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Dátueftirlitið  Ársfrágreiðing 2019

Við hesum letur Dátueftirlitið ársfrágreiðing 

sína fyri 2019 úr hondum. Ársfrágreiðing 

verður skrivað sbrt. § 37, nr. 8, í persónsupp-

lýsingarlógini, og er ætlað  almenning inum. 

Í ársfrágreiðingini er virksemi hjá Dátueftir-

itinum í 2019 lýst í hagtølum. 

Í 2019 vórðu skrásett 313 nýggj mál. Í mun til 

2018 er talið av innkomnum málum hækkað, 

og er hækkingin 1,95 % og var árið merkt av, 

at neyðugt var at seta meira tíð av til størri eftir-

litsmál. Munnligu fyrispurningarnir vóru 128 í 

tali. Í 2018 var hetta talið 121. 

Eftirlit er ein inngrógvin partur av virkseminum 

hjá Dátueftirlitinum og var hetta eisini so í 2019, 

har sum serliga sokallaðu skriviborðseftir litini 

fyltu.  

Tó at henda ársfrágreiðing, sum er skrivað beint 

fyri árslok 2020, er fyri árið 2019, ber ikki til 

hjá Dátueftirlitinum at lata eina ársfrágreiðing 

úr hondum uttan at steðga á og taka samanum 

stóra frambrotið á dátuverndarøkinum í Føroyum 

í 2020. 

Løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum 

(dátuverndarlógin) var – eftir at vera eitt 

sindur seinkað orsaka av korona – samtykt í 

Løgtinginum 7. juni 2020. Nýggja løgtingslógin 

kemur í gildi 1. januar 2021, og fer hetta 

uttan iva at merkja eitt nýtt tíðarskeið innan 

dátuvernd í Føroyum. Hetta serliga fólki og 

fyritøkum í Føroyum til fyrimuns. 

Nýggja løgtingslógin setur eisini nýggj krøv til 

Dátueftirlitið, sum er stovnurin, sum skal ganga 

fremst innan dátuverju og tryggja, at stovnar, 

fyritøkur o.o. geva verju av persónupplýsingum 

nóg stóran gætur. Hetta verður ein spennandi 

uppgáva hjá Dátueftirlitinum í tíðini sum 

kemur. 

Nýggja dátuverndarlógin kemur ikki í gildi 

fyrrenn 1. januar 2021. Tó fekk § 67 í lógini 

gildi frá 1. juli 2020. Hetta er ásetingin um 

Dátueftirlitið, sum m.a. hevur við sær, at 

Dáturáðið skal verða sett saman av fimm 

limum. Hetta er ein broyting í mun til galdandi 

persónsupplýsingar lóg, sum ásetur, at Dáturáðið 

skal verða sett saman av trimum limum. 

At limatalið í nýggja ráðnum er økt við 

tveimum limum merkir – saman við øktum 

talið av starvsfólkum á Dátueftirlitinum – at 

dátuverndarøkið sum heild er styrkt og fer hetta 

óiva at vera viðskiftafólki hjá Dátueftirlitinum 

– borgarum, fyritøkum og stovnum – til 

fyrimuns. Um støddin á stovninum er nøktandi 

til umsiting av nýggju lógini, fer tíðin at vísa. 

Tó skal tað sigast við vissu, at Dátueftirlitið – 

skrivstovan og ráðið – fer undir uppgávuna 

við stórum eldhuga og ynski um at økja um 

dátuverndina í Føroyum.

://1  FORORÐ 2019

Tórshavn, 14. desember 2020

 Helga á Borg Katrin Thorsvig Hansen 

 Formaður í Dáturáðnum Virkandi stjóri í Dátueftirlitinum
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Dátueftirlitið umsitur Løgtingslóg nr. 73 frá 

8. mai 2001 um viðgerð av persóns upp-

lýsingum, sum broytt við løgtingslóg nr. 24 

frá 17. mai 2004. Lógin verður vanliga nevnd 

persónsupplýsingarlógin. 

Dátueftirlitið er sostatt hægsti fyrisitingarligi 

myndugleiki í sambandi við viðgerð av persóns-

upplýsingum.

Dátueftirlitið hevur virkað síðan 1. januar 2002, 

tá persónsupplýsingarlógin kom í gildi. Dátu-

eftirlitið er skipað við Dáturáði, sum verður valt 

av løgmanni, og skrivstovu. Limirnir í Dátu-

ráðnum eru persónliga valdir, og formaðurin 

skal vera løgfrøðingur. Limirnir verða valdir 

fyri fýra ár í senn, og somuleiðis verða varalimir 

valdir fyri fýra ár. 

Limirnir í Dáturáðnum 2016-2020:

Sambært § 36, stk. 3, í persónsupplýsingar-

lógini, setti løgmaður tann 1. november 2016 

nýggjar limir í Dáturáðið. Samstundis eru vara-

limir valdir.

