
 
ALMANNAMÁLARÁÐIÐ 

Eirargarður 2  •  FO-100  Tórshavn 
Tel: +298 304000  •  Fax: +298 304045  •  E-mail: amr@amr.fo 

  

 

Løgmansskrivstovan 

Postboks 64 

110 Tórshavn 

 

 

6. juli 2016 

Mál: 16/00762-2 

Tygara Skriv:    
Viðgjørt: Súsanna Nordendal 

 

Ummæli  til uppskot til løgtingslóg um tilhald, uppihaldsforboð og burturvísing 

(Tilhaldslógin)  

 

Almannamálaráðið hevur fingið uppskot til løgtingslóg um tilhald, uppihaldsforboð og 

burturvísing (Tilhaldslógin)  til ummælis.  

 

Almannamálaráðið fegnast yvir, at tíðarhóskandi ásetingar nú verða gjørdar í lóggávu soleiðis, 

at tað ikki longur bert verður møguligt at geva tilhald, men at tað eisini verður møguligt, at 

geva uppihaldsforboð og í ávísum førum at vísa persóni burtur úr heimi sínum upp til 4 vikur. 

Hetta uppskotið er í tráð við tilmæli sambært Heildarætlanini um harðskap í parlagi og 

nærsambondum frá 2011.  

Almannamálaráðið hevur bert viðmerking til § 11 í lógaruppskotinum. Sambært § 11, skal 

løgreglan, í seinasta lagi samstundis sum avgerð verður tikin um burturvísing, geva 

kommununi fráboðan um málið. 

Í Føroyum, mótvegis í Danmark, umsita kommunurnar bert barnaverndarmál. Hetta merkir, at 

tað eru kommunurnar, ið hava ábyrgdina í mun til børn undir 18 ár, ið liva undir viðurskiftum, 

ið kunnu skaða teirra heilsu og menning (§ 1 í bvl.) Í teimum førum, har børn eru í heiminum, 

har ið persónur verður burturvístur, skal fráboðan latast  Barnaverndartænastuni. Hetta er eisini 

ásett í § 14 í barnaverndarlógini.  

Eru hinvegin eingi børn undir 18 ár í heiminum er kommunan (Barnaverndartænastan) ikki 

rætti myndugleikin at fráboða. 

Sambært § 1 í kunngerð nr. 37 frá 22. mars 1993 um fráboðanarskyldu sambært forsorgarlógini, 

skulu persónar, ið útinna almenna tænastu ella starv skulu boða Almannaverkinum frá, tá hesir 

í yrki sínum fáa kunnleika um viðurskifti, ið geva gruna um, at tørvur er á almanna hjálp í 

ávísum føri. Sambært § 2 í kunngerðini er skyldan galdandi, tá viðkomandi hevur trupulleikar 

í mun til sítt dagliga umhvørvi, skúla ella samfelag, ella á annan hátt livir undir ónøktandi 

korum. Í tílíkum førum er Almannaverkið og ikki kommunan (Barnaverndartænastan) rætti 

myndugleiki at fráboða.  
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