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Viðvíkjandi handfaring av teldupostkassa hjá starvsfólki, ið ikki longur er á lívi
Tann 19. mars 2020 fekk eg klagu frá A um vantandi journalisering hjá B.
Klagan snúði seg um ymisk viðurskifti í sambandi við málsviðgerðina hjá B av einum máli, ið
klagarin hevði áhuga í. Millum annað snúði klagan seg um, at alment innlit ikki kundi fáast í
tilfar, ið var tengt at teldupostkassanum hjá einum starvsfólki, ið ikki longur er á lívi. Talan var
um tilfar, ið ikki var skjalført aðrastaðni, men einans fanst í áðurnevnda teldupostkassa.
Tann 6. apríl 2020 bað eg B um eina frágreiðing til klaguna. Í umbønini bað eg m.a. B greiða
mær frá, hvussu B handfer eina slíka støðu, ið nevnd er omanfyri, tá alment innlit ikki kann
fáast í tilfar hjá einum starvsfólki, ið ikki longur er á lívi.
Tann 24. apríl 2020 fekk eg frágreiðing frá B, ið umframt at lýsa aðrar tættir í sambandi við
klaguna, greiddi soleiðis frá støðuni kring alment innlit, tá eitt starvsfólk doyr:
“...
Støðan kring innlit, tá eitt starvsfólk doyr
B hevur ikki áður verið í tí støðu, at alment innlit er umbiðið í tilfar, sum er farið fram umvegis
arbeiðsteldupost hjá einum starvsfólki, sum er deytt.
Tá ið B nú er í eini støðu, har tað ber til at vera eftirsnarin, hevði tað rætta sjálvsagt verið, at B hevði
tryggja sær, um tilfar lá á ln-brúkaranum hjá starvsfólkinum, sum ikki var journaliserað. Eingin
hugsaði tó um tað í støðuni, og nú ber einans til at læra av hesum.
Ítøkiliga málið
Tað ítøkiliga dømi um journalisering av skrivinum frá D er sum upplýst frá apríl 2011. Staðfestast
kann, at skrivið ikki er journaliserað, og at tað eyðsæð átti at verið tað. Hetta kann B einans harmast
um. Ógjørligt er tó at broyta hetta við afturvirkandi kraft.
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Sum eisini upplýst, hevði tað sjálvsagt verið gagnligt, at B hevði tryggja sær, at einki tilfar var eftir á
ln-brúkaranum hjá starvsfólkinum, sum ikki var journaliserað. At eingin hugsaði um hetta í støðuni,
harmast B um.
Tá ið eitt starvsfólk gevst í einum starvi, er vanliga mannagongdin, at viðkomandi nýtir seinastu
tíðina at rudda upp, áðrenn viðkomandi fer frá. Líknandi møguleiki fyri fyrireiking er ikki altíð til
staðar, tá ið eitt starvsfólk knappliga verður sjúkrameldað og síðani doyr. B er tí tilvitað um
týdningin av, at journalisering fer fram beinanvegin.
Sum greitt frá omanfyri, hevur B í sambandi við hetta málið gjørt alt fyri at kanna, um tað ber til
eftirfylgjandi at fáa atgongd til ln-brúkaran hjá starvsfólkinum. Sum kunnugt hevur Gjaldstovan
upplýst, at tað í backup-skipanini ikki ber til at fara longri aftur enn eitt ár. Tað er sostatt ógjørligt nú
9 ár seinni at finna fram til møguligt samskifti, sum er farið fram millum A og viðkomandi
starvsfólk.
...”

Dátueftirlitið hevur á heimasíðu sínari eina vegleiðing um handfaring av teldupostkassa hjá
starvsfólki, ið er farið úr starvi, eitt nú tí tey ei longur eru á lívi. Dátueftirlitið mælir í hesum
høpi til, at arbeiðsgevarar hava mannagongdir fyri, hvussu farast skal fram, tá ið starvsfólk fara
úr starvi.
Í hesum føri haldi eg tað verða serliga óheppið, at arbeiðstengt tilfar í umrødda
teldupostkassanum, ið ikki er skjalført aðrastaðni, er farið fyri skeytið.
Hóast tað ikki er nøkur beinleiðis lógaráseting, ið áleggur almennum myndugleikum at
skjalføra upplýsingar og skjøl, hava almennir myndugleikar eina skyldu at skjalføra. Skyldan at
skjalføra er staðfest í góðum fyrisitingarsiði og hevur neyvt samband við reglurnar um alment
innlit í innlitslógini (Løgtingslóg um innlit í fyrisitingina nr. 76 frá 8. mai 2001) og reglunum
um almenn savnindi (Løgtingslóg um skjalasøvn nr. 63 frá 30. apríl 2018).
Skyldan at skjalføra ber við sær, at myndugleikar skulu gera eina skipaða og leypandi
skjalføring av innkomandi og útgangandi posti. Innkomandi skjøl eiga sum meginregla at verða
skjalførd beinanvegin við móttøku, t.e. sama dag ella 1. arbeiðsdag eftir, og altíð áðrenn
skjølini vera latin til víðari avgreiðslu.
Sum B eisini vísur á, so átti B at tryggja sær, at onki arbeiðstengt tilfar av týdningi lá í
teldupostkassanum hjá starvsfólkinum, áðrenn teldupostkassin varð strikaður.
Eg fari tískil at mæla B til, at gera eina mannagongd um, hvussu teldupostkassin hjá starvsfólki,
ið brádliga fer úr starvi, t.d. í sambandi við andlát ella álvarsliga sjúku, verður handfarin. Í
hesum høpi hevur tað serligan týdning, at onki arbeiðstengt tilfar, ið av røttum átti at verið
skjalført og møguliga er fevnt av almennum innliti, er goymt í teldupostkassanum, tá hann
verður strikaður.
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Skrivið er eisini sent klagaranum, og verður í næstum almannakunngjørt á heimasíðu okkara í
navnleysum líki.

Vinarliga
Sólja í Ólavsstovu
Løgtingsins umboðsmaður
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