Í Dáturáðnum sita:

Eyðbjørn Larsen, advokatur, formaður

Varalimur: Rannvá Sólheim, løgfrøðingur

Óli Simonsen, KT-leiðari.

Varalimur: Ólavur Ellefsen, stjóri

Maria Dam, deildarleiðari

Varalimur: Rudi Kollslíð, lækni

Nýtt Dáturáð bleiv tilnevnt 1. juli 2020 í sam-

bandi við, at løgtingslóg um vernd av persón-

upplýsingum (dátuverndarlógin) bleiv samtykt 

í juni 2020. Við nýggju løgtingslógini er ráðið 

víðkað við tveimum limum og telur nú fimm 

limir. 

Í Dáturáðnum eru frá 1. juli 2020:

Helga á Borg, advokatur, formaður

Varalimur: Janus Hentze í Stórustovu, løgfrøðingur

Maria Skaalum Petersen

Varalimur: Marin Strøm

Brian Bischoff

Varalimur: Nicolai Mohr Balle

Jóhan Lamhauge, tilnevndur eftir tilmæli frá 

Kommunufelagnum

Varalimur: Beinta P. Olsen

Birita Biskopstø, tilnevnd eftir tilmæli frá 

Føroya Arbeiðsgevarafelag

Varalimur: Marius Thomassen

Skrivstovan:

Á skrivstovuni starvast í 2019 4 fólk, ein stjóri, 

2 fulltrúar og ein skrivari.

Dátueftirlitið heldur til í egnum skrivstovu-

hølum. Bústaðurin er Reyngøta 33, Tinganes.

2.1. JÁTTANIN Á LØGTINGSFÍGGJARLÓGINI
Játtanin hjá Dátueftirlitinum á løgtingsfíggjar-

lógini í 2019 var kr.  2.445.000,-

Til høgra er ein útgreining av fíggjarjáttanini hjá 

Dátueftirlitinum fyri árini 2017-2019.

Dátueftirlitið er ein óheftur fyrisitingarligur myndugleiki, hvørs 
avgerðir eru endaligar innan fyrisitingina. Dátueftirlitið er stovnur undir 
Løgmansskrivstovuni, men er í virksemi sínum óheft. 

://2  DÁTUEFTIRLITIÐ
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2.2. LÓGARGRUNDARLAGIÐ HJÁ 
DÁTUEFTIRLITINUM
Í 2019 vóru hesar reglur galdandi:
n Løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 umviðgerð  

 av persónsupplýsingum, sum broytt við   

 Løgtingslóg nr. 24 frá 17. mai 2004,  

 (Persónsupplýsingarlógin).
n Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um  

 trygd í sambandi við viðgerð av persónsupp- 

 lýsingum, (Trygdarkunngerðin).
n Kunngerð nr. 33 frá 11. apríl 2005 um at  

 flyta persónsupplýsingar av landinum uttan  

 loyvi frá Dátueftirlitinum.
n Kunngerð nr. 124 frá 19. september 2011  

 um fráboðanarskyldu og undantøk frá  

 reglunum um viðgerðarloyvi.
n Reglugerð fyri Dáturáðið, dagfest 14. juni 2007.
n Innanhýsis roknskaparreglugerð, góðkend av  

 Løgmansskrivstovuni hin 30. januar 2014.

2.2.1 NÝGGJ DÁTUVERNDARLÓG
Í juni 2020 bleiv nýggj løgtingslóg um vernd av 

persónupplýsingum (dátuverndarlógin) samtykt 

í Løgtinginum. Dátuverndarlógin kemur í gildi 

1. januar 2021. Samstundis fer persónsupp-

lýsingarlógin og kunngerðir við heimild í lógini 

úr gildi. 

2.3. UPPGÁVAN HJÁ DÁTUEFTIRLITINUM
Uppgávan hjá Dátueftirlitinum er at umsita 

persónsupplýsingarlógina. Sambært § 37 í lógi-

ni skal Dátueftirlitið:
n Av sínum eintingum ella eftir klagu frá skrá- 

 setta ansa eftir, at viðgerð av persóns- 

 upplýsingum bert fer fram í samsvari við  

 lógina og tær reglur, sum ásettar eru sambært  

 lógini,
n viðgera fráboðanir og umsóknir um loyvi og  

 áleggja treytir sambært lógarheimild,
n hava ein skipaðan almennan lista yvir allar  

 fráboðanir og loyvir sambært lógini,
n geva ummæli til ætlaða lóggávu, sum viðvíkur  

 persónsupplýsingum,
n gera kanningar, har persónsupplýsingar verða  

 viðgjørdar,
n vegleiða privatum og tí almenna í ivamálum  

 og virka fyri, at upplýsingar verða viðgjørdar  

 sambært góðum dátuviðgerðarsiði,
n fylgja við í og kunna um gongdina í við-  

 gerðini av persónsupplýsingum her á landi  

 og uttanlands, og
n gera ársfrágreiðing.

