliga, um løgtingslógin verður brotin.” 

 

Meirilutin heldur, at tað altíð má vera rímiligt samsvar millum tað brot, sum er framt, og ta revsing, sum 

verður áløgd. Tað er upp til dómsvaldið at áseta støðið fyri hvør revsing, herundir hvør sekt, skal áleggjast.  

 

Meirilutin heldur, at revsing fyri brot á lógina í útgangsstøðinum eigur at fylgja teimum vanligu 

mannagongdum og tí siðvenju, sum er galdandi fyri brot á aðra føroyska serlóggávu. Meirilutin heldur 

tað ikki vera rætt at innføra eitt serligt slag av strangari revsing fyri brot á hesa lógina í mun til brot á aðra 

serlóggávu í Føroyum. Meginreglurnar fyri áseting av sekt eiga sjálvsagt at fylgjast, og sektin eigur í 

hvussu er altíð at ásetast soleiðis, at tað ikki má vera nakar fíggjarligur fyrimunur ikki at halda galdandi 

ásetingar í lógini. Hinvegin má ásannast, at dátuverndarlógin hevur sum endamál at verja borgaran móti 

ólógligari nýtslu og viðgerð av viðkvæmum upplýsingum, og tí eigur revsingin sjálvsagt eisini at ásetast 

soleiðis, at revsingin kann hava ein fyribyrgjandi virknað. 

 

Rættarnevndin hevur umrøtt spurningin um reglurnar fyri nýtslu av p-talinum í sambandi við eyðmerking 

av borgarum í elektroniskum skrásetingum. Nevndin hevur frá privatum fyritøkum og øðrum fingið 

upplýst, at reglurnar viðvíkjandi nýtslu av p-talinum er ov stirvnar. Dátueftirlitið hevur havt ein strangan 

praksis við at loyva privatari nýtslu av p-talinum. Hetta hevur viðført, at neyðugt hevur verið at gera aðrar 

alternativar skráir. Hetta hevur so aftur ført við sær, at tað er trupult at finna út av, hvørjar upplýsingar eru 

skrásettar um borgarar í slíkum skráum, tí tað er trupult at eyðmerkja teir persónar, sum eru skrásettir í 

slíkum ”skuggaskráum”. 

 

Meirilutin heldur ikki, at grundarlag er fyri at broyta galdandi reglur, sum eru ásettar í § 16, stk. 2 og stk. 

3 í lógaruppskotinum. Løgmansskrivstovan hevur sum svar uppá munnligan fyrispurning frá 

Rættarnevndini upplýst, at hesin trupulleiki eigur at kunna verða loystur við eini fleksiblari umsiting av, 

nær privat hava loyvi at viðgera og víðarigeva p-tal eftir § 16, stk. 2 og 3. 

 

Rættarnevndin er kunnað um, at Formansskapurin í Løgtinginum við skrivi, dagfest 22. januar 2020, 

hevur heitt á tingmenn um at taka undir við, at Dátuverndarlógin ikki skal fevna um virksemið hjá 

Løgtinginum og stovnum undir Løgtinginum.  

 

Í skrivinum verður víst á, at valdsjavnvágin millum lóggevandi og útinnandi valdið, og hvussu hesi 

ávirka hvørt annað, er ásett í Stýrisskipanarlógini, og at Formansskapurin heldur, at lóggávan á hesum 

økinum eisini skal avspegla hetta. Hildið verður eisini, at tað er óheppið, at Løgtingsins umboðsmaður 

og Landsgrannskoðanin, sum eru lógarfestir eftirlitsstovnar vegna Løgtingið, skulu vera undir eftirliti 

av einum fyrisitingarmyndugleika, sum teir sjálvir hava eftirlit við. 

 

Harumframt hevur løgmaður heitt á Rættarnevndina um, umframt at gera málsligar rættingar og 

tekninskar nágreiningar, at broyta § 36, stk. 3 og gildiskomuna av § 67 um Dáturáðið. 

 

Viðv. § 36, stk. 3 hevur ES-nevndin í sambandi við endurgóðkenningina av Føroyum sum trygt 

triðjaland víst landsstýrinum á, at undantakið, sum tað er orðað í lógaruppskotinum, innihaldsliga 

tykist at vera sera breitt. Tað er í hesum sambandi, at Løgmansskrivstovan hevur hugt at orðingini 

umaftur og er komin eftir, at ein nágreining av sjálvum lógartekstinum er skynsamt. 

