Uppskot
til

kunngerð um KT-avhendan av skjalasavnsútgávum til Landsskjalasavnið
Við heimild í § 8, stk.1, í løgtingslóg nr. 49
frá 28. apríl 1992 um Føroya
Landsskjalasavn, verður ásett:
Øki
§ 1. Ásetingarnar í hesi kunngerð eru galdandi
fyri avhending av talgildum skjølum ella
savnindum, ið eru framleidd av almennum
stovnum, hereftir nevndur stovnur.
stk. 2. Hugtakið stovnur, sbrt. stk. 1, fevnir
um løgting og landsstýri og stovnar teirra,
kommunur og felagskommunur og
kommunalar eins og felagskommunalar
stovnar, stovnar við lógarsettum einarætti,
sjálvognarstovnar og privatar stovnar, sum
heilt ella fyri meginpartin verða riknir fyri
almennan pening, ella sum røkja uppgávur
vegna tað almenna, sum av Føroya
Landsskjalasavni eru ætlað til at varðveita.
§ 2. Varðveitsla av dátum frá KT-skipanum
og av ljóði og kykmyndum skulu avhendast
við einari serligari skjalasavnsútgávu.
Stk. 2 Landsskjalasavnið kann av
varðveitingarávum áseta, at varðveitsla av
øðrum talgildum savnsdátum skulu avhendast
í skjalasavnsútgávu.
§ 3. Ein skjalasavnsútgáva av
varðveitingarverdugum dátum skulu
framleiðast eftir reglum, ið
landsskjalavørðurin setir.
Stk. 2 Landsskjalavørðurin kann ávísa ein
annan varðveitingarhátt, um so er, at
varðveitingaratlit tala fyri hesum.

Framleiðsla og avhendan
§ 4. Framleiðsla og avhendan av
varðveitingarútgávum av dátum frá ktskipanum hjá stovnum skulu henda eftir
tíðarætlan, ið er ásett av landsskjalavørðinum.
§ 5. Framleiðsla og avhendan av
skjalasavnsútgávum av dátum frá KTskipanum hjá stovnum, ið innihalda persónsupplýsingar, skulu avhendast, áðrenn tey
verða vrakað. Tann einstaki stovnurin kann
gera avtalu við Landsskjalasavnið um eina
aðra tíðarfreist.
Stk. 2. Framleiðsla av skjalasavnsútgávum av
dátum frá øðrum KT-skipanum skulu
íverksetast, áðrenn dátur verða vrakaðar, ella
tá KT-skipanir verða tiknar í nýtslu.
Stk. 3. Við atliti at um varðveitingin kann
tykjast neyðug, kann Landsskjalasavnið
haraftrat gera av, um framleiðast skal ein
skjalasavnsútgáva av dátum frá eini KTskipan.
§ 6. Skjalasavnsútgáva av dátum frá stovnum
skal góðkennast av Landsskjalasavninum.
Stk. 2. Dátur, ið eru fluttar til eina
skjalasavnsútgávu, mugu ikki vrakast hjá
myndugleikanum, fyrr enn
skjalasavnsútgávan er góðkend.
§7. Hendan kunngerð kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd.