Dátueftirlitið er ein eftirlitsmyndugleiki, sum 

skal tryggja, at persónsupplýsingarlógin verður 

hildin, og Dátueftirlitið hevur víðar heimildir til 

tess at tryggja, at reglurnar í lógini verða hildnar.

Dátueftirlitið hevur heimild til at gera kanningar 

á staðnum, og hevur til eina og hvørja tíð uttan 

dómsskurð atgongd til øll høli, haðani persóns-

upplýsingar verða viðgjørdar ella goymdar, og 

til øll høli, har persónsupplýsingarnar ella tek-

nisk hjálparamboð verða goymd ella nýtt. 

Brot á lógina kunnu verða revsað sbr. §§ 44 og 

45 í persónsupplýsingarlógini.

Fíggjarjáttanin hjá Dátueftirlitinum fyri 2017 - 2019 

Sundurgreinað ætlan
Tús. kr. 2017 2018 2019 
 J J J
Nettoútreiðslujáttan 2.000 2.045 2.445
Lønir o.a. 1.640 1.685 2.085
Keyp av vørum og tænastum 280 280 280
Keyp av útbúnaði, netto 80 80 80

DÁTUEFTIRLITIÐ
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Dátueftirlitið virkar á einum øki, har 
tøkniliga menningin gongur skjótt fyri 
seg, og stinga nýggir trupulleikar og 
øki seg javnan upp.
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n viðgjørt umsóknir um loyvir og fráboðanir
n vegleitt og ráðgivið almennum myndug - 

 leikum, fyritøkum og privatpersónum
n viðgjørt kærur um viðgerð av persónsupp - 

 lýsingum
n framt skriviborðseftirlit og sett fyrispurningar 

  um KT-trygd til stovnar og fyritøkur
n framt vakmyndatólseftirlit
n svarað munnligum og skrivligum    

 fyrispurningum
n ummælt uppskot til nýggja lóggávu
n tikið mál upp av egnum ávum

Dátueftirlitið virkar á einum øki, har tøkniliga 

menningin er ein týðandi táttur, og stinga 

nýggir trupulleikar og øki seg javnan upp. Tískil 

er neyðugt at menna nýggjar manna gongdir á 

økinum, og í hesum sambandi er neyðugt at 

fylgja væl við  gongdini í granna londunum. 

Uppgávurnar hjá Dátueftirlitinum eru nógvar, 

og málsviðgerðin er fjøltáttað. Harumframt er 

økið í vøkstri og støðugari broyting, og tí er 

stórur tørvur á, at Dátueftirlitið við upplýsing 

og vegleiðing virkar fyri, at persónsupplýs-

ingar verða viðgjørdar sambært góðum dátu-

viðgerðarsiði.

Fyrispurningar kunnu vera á nógvum ymiskum 

økjum, men til tíðir eru aftur vendandi fyri-

spurningar. Afturvendandi fyri spurningar hava 

í 2019 serliga verið um hesi evni:

n P-talið
n KT-trygd, heruppií serliga krøv við atliti at   

 trygdarkunngerðini

n Handfaring hjá arbeiðsgevarum av teldu- 

 postkassa hjá starvsfólki, sum eru farin úr  

 starvi
n Facebook og onnur sosial netverk
n Samankoyring av ymiskum skipanum
n Loyvi til verkætlanir og ymiskar  

 nøgdsemis- og heilsukanningar
n Vakmyndatól
n Annað

3.1. EFTIRLIT 
Í 2019 framdi Dátueftirlitið 19 skriviborðs-

eftirlit. Dátueftirlitið hevur í 2019 raðfest sínar 

upp gávur soleiðis, at eftirlitið hevur sett seg 

í samband við stovnar og fyritøkur við tí fyri 

eygað at kanna, hvørt KT-trygd og manna-

gongdir ísv. viðgerð av persónsupplýsingum 

er í tráð við persónsupplýsingarlógina og 

trygdar kunngerðina. Raðfestingin varð gjørd, 

tí Dátueftirlitið hevði vitan um, at neyðugt 

er støðugt at gera dátuábyrgdarar varugar 

við tey krøv, sum lóg og kunngerð seta til 

handfaringina av persónsupplýsingum. Og 

sigast má, at Dátueftirlitið ásannar, at hetta 

arbeiðið er neyðugt, tí í mongum førum hevur 

verið neyðugt at geva dátuábyrgdarum boð 

um at gera umfatandi tiltøk, til tess at skipa 

viðgerðina av persónsupp lýsingum á lógligan 

hátt. Harumframt framdi Dátueftirlitið 1 fysiskt 

vakmyndatólseftirlit í 2019.