 

Hóast lógin ikki fær gildi fyrr enn 1. januar 2021, eigur arbeiðið við at gera vegleiðingar o.a. at byrja 

so skjótt, sum løgtingslógin er samtykt, og tað er umráðandi, at nýggja Dáturáðið, sum er evsti 

myndugleiki í Dátueftirlitinum, verður tilnevnt sum skjótast, soleiðis at tað er nýggja Dáturáðið, sum 



skal virka undir nýggju lógini, sum er við í arbeiðnum at leggja fast, hvussu lógin skal tulkast o.s.fr. 

Skotið verður tí upp, at § 67 um Dáturáðið kemur í gildi 1. juli 2020.  

 

Meirilutin setir tískil fram soljóðandi 

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

1. § 3, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Løgtingslógin er ikki galdandi fyri viðgerð av persónupplýsingum, sum fer fram í 

Løgtinginum og stovnum undir Løgtinginum.” 

 

2. Í § 6, nr. 6 verður “ainnliv” broytt til: “av”. 

 

3. Í § 36, stk. 2 verður aftan á “sum ásett í §§” sett: “2, ”. 

 

4. Í § 36, stk. 3 verður aftan á “endamálinum við viðgerðini” sett: “, og um hesar ásetingar gera 

tað ómøguligt ella í sera stóran mun forða fyri, at endamálið við viðgerðini verður rokkið”. 

 

5. Í § 43, stk. 1 verður “áseta” broytt til: “góðkenna”, og í § 43, stk. 2 verður “ásetur” broytt til: 

“góðkennir”. 

 

6. Í § 50, stk. 1, nr. 2 verður “eru” broytt til: “er”. 

 

7. Í § 57 verður “er” broytt til: “eru”. 

 

8. § 81, stk. 1 verður strikað, og í staðin verður sett:  

“Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 2021, og samstundis fer løgtingslóg nr. 73 frá 8. 

mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum úr gildi, sbr. tó stk. 2. 

Stk. 2. § 67 kemur í gildi 1. juli 2020, og samstundis fer § 36, stk. 3 í løgtingslóg nr. 73 frá 

8. mai 2001 úr gildi.” 

Stk. 2-3 verða eftir hetta stk. 3-4.    

 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til nr. 1 

Alt virksemið í Løgtinginum, bæði tað politiska og umsitingarliga, verður undantikið lógini, og 

somuleiðis virksemið hjá Løgtingsins umboðsmanni og Landsgrannskoðanini. At stovnarnir ikki 

verða fevndir av lógini merkir tó ikki, at virksemið á stovnunum ikki í mestan mun eigur at verða 

skipað samsvarandi lógini. Løgtingið, Løgtingsins umboðsmaður og Landsgrannskoðanin eiga at 

viðgera, hvussu virksemið og viðgerðin av persónupplýsingum skal skipast og í hesum sambandi taka 

støði í, at viðgerðin av persónupplýsingum í størstan mun fer fram samsvarandi galdandi reglum, og 

at undantøk einans verða gjørd, um serlig atlit tala fyri hesum. 

 

Til nr. 2, 6 og 7 

Málsligar rættingar. 



 

Til nr. 3 

Talan er um eina tekniska broyting. 

 

§ 36, stk. 2 førir víðari § 22, stk. 3 í galdandi løgtingslóg.  

 

Sum greitt frá í viðmerkingunum til ásetingina er endamálið við ásetingini at tryggja somu rættarstøðu 

eftir dátuverndarlógini og lógini um innlit í fyrisitingina. Hetta merkir, at persónupplýsingar, sum 

verða viðgjørdar av almennu fyrisitingini, kunnu undantakast innliti í sama mun eftir dátuverndar-

lógini sum eftir lógini um innlit í fyrisitingina.  

 

Av misgáum er tilvísingin til § 2 í løgtingslóg um innlit í fyrisitingina ikki við í § 36, stk. 2, hóast 

hon er við í § 22, stk. 3 í galdandi lóg. Skotið verður upp at rætta hetta.  

 

Til nr. 4 

Talan er um eina nágreining av innihaldinum í § 36, stk. 3. 

 

§ 36, stk. 3 ásetir, í hvørjum førum undantak kann gerast frá rættindunum hjá skrásetta í §§ 26, 27, 

29 og 32, tá upplýsingarnar einans verða viðgjørdar til søgulig, hagfrøðilig ella vísindalig endamál. 

Undantakið hevur eitt munandi breiðari virkisøki samanborið við § 22, stk. 4 í galdandi løgtingslóg, 

sum ásetingin lutvíst er grundað á.  

 

Av tí, at ásetingin er eitt breitt undantak frá fleiri ásetingum, sum skulu tryggja rættindini hjá skrásetta, 

verður lagt upp til at nágreina innihaldið í sjálvum lógartekstinum, soleiðis at umsiting av ásetingini 

verður lættari.  

