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Reglur um vraking av ávísum savnindum
hjá almennum stovnum
Sambært kunngerð nr. 117 frá 5. juli 1995 um almenn savnindi og virksemið hjá Føroya
Landsskjalasavni § 5, stk. 2 verður ásett:

Øki
§ 1. Reglurnar eru galdandi fyri savnindi, sum eru skapt ella útvegað av almennum stovnum,
sbr. løgtingslóg nr. 49 frá 28. apríl 1992 um Føroya Landsskjalasavn.
Stk. 2. Reglurnar eru ikki galdandi fyri savnindi, sum eru goymd á elektroniskum miðli.

Vraking
§ 2. Í skjalasøvnum hjá almennum stovnum verða hesi savnindi vrakað:
1) Roknskapartilfar, sbrt. § 18 í kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um Roknskaparverk
Landsins o.t.
2) Starvsfólkamál, burtursæð frá málum, sum viðkoma starvsfólkum, sum eru fødd 1., 10.,
20. og 30. í hvørjum mánaði, ella sum viðvíkja starvsfólkum í leiðslustørvum.
3) Starvsumsóknir, sum ikki hava havt við sær starvssetan.
4) Mál viðvíkjandi rakstri av bygningum ella tilfari og útgerð til bygningar.
5) Mál viðvíkjandi skrivstovuhaldi, -maskinum ella –innbúgvi.
6) Tilfar, sum er savnað einans við tí endamáli, at leggja í elektroniska skrá, dátugrunn
v.m. (inndátur).
7) Útskrift frá edv-skipan, sum bert er nýtt til uppslag, fráboðan ella eftirlit (útdátur).
8) Útgivið tilfar (pjesa, faldari, internetútskrift, v.m.), sum ikki hevur havt við sær
málsviðgerð.
9) Annað tilfar, sum er móttikið sum fráboðan, og sum ikki førir við sær málsviðgerð.
10)Tilfar viðvíkjandi frágreiðing/lýsing av útgivnum tilfari frá myndugleika, so sum
internetsíður (útkast, rættlestur v.m.)
11)Tvítøk, sum eru ov nógv av, eyka útskriftir av skjølum v.m.
Stk. 2. Landsskjalasavnið kann í serligum føri gera frávik frá reglunum í § 2, stk. 1.
§ 3. Savnindi, ið ikki eru umfatað av ásetingunum í § 2, mugu ikki vrakast uttan við serligum
loyvi frá Landsskjalasavninum.

Sámal T.F. Johansen
landsskjalavørður
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Viðmerkingar:

Alment:
Hesar reglur eru gjørdar sambært: Kunngerð nr. 117 frá 5. juli 1995 um almenn savnindi og
virksemið hjá Føroya Landsskjalasavni, har tað m.a. stendur:
§ 5. Savnindi hjá stovnum kunnu bert verða vrakað við heimild frá Føroya Landsskjalasavni.
Stk. 2. Landsskjalavørðurin ásetur nærri reglur um varðveiting og vraking av savnindum hjá
almennum stovnum.

Øki:
Í løgtingslóg nr. 49 frá 28. apríl 1992 um Føroya Landsskjalasavn stendur:
§ 5. Heitið almennur stovnur, hereftir nevndur stovnur, fevnir um løgting og landsstýri og
stovnar teirra, kommunur og felagskommunur og kommunalar eins og felagskommunalar
stovnar, stovnar við lógarásettum einkarrætti, sjálvsognarstovnar og privatar stovnar, sum
heilt ella fyri meginpartin verða riknir fyri almennan pening, ella sum røkja uppgávur vegna
tað almenna.

Vraking:
Í kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um Roknskaparverk Landsins o.t. stendur:
§ 18. Roknskapartilfar er:
1) Skrásetingar, undir teimum viðskiftisslóðin.
2) Skjøl og annað próvførslutilfar umframt upplýsingar annars, sum eru neyðugar til at
prógva eftirlitsslóðina.
3) Roknskapir, roknskaparligar uppgerðir ella uppsetanir.
4) Vegleiðingar, við frágreiðing viðvíkjandi bókhaldinum og avtalur um elektroniskt
dátusamskifti.
5) Frágreiðingar um skipanir til at goyma og finna fram aftur goymt roknskapartilfar.
6) Grannskoðanarfrágreiðingar o. t.
Stk. 2. Tað áliggur aðalráðunum og teimum stovnum, sum eru undir teimum, at goyma
roknskapartilfar í 5 ár frá tí, at roknskaparárið er endað, uttan so at ein longri freist er ásett
aðrastaðni. Skjalagoymslan skal verða skipað á ein slíkan hátt, at hon er trygg, og at tað ber til
sjálvstøðugt og eintýtt at finna fram aftur roknskapartilfarið í goymslutíðarskeiðnum.
Stk. 3. Verður roknskapartilfarið goymt á elektroniskum miðlum ella á slíkan hátt, skal tað uttan at nakað verður gjørt við tað, útrokningar ella tillagingar - kunna verða skrivað út við
klárskrift.
Stk. 4. Send ella móttikin elektronisk skjøl, sum verða brúkt til roknskaparføringina, skulu
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verða goymd í sínum upprunaskapi og -formati. Goymslan skal verða soleiðis skipað, at
krøvini til rættleikan og fullkomileikan verða hildin og soleiðis, at dátur ikki verða fyribeindar
heilt ella lutvíst av feilum, av at skipanir ganga fyri ella av øðrum rakstrarólagi, sama ger, um
dátur verða goymdar á stovninum, sum skrásetur skjølini ella hjá triðjaparti.
Stk. 5. Pappírsskjøl, sum eru gjørd um til elektroniskan form við tí í hyggju at goyma tey á
elektroniskum miðli, mikrofilmi ella slíkum, kunnu verða beind burtur.

Orð:
Inndátur: grundtilfar (á pappíri ella elektroniskt), har upplýsingar verða heintaðar til
elektroniska dátuviðgerð, t.d. umsóknarbløð, sum skulu tøppast inn ella teldupostur frá
fólkum, sum skulu journaliserast í eitt elektroniskt mál.
Útdátur: Úrslitið av elektroniskari dátuviðgerð, sum fyriliggur antin á pappíri ella
elektroniskt, t.d. útskriftir av brøvum, av skýggja, listar osfr., sum innihalda
persónsupplýsingar (tó ikki pappír, sum er partur av pappírsmáli.).