3.2. HAGTØL 
Upplýsingarnar í hesum partinum av 

ársfrágreiðingini eru grundaðar á skrásetingina 

av nýggjum málum í journalskipanini hjá 

Dátueftirlitinum fyri 2019, og eru sostatt 

Dátueftirlitið hevur í 2019 m.a. viðgjørt hesi sløg av málum:

://3  VIRKSEMI Í 2019
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bara viðvíkjandi nýggjum málum. Ein stórur 

partur av málunum hjá Dátueftirlitinum er ofta 

framhald av gomlum málum, t.d. broytingar í 

givnum loyvum ella fráboðanum. Hesi mál eru 

ikki tikin við í hetta yvirlitið, sum bara snýr seg 

um mál, sum eru stovnað í 2019. 

MYND 1. Bólking av málum 2015 - 2019
Mynd 1 niðanfyri vísir talið av málum og munnligum fyrispurningum frá 2015 til og við 2019.

Talið á stovnaðum málum í 2019 var 313, og talið á munnligum fyrispurningum var 128.
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MYND 2. Bólking av nýstovnaðum málum í 2019 í tølum
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MYND 3. Málsbýti í mun til myndugleikar, fyritøkur o.t. 2018/2019
Á mynd 3 sæst, at tað í stóran mun eru almennir myndugleikar, privatar fyritøkur og 

privatpersónar, sum venda sær til Dátueftirlitið.
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Í 2019 vóru tølini hesi:
Almennir myndugleikar, stovnar o.t. 114
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t. 89
Privatpersónar 38
Kommunur 14
Fjølmiðlar 2
Innanhýsis 53
Annað 3

Íalt 313
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VIRKSEMI Í 
ÁRINUM 2019

MYND 4. Málsbýti í mun til evnisbólkar
Á mynd 4 sæst, hvussu málini eru býtt upp í teir ymsu evnabólkarnar.

Vakmyndatól

Gransking

Starvsfólkaviðurskifti

KT-trygd

Sosialar netsíður

Ummæli/hoyring

P-tøl

Eftirlit

Mál viðvíkjandi lógini generelt

Innanhýsis mál

Upplýsing og fyribyrging

Annað

Málini kunnu í høvuðsheitum 
býtast upp á hesar evnisbólkar:

Vakmyndatól 39
Gransking 38
Starvsfólkaviðurskifti 6
KT-trygd 54
Sosialar netsíður 13
Ummæli/hoyring 20
P-tøl 2
Eftirlit  23
Mál viðvíkjandi lógini generelt 47
Innanhýsis mál  38
Upplýsing og fyribyrging 3
Innlit 3
Annað 27

Íalt  313

11



Dátueftirlitið   

3.3. MUNNLIGIR FYRISPURNINGAR
Í 2007 byrjaði Dátueftirlitið at skráseta munn-

ligar fyrispurningar, sum vórðu avgreiddir 

um telefon. Í hesum bólki eru bara skrásettir 

fyrispurningar, har borgarar ella myndugleikar 

fáa beinleiðis vegleiðing umvegis telefon, og 

tað ikki snýr seg um samskifti í sambandi við 

verandi ella komandi mál. 

Í 2019 vórðu 128 munnligir fyrispurningar 

skrásettir. Á myndini niðanfyri sæst, hvussu 

teir munnligu fyrispurningarnir, sum vóru 

avgreiddir í 2019, kunnu bólkast.

MYND 5. Munnligir fyrispurningar

3.4. LOYVIR OG FRÁBOÐANIR 
Ein av høvuðsuppgávunum hjá Dátueftirlit-

inum sambært § 37 í persónsupplýsingarlógini 

er at viðgera umsóknir um loyvir og fráboðanir.

Viðgerðarloyvi:

Eitt viðgerðarloyvi er eitt loyvi frá Dátueftirlit-

inum um, at viðkomandi stovnur, felag, persónur 

ella annar hevur loyvið at viðgera ávísar við-

kvæmar persónsupplýsingar til eitt ávíst enda-

mál og undir ávísum treytum. Viðgerðarloyvir 

eru oftast tíðaravmarkað. Søkjast kann um loyvi 

við at útfylla eitt oyðublað á heimasíðuni hjá 

Dátueftirlitinum, og senda tað inn um heima-

síðuna ella við postinum. Í høvuðsheitum krevst 

loyvi frá Dátueftirlitinum til eina viðgerð, tá 

viðkvæmar persónsupplýsingar verða viðgjørd-

ar, tó eru undan tøk til hesa reglu. Viðkvæmar 

persóns upplýsingar eru upplýsingar um: lit og 

ættarslag, um átrúnaðarliga, heimsspekiliga ella 

politiska sannføring, um revsiverd og kynslig 

viðurskifti, heilsustøðu, yrkisfelagsligt tilknýti, 

munandi sosialar trupulleikar og onnur heilt  

privat viðurskifti. Í kunngerð nr. 2 frá 25. februar 

2004 um undantøk frá reglunum um viðgerðar-

loyvi, eru ásett ymisk undantøk til reglurnar um 

viðgerðarloyvi. 