 

Ætlanin við § 36, stk. 3 hevur sostatt ikki verið, at ásetingin skal verða eitt alment undantak, sum er 

galdandi í øllum førum. Um undantak kann gerast, er ein ítøkilig meting í hvørjum einstøkum føri, 

har endamálið við viðgerðini og rættindini hjá skrásetta verða vigað upp ímóti hvørjum øðrum. Við 

nýggju orðingini, sum lagt verður upp til, kemur hetta meira greitt fram.   

 

Viðmerkjast skal, at ES-nevndin í sambandi við endurgóðkenningina av Føroyum sum trygt triðjaland 

hevur víst landsstýrinum á, at undantakið, sum tað er orðað í lógaruppskotinum, innihaldsliga tykist 

at vera sera breitt. Tað er í hesum sambandi, at Løgmansskrivstovan hevur hugt at orðingini umaftur 

og er komin eftir, at ein nágreining av sjálvum lógartekstinum er skynsamt. 

 

Til nr. 5 

Talan er um eina málsliga tillaging.  

 

§ 43 snýr seg um standardásetingar til dátuviðgerðaravtalur. Sambært § 43 kann landsstýrismaðurin 

áseta standardsásetingar. Hetta gevur fatanina av, at hetta er heimild til landsstýrismannin at áseta 

reglur, t.e. áseta standardásetingar í kunngerð. Hetta hevur ikki verið ætlanin, m.a. tí, at hetta er ein 

tung mannagongd, eins og standardásetingar ikki eru egnaðar til kunngerð.  

 

Lagt verður tí upp til, at § 43 verður broytt, soleiðis at landsstýrismaðurin skal góðkenna 

standardásetingarnar. Standardásetingarnar verða tøkar á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum. 

 

Til nr. 8 



Skotið verður upp at tillaga gildiskomuna.  

 

§ 81, stk. 1 

Sambært § 81, stk. 1 í lógaruppskotinum kemur løgtingslógin í gildi 1. januar 2021, og samstundis 

fer galdandi løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum úr gildi. Hetta verður ikki broytt við 

broytingaruppskotinum. § 81, stk. 1 er tó við í broytingaruppskotinum, tí ein tilvísing til nýggja stk. 

2 verður sett inn. 

 

§ 81, stk. 2 

Ein av orsøkunum til, at løgtingslógin ikki kemur í gildi fyrrenn 1. januar 2021 er, at tað skulu verða 

stundir hjá m.a. dátuábyrgdarum at fyrireika seg til krøvini í nýggju lógini.  

 

Sum greitt frá í lógaruppskotinum, t.d. í pkt. 1.4.9 í almennu viðmerkingunum, er tað ein umráðandi 

partur av arbeiðnum hjá Dátueftirlitinum at vegleiða um reglurnar, og at arbeiða fyri, at 

dátuábyrgdarar o.o. hava nøktandi vitan og amboð at fylgja lógini. Ein fortreyt fyri, at nýggja lógin 

kann eftirfylgjast frá 1. januar 2021 er, at henda vitan og amboð o.a. so vítt møguligt er tøk, áðrenn 

lógin kemur í gildi 1. januar 2021. Tí verður tað ein stór uppgáva hjá Dátueftirlitinum, so skjótt sum 

lógin er samtykt, at arbeiða við vegleiðing o.a. um nýggju lógina.  

 

Dátueftirlitið verður við nýggju lógini – eins og tað er nú – sett saman av einum Dáturáði og eini 

avgreiðsluskrivstovu. Sum greitt frá í pkt. 1.4.14 í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið er tað 

Dátueftirlitið, sum fær ábygdina av at nágreina innihaldið í løgtingslógini, og sum tí í ítøkiligum 

málum og almennum vegleiðingum o.a. fer at gera av, hvussu løgtingslógin skal tulkast.  

 

Av tí, at arbeiðið við at gera vegleiðingar o.a. eigur at byrja so skjótt sum løgtingslógin er samtykt, 

hóast lógin ikki fær gildi fyrrenn 1. januar 2021, er tað umráðandi, at nýggja Dáturáðið, sum er evsti 

myndugleiki í Dátueftirlitinum, verður tilnevnt sum skjótast, soleiðis at tað er nýggja Dáturáðið, sum 

skal virka undir nýggju lógini, sum er við í arbeiðnum at leggja fast, hvussu lógin skal tulkast o.s.fr. 