 

Fráboðan:

Tá viðgerðarloyvi ikki krevst til eina viðgerð, 

skal henda tó sum meginregla fráboðast Dátu-

eftirlitinum. Hetta merkir, at Dátueftirlitið skal 

hava eina frágreiðing um, at viðkomandi æt-

lar at viðgera ávísar persónsupplýsingar. Ein 

fráboðan kann gerast við at útfylla eitt oyðublað 

(fráboðanar skjal) á heimasíðuni hjá Dátueftirlit-

inum, og senda tað inn um heimasíðuna ella við 

postinum. Fráboðanin skal latast Dátueftirlit-

inum í seinasta lagi 30 dagar, áðrenn viðgerðin er 

ætlað at byrja. Ein kunngerð er gjørd við undan-

t økum til fráboðanarskylduna. Hetta merkir í 
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høvuðs heitum, at um persónsupp lýsingar, sum 

ikki eru viðkvæmar, verða viðgjørdar, skal henda 

viðgerð ikki fráboðast Dátueftirlitinum. 

3.4.1. Loyvi til verkætlanir
Dátueftirlitið hevur í 2019 givið loyvi til ymiskar 

verkætlanir. Av hesum verkætlanum kunnu 

m.a. nevnast hesar:

3.4.2. Verkætlan:
Hvussu fata og/ella skapa fólk 
starvsmøguleikar á lutfalsliga fjarskotnum 
arbeiðsmarknaðum

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya, Erika Anne Hayfield

Endamál: Endamálið við granskingarverk-

ætlanini er at kannað, hvussu fólk fata og/ella 

skapa starvsmøguleikar á lutfalsliga fjarskotnum 

arbeiðsmarknaðum. Í granskingarverkætlanini 

verður serliga lagdur dentur á, hvussu kvinnur 

og menn býta arbeiði millum sín bæði á arbeiðs-

marknaðinum og við hús. Hin parturin av verk-

ætlanini snýr seg um at fáa innlit í, hvussu ung 

fata Suðuroynna sum stað, har tey eru upp-

vaksin og um hvar tey ímynda sær at búgva/

útbúgva seg í framtíðini.

Háttur: Tilfarið verður fingið til vega undir 

munn ligum samrøðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

15. mars 2019 og til 31. desember 2020.

3.4.3. Verkætlan:
How do children navigate gender discourses 
in daycare and home? What impact does 
gender discourses have on Faroese children 
in the two communities?

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya, Ivonna Johansen

Endamál: At kanna hvønn týdning kyn og 

kynsdiskursar hava á lívið hjá barnagarðsbørnum 

í Føroyum.

Háttur: Ljóðupptøkur í samband við samrøður/

interview.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

15. apríl 2019 og til og við 1. august 2022.

3.4.4. Verkætlan:  
Betydningen af social resiliens hos/mellem 
medarbejdere på bo- og behandlingshjem på 
Færøerne

Dátuábyrgdari:  

DPU – Aarhus Universitet – Emdrup, Katrin 

Christophersen og Eyðvør Jensen

Endamál: Endamálið er, at kanna og skriva 

speciale til DPU – Aarhus Universitet. Endamálið 

við kanningini er, at finna útav hvønn týdning 

social resiliens hevur fyri starvsfólkið á bú- og 

viðgerðar stovnum.

Háttur: Ljóðupptøkur av interview og eyg-

leiðingar.
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Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

22. februar 2019 og til og við 1. juni 2019.

3.4.5. Verkætlan: 
Eftirmeting av verkætlanini Lopfjølin

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya NÁD

Annika Antoniussen, Rúna í Skála og Erla Olsen

Endamál: At eftirmeta norðurlendska samstarvi 

í verkætlanini Nordisk 0 – 24 projekt “Tværsek-

torielt arbejde for udsatte børn og unge”

Háttur: Kanningin verður gjørd bert ella part-

víst við elektroniskum amboðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

6. februar 2019 til og við 31. desember 2019.

3.4.6. Verkætlan: 
BA projekt

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya, Beinta Gaard

Endamál: Minniluta trúarbólkar í Føroyum. 

Hvussu er at liva í Føroyum, tá íð ein er partur 

av einum minniluta trúarbólki.

Háttur: Ljóðupptøkur.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

26. apríl 2019 til og við 3. juni 2019.

3.4.7. Verkætlan: 
Heimatænasta í Føroyum: Ein kvalitativ 
kanning av visitatión og heima ænastu, sæð 
frá sjónarhorninum hjá borgarum, íð fáa 
tænastu frá eldraøkjum í Føroyum

Dátuábyrgdari: Sunnuvá á Lakjuni,

 Hedevig Matras og Marna Ellingsgaard Jensen

Endamál: Endamálið er at kanna hvørt 

tænasturnar, ið standa eldri borgarum í boði, 

svara til teirra tørv og ynskir, og um tænasturnar 

stuðla undir at búgva heima sum longst, eins og 

lógirnar á eldraøkinum leggja upp til.

Háttur: Ljóðupptøkur av samrøðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

16. oktober 2019 til og við 1. juni 2020.

3.4.8. Verkætlan: 
Viðgerð av umsóknum um parkerings- og 
fylgjarakort

Dátuábyrgdari:  

MEGD, J. Christiansen og Á. Dánjalsdóttir

Endamál: At útvegað parkeringskort og fylgjara -

kort.

Háttur: Viðgerðin fer fram við elektroniskum 

hjálpiamboðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

22. oktober 2019.

3.4.9. Verkætlan: 
Kostskráseting hjá 14 ára gomlum børnum

Dátuábyrgdari:  

Fróðskaparsetur Føroya

Magni Mohr, Marin Strøm og Unn Thomsen

Endamál: Endamálið við verkætlanini er at 

skráseta tann kost, ið 100 14 ára gomul kring 

landið hava etið seinasta samdøgri innan tey 

verða spurd.
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Háttur: Hetta verður gjørt gjøgnum elektroniska 

amboðið “myfood24”, íð er ment júst til tað 

sama.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá 

13. februar 2020 og til og við 28. februar 2025.

3.4.10. Verkætlan: 
Hoyrn, sjón og ljósviðurskifti í heiminum

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya

Deildin fyri Heilsu- og Sjúkrarøktarvísindi

Maria Skaalum Petersen og Ása Róin

Endamál: At kannað hoyrn og sjón hjá 

borgarum, sum eru 76 ár, og ljósviðurskiftini í 

heiminum.

Háttur: Við bert ella partvís elektroniskum 

hjálpiamboðum ella partur av manuellari skrá.

Viðgerðarloyvi: Loyvi er galdandi frá  

29. november 2019 til og við 30. juni 2025.

3.4.11. Verkætlan: 
Trivnaður hjá sjúkrarøktarfrøðingum á 
føroyskum ellis- og røktarheimum

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya

Magni Mohr og Agnas Olsen

Endamál: At varpa ljós á trivnaðin í eldra økinum, 

við serligum atliti á sjúkrarøktarfrøðingum, íð 

starvast á økinum.

Háttur: Innsavnan av data fer fram á røktar-

heimum við semistruktureraðum einsæris sam-

røðum, við fýra sjúkrarøktar frøðingar. Við gerð 

av data verður digitalt og manuelt.

Viðgerðarloyvi: Loyvi er galdandi frá januar 

2020 til og við juni 2020.

3.4.12. Verkætlan: 
Avbjóðingar hjá sjúkrarøktarfrøðingum og 
øðrum røktarstarvsfólkum í sambandi við 
samskifti við búfólk á ellis- og røktarheimi um 
ta seinastu tíðina og deyðan

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya

Magni Mohr og Jórun Maria Lamhauge

Endamál: Hvussu sjúkrarøktarfrøðingar kunnu 

gerast tryggari í at samskifta við búfólk á ellis- 

og røktarheimi um ta seinastu tíðina og deyðan.

Háttur: Gera eitt 2 semi-struktureraða fokus-

bólka interview við sjúkrarøktarfrøðingar og 

røktarstarvsfólk og eina mixed-methods kan-

ning, sum er bæði kvalitativ og kvantitativ.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá januar 

2020 til og við juni 2020.

3.4.13. Verkætlan: 
Skjalfesting av sjúkrarøkt á eldrabústovnum

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya

Magni Mohr og Gunnrið Fríða Joensen

Endamál: At kannað hvussu sjúkrarøkt verður 

skjalfest á eldrabústovnum.

Háttur: At gera einstaklingasamrøður við leiða-

rar í økisleiðslunum og eina fokusbólka-sam-

røðu við 5 sjúkrarøktarfrøðingar. Data verður 

ljóðupptikið, transkriberað orðarætt og síðani 

meiningskondenserað.
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Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá januar 

2020 til og við juni 2020.

3.4.14. Verkætlan: 
Hvussu uppliva búfólk at búgva á ellis/
røktarheimi í Føroyum

Dátuábyrgdari: 

Fróðskaparsetur Føroya

Magni Mohr og Fríðbjørg Justinussen

Endamál: Ynski er at menna økið.

Háttur: Kvalitativ einstaklinga interview sum 

verða bandað og síðan transkriberað til skjøl.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá januar 

2020 til og við juni 2020.