 

Sum greitt frá í serligu viðmerkingunum til § 67 verður Dáturáðið víðkað við tveimum limum, sum 

verða tilnevndir av ávikavist Kommunufelagnum og Føroya Arbeiðsgevarafelag. Um krøvini til 

limirnar annars verður víst til serligu viðmerkingarnar til § 67.  

 

Við uppskotinum til § 81, stk. 2 verður lagt upp til, at ásetingin í lógaruppskotinum um Dáturáðið (§ 

67) kemur í gildi 1. juli 2020, og at § 36, stk. 3 í galdandi løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 samstundis 

fer úr gildi. Núverandi limirnir í Dáturáðnum verða sitandi, til landsstýrismaðurin hevur tilnevnt limir 

eftir nýggju ásetingini. 

 

Tað er einans ásetingin í § 67 um tilnevning av Dáturáðnum, sum verður sett í gildi 1. juli 2020. Hetta 

hevur við sær, at nýggja Dáturáðið – inntil 1. januar 2021 – skal virka eftir ásetingunum í galdandi 

løgtingslóg um viðgerð av persónsupplýsingum og røkja tær uppgávur, sum galdandi lóg ásetir. 

 

 

 

Við hesum broytingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 



Ein minniluti (Ingilín D. Strøm) tekur undir við, at lóggávan um vernd av persónsupplýsingum 

verður dagførd við atliti at dátutrygdini hjá einstaka borgaranum. Tað er tó greitt, at arbeiðið hjá 

Dátueftirlitinum við lógaruppskotinum verður umskipað í sera stóran mun. Farið verður frá at skula 

geva loyvi til viðgerð av persónupplýsingum til at vera eftirlitsmyndugleiki. Stovnurin eigur tí at fáa 

neyðugar stundir at umstilla seg til hetta. Dátueftirlitið skal samstundis eisini gera vegleiðingar til 

nýggju lógina, og tað er greitt komið fram undir nevndarviðgerðini, at hetta er eitt so mikið umfatandi 

arbeiði, at tað er sera ivasamt, um hetta verður liðugt, áðrenn lógin kemur í gildi. 

 

Hesin minnilutin skjýtur tí upp at útseta gildiskomuna av lógaruppskotinum í eitt ár og setir fram 

soljóðandi 

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

1. Í § 81, stk. 1 verður “2021” broytt til: “2022”. 

2. Í § 81, stk. 2 og 3 verður “2022” broytt til: “2023”. 

 

Við hesum broytingum tekur hesin minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

Ein annar minniluti (Sirið Stenberg og Hervør Pálsdóttir) tekur ikki undir við uppskotinum og hevur 

hesar viðmerkingar:  

 

Tað er sera umráðandi at hava góða dátutrygd og fullgóða vernd av persónupplýsingum. Nýggja 

tøknin við øktari talgilding ger tað eisini neyðugt at halda vakið eyga við lógarverkinum, sum skal 

tryggja, at upplýsingarnar hjá øllum borgarum eru væl vardar. Okkum kunnugt var uppruna ætlanin 

at gera dagføringar í verandi lóggávu um persónsupplýsingar, men tann ætlanin er broytt í tilgongdini 

til at gera heilt nýggja dátuverndarlóg, sum grundleggjandi er ein heilt onnur skipan enn tann, vit 

kenna í dag. 

 

Í dag er støðan soleiðis, at tað er Dátueftirlitið, sum skal geva loyvi til savnan, viðgerð og flytan av 

persónupplýsingum. Tað krevur sostatt serligt viðgerðarloyvi at savna, viðgera og flyta 

persónupplýsingar. Henda skipan verður fullkomuliga broytt í nýggju lógini. Frameftir verður ikki 

neyðugt at søkja um viðgerðarloyvi, men Dátueftirlitið fær til uppgávu at vera eftirlit við, at lógin 

verður hildin. Hetta er ein sera grundleggjandi broyting, og er eftir okkara tykki skeiv. Somuleiðis 

skulu fyritøkur og stovnar, sum viðgera persónupplýsngar, hava serstøk dátuverndarfólk, sum tryggja, 

at lógin verður hildin. Um lógin ikki verður hildin, kann Dátaeftirlitið geva bøtur, men heimildin at 

geva bøtur røkkur bert til tey privatu. Almenni myndugleikin er undantikin bótunum. Hetta undrar 

stórliga, serliga havandi í huga, at almennir myndugleikar eru teir, sum hava flest upplýsingar um 

fólk. Við hesi skipan verður trupult hjá Dátueftirlitinum at agera yvir fyri almenna myndugleikanum, 

sum vit longu nú vita hevur trupult við at liva upp til ásetingarnar í verandi lóg.  