3.4.15. Verkætlan: 
Hvussu hevur tú tað?

Dátuábyrgdari: 

Fólkaheilsuráðið

Magni Mohr

Endamál: At fáa meiri vitan um heilsu, sjúku 

og trivnaðin hjá føroyingum í aldrinum 18 

– 85 ár og tær orsøkir, íð hava týdning fyri 

heilsustøðuna so sum heilsuatferð, lívsstíl og 

heilsuvandar í umhvørvinum og í sambandi 

við arbeiði, og harafturat avleiðing av sjúku og 

samband við heilsuverkið.

Háttur: Luttakararnir fáa spurnarblað sent.

Viðgerðarloyvi: Loyvi er galdandi frá  

26. februar 2020 til 1. juli 2020.

3.4.16. Verkætlan: 
Ávirkan av langtíðarvenjing á blóðstorknan 
hjá sjúklingum við hjartaæðrasjúku

Dátuábyrgdari: 

Landssjúkrahúsið

Steinar Eirikstoft og Jacobina Kristiansen

Endamál: At kannað hvussu langtíðarvenjing 

ávirkar blóðstorknan (blóðplátur, koagulatión 

og fibrinolysu) og bruna í blóðinum hjá 

sjúklingum við støðugari hjartaæðrasjúku.

Háttur: Innsavnan av blóðroyndum frá sjúk-

lingum við hjartaæðrasjúkum og frískum fólkum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

23. desember 2019 til og við 31. oktober 2022.

3.4.17. Aðrar verkætlanir, sum ikki hava 
kravt loyvi frá Dátueftirlitinum
Dátueftirlitið hevur í 2019 viðgjørt aðrar 

verkætlanir, har niðurstøðan hjá Dátueftirlit-

inum hevur verið, at loyvi frá Dátueftirlitinum 

ikki krevst til viðkomandi verkætlanir. Talan 

hevur verið um verkætlanir, har persónar ikki 

kunnu eyðmerkjast og um verkætlanir, har 

viðkvæmar persónsupplýsingar ikki hava verið 

viðgjørdar. 
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3.4.18. Ílegusavnið  
(Fráboðaðar granskingarverkætlanir)
Ílegusavnið varð sett á stovn við løgtingslóg nr. 

62 frá 17. mai 2005 um gransking í manna-

ílegum (Ílegulógin), og í §§ 3-5 og 7 hevur 

Ílegu savnið lógarheimild at viðgera viðkvæmar 

persónsupplýsingar. 

Í 2019  hevur Ílegusavnið fráboðað hesar 

verkætlanir:
n Epidemiologisk verkætlan innan krabbamein 

 í Føroyum.
n Heilsustøðan hjá berarum av Glycogen  

 storage disease 3a í Føroyum.
n Forkanningarverkætlan – patologiyvirlit –  

 SNOMED kodur.
n Kanning av týdningi av angiotensin  

 converting enzyme virkisstigi fyri tillaging til  

 kropsliga venjing.

3.5. VIÐGERÐARLOYVI EFTIR  
1. JANUAR 2021
Dátuverndarlógin, sum kemur í gildi 1. januar 

2021, hevur við sær, at tað ikki longur krevst 

loyvi frá Dátueftirlitinum at viðgera viðkvæmar 

persónupplýsingar. 

Í § 81, stk. 3 í dátuverndarlógini stendur, at loyvi, 

sum Dátueftirlitið hevur givið, sbrt. løgtingslóg 

nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persónsupp-

lýsingum, eru galdandi til 1. januar 2022.

Í viðmerkingunum til § 81, stk. 2 (sum bleiv 

broytt til stk. 3 undir viðgerðini í Løgtinginum) 

stendur: 

”Í stk. 2 er lagt upp til, at viðgerð, sum í dag fer 

fram grundað á loyvi frá Dátueftirlitinum, kann 

fara fram sambært loyvinum til 1. januar 2022. 

Henda áseting hevur við sær, at dátuábyrgdarar 

o.o., sum hava innrættað seg grundað á eitt loyvi 

frá Dátueftirlitinum, hava longri tíð at innrætta 

seg til nýggju lógina. Hetta er einans galdandi fyri 

viðgerð, sum longu er í gongd, tá lógin kemur í gildi, 

og sum Dátueftirlitið hevur heimilað. Tað merkir, at 

nýggj viðgerð ella nýggjur flutningur kann ikki fara 

fram grundað á loyvi givin eftir áður galdandi lóg.”

Hetta merkir grundleggjandi, at fyri verk ætlanir, 

sum longu eru í gongd og sum hava eitt loyvi, 

sum ikki hevur stytri gildistíð enn til 1. januar 

2022, er skiftistíðin longd til eitt ár til 1. januar 

2022.  