 

Hesin minnilutin undrast stórliga á, at alment og privat ikki eru javnsett tá ið tað kemur til bøtur, tí 

hvussu skal Dátueftirlitið útinna sítt eftirlit, tá ið heimildirnar mangla. 

 

Hesin minnilutin er eisini ímóti, at Dátueftirlitið frameftir ikki skal góðkenna og geva viðgerðarloyvi. 

Vit meta hetta sum eina trygd fyri borgaran, og duga ikki at síggja, hvussu trygdin verður betri, tá ið 



hendan skipan fellur burtur. Grundleggjandi ynskja vit at varðveita gomlu skipanina og so at gera 

dagføringar í verandi lóg, soleiðis at vit eisini liva upp til krøvini í t.d. 3. lands góðkenningini.  

 

Dátuverndarlógin er stór, umfatandi og rúgvismikil. Lógin er grundað á eitt stórt ES direktiv. Her er 

ikki tikin hædd fyri føroyskum viðurskiftum. Vit ivast onga løtu í, at lógin fer at kosta 

vinnufyritøkum, stovnum, arbeiðsplássum og føroyska samfelagnum nógvan pening. Og víst hevur 

eisini verið á, at tað í ES høpi spratt ein heil vinna burtur úr, at lógin kom í gildi. Hesar avleiðingar 

eru als ikki lýstar lógini.  

 

Lógin hevur ikki til endamáls einans dátutrygdina, men eisini at persónupplýsingar hava frían flutning 

millum lond. Hesin minnilutin er av tí greiðu fatan, at persónupplýsingar eiga at verða goymdar í 

Føroyum. Hetta bæði fyri trygdina, og eisini fyri at tryggja KT størvini í Føroyum. Hesin minnilutin 

sær stórt potentiali í KT vinnuni í Føroyum og ynskir, at henda vinna fær góðar treytir at menna seg. 

Vit duga ikki at ímynda okkum, at nýggja Dátuverndarlógin tryggjar hetta, heldur øvugt. Tað er í 

lógini ongin forðing fyri, at útlendskir KT veitarar verða teir, sum koma at røkja uppgávurnar, ið 

nýggja lógin ásetir. Somuleiðis ynskja vit, at KT skipanirnar  hjá peningastovnunum, sum eru farnar 

av landinum, verða fluttar aftur til Føroya.  

 

Tað undrar eisini hendan minnilutan, at lógaruppskotið er gjørt, uttan at Dátueftirlitið er tikið við í 

arbeiðstilgongdina. Ei heldur liggur nøkur skrivlig eftirmeting ella greining av gomlu lógini og 

hvørjar dagføringar eru skilabestar at gera sum grundarlag fyri arbeiðið.  

 

Tað er ein óheppin støða at seta Løgtingið í, tá ið myndugleikin á økinum, sum er Dátueftirlitið, ikki 

er tikin við í arbeiðið, og eisini mælir frá at seta lóggávuna í gildi 

 

Gjøgnumgangandi fyri hoyringarpartarnar hevur verið, at mann ikki metir seg liva upp til ta lóg, sum 

er galdandi í  dag. Og nú kemur ein nógv meira umfatandi lóg, sum fer at krevja so nógv meira. Tí 

hongur lógin als ikki saman við tí praksis, sum er á økinum í dag. Har er skotið langt yvir málið.  

 

So at siga allir hoyringarpartar hava eisini víst á, at gildiskoman átti at verið flutt longur fram. Tað 

tekur tíð at tillaga seg lóggávuna og ein røð av skrivligum tilfari og vegleiðingum skal gerast.  

 

Heldur enn at samtykkja hesa lógina heldur hesin minnilutin, at dagføringar eiga at verða gjørdar í 

verandi lóggávu. At vit eiga at halda fast í, at Dátueftirlitið skal vera góðkenningarmyndugleiki, og 

at tað eigur at vera gjørt eitt miðvíst arbeiði at fáa KT skipanirnar hjá peningastovnunum aftur til 

Føroya, eins og tað eigur at verða ásett, at persónupplýsingar skulu ikki skulu flytast av landinum, 

men vera í Føroyum. Bæði fyri trygdina, og menningina av eini føroyskari KT vinnu.  

 

Hesin minnilutin óttast, at verður henda lóg samtykt, so verður trupult at venda aftur. Hetta fer at vera 

ein stórur bági fyri KT vinnuna eins og verndina av persónupplýsingum. Og tað verður púra opið at 

flyta enn fleiri upplýsingar av landinum. Tí mælir hesin minnilutin staðiliga til, at uppskotið verður 

tikið aftur. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá 

at samtykkja uppskotið. 
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