3.6. HOYRINGAR

3.6.1 LÓGARUPPSKOT
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesi 

lógaruppskot til hoyringar:
n Uppskot til løgtingslóg um Virkisskrá.
n Forslag til Lov om ændring af udlændinge - 

 loven.
n Anordning om ikrafttræden for Færøerne  

 af lov om forebyggende foranstaltninger mod  

 hvidvask og finansiering af terrorisme (hvid 

 vaskloven).
n Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtings-

 lóg um toll (Ymiskar dagføringar, fráboðanar- 

 skylda, fylgibroytingar og annað í tollógini).
n Uppskot til løgtingslóg um veiðigjald.
n Uppskot til Ríkislógartilmæli um at seta í gildi  

 fyri Føroyar, Anordning om ikrafttræden for  

 Færøerne af lov om politiets virksomhed.
n Uppskot til Løgtingslóg um vernd av persóns- 

 upplýsingum (Dátuverndarlógin).
n Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtings- 

 lóg um almannapensjónir o.a. (Lættari  

 atgongd hjá fyritíðarpensjónistum at flyta  

 millum Føroyar, Danmark og Grønland).
n Uppskot til Løgtingslóg um sjófeingi.
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3.6.2 KUNNGERÐIR
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesar 

kunngerðir til ummælis:
n Uppskot til Kunngerð um broyting í  

 kunngerð um vápn v.m. (Nágreining av  

 ásetingunum um hvør útflýggjar útflutnings- 

 loyvi).
n Uppskot til Kunngerð um eletroniska 

 atgongd hjá tilbúgvingum/ 

 bjargingartænastum til akfarsskránna hjá  

 Akstovuni.
n Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om  

 dna-undersøgelser til brug for behandlingen  

 af sager om dansk indfødsret.
n Uppskot til Kunngerð um broyting í bekendt- 

 gørelse om behandling af faderskabssager  

 m.v. (Váttan av faðirskapi).

3.6.3 KT-POLITIKKUR  
Almennir myndugleikar hava í árinum vent sær 

til Dátueftirlitið við fyrispurningum um ymiskt í 

samband við KT-trygd og KT-politikk yvirhøvur. 

Dátueftirlitið hevur í hesum sambandi kannað, 

um KT-politikkurin er í tráð við persónsupplýs-

ingarlóggávuna, og annars vegleitt og ráðgivið 

um ymisk viðurskifti í hesum sambandi.  

3.7 VEGLEIÐINGAR
Dátueftirlitið leggur stóran dent á at framleiða 

vegleiðingar fyri ymisku økini, sum liður í tí 

fyribyrgjandi arbeiðinum. Á heimasíðuni dat.fo 

eru allar vegleiðingarnar at finna. 
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4.1. TRIÐJALANDSGÓÐKENNING 
FRÁ ES NEVNDINI
Innlendismálaráðið søkti í 2005 ES-nevndina 

um at góðkenna Føroyar sum eitt trygt triðjaland 

í persónsupplýsingarhøpi. Í 2010 komu boðini 

um, at ES-nevndin hevur góðkent Føroyar sum 

eitt trygt triðjaland.

 

Dátueftirlitið fegnast um ES góðkenningina, 

sum í høvuðsheitum merkir, at ES metir 

trygdarstøðið í Føroyum vera á jøvnum føti við 

trygdarstøðið í ES londum, tá tað snýr seg um 

viðgerð av persónsupplýsingum. Hetta merkir 

samstundis, at ES viðurkennir Føroyar sum eitt 

land, sum verjir grundleggjandi demokratisk 

rættindi í einum nútímans talgildum samfelag.

Triðjalands góðkenningin hevur við sær, at 

Føroyar komu á listan yvir trygg triðjalond og 

hevur havt týdning fyri føroyskar fyritøkur, 

herundir peningastovnar, sum samskifta nógv 

við útheimin.

Avgerðin um at góðkenna Føroyar sum eitt trygt 

triðjaland kom í gildi tann 15. juni 2010. 

Í sambandi við, at ES-fyriskipanin General 

Data Protection Regulation (GDPR) kom í 

gildi í 2018 hevur ES-nevndin arbeitt við at 

endurskoða tær góðkenningar, sum eru givnar 

eftir reglunum, sum áður vóru galdandi. ES-

nevndin hyggur í hesum sambandi eisini 

at føroysku góðkenningini. Arbeiðið við at 

endurskoða føroysku góðkenningina er ikki 

liðugt enn.

://4  ALTJÓÐA SAMSTARV

Tað, sum eyðkennir londini rundanum okkum, tá talan er um vernd av 
persónsupplýsingum, er eitt víttfevnandi altjóða samstarv. Hetta samstarv 
hevur stóran týdning, og er neyðugt orsakað av, at persónsupplýsingar ofta 
verða fluttar um landamørk. Tá tað er møguligt, luttekur Dátueftirlitið í 
hesum samstarvi. 
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