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BORNE- OG SOCIALMINISTERIET 

Fælleserklæring 
i forbindelse med de færøske myndigheders 

overtagelse af sagsområdet 
"person-, familie- og arveretten" 

Landsstyret har besluttet at fremsætte forslag til 
lagtingslov om overtagelse af sagsområdet "per
son-, familie- og arveretten" med ikrafttræden 
den 29. juli 2018. 

I overensstemmelse med § 2, stk. 2, i lov om de 
færøske myndigheders overtagelse af sager og 
sagsområder har landsstyresmedlemmet for 
sundheds- og indenlandsanliggender og børne
og socialministeren i dag afsluttet forhandlinger
ne i forbindelse med landsstyrets beslutning. 

I den forbindelse er der udarbejdet en beskrivel
se af forskellige aspekter ved en overtagelse af 
sagsområdet, herunder forslag til løsninger af de 
spørgsmål, der udspringer heraf. 

Parterne er enige om, at de efter overtagelsen 
skal opretholde et tæt samarbejde om sagsom
rådet. Parterne har derfor, under forudsætning 
af Lagtingets beslutning om, at sagsområdet 
skal overtages, indgået "Aftale om samarbejde 
mellem færøske og danske myndigheder efter 
Færøernes overtagelse af sagsområdet person-, 
familie- og arveretten". 

De færøske og danske myndigheder er enige 
om, at færøske myndigheder efter overtagelsen 
færdigbehandler verserende sager og behandler 
alle typer henvendelser vedrørende afsluttede 
sager, der er omfattet af overtagelsen, og som 
en rigsmyndighed på Færøerne eller i Danmark 
indtil overtagelsen havde ressortansvaret for. 

Parterne er dog enige om, at en myndighed i 
Danmark færdigbehandler en verserende sag, 
hvis myndigheden efter en konkret vurdering 
mener, at det vil være uhensigtsmæssigt for 
parterne ikke at behandle den færdig, eksem
pelvis hvis sagen haster, eller sagen er så tæt 
på at kunne afsluttes, at det vil medføre en uri
melig forsinkelse af sagen, hvis den skal over
drages til og færdigbehandles af en færøsk 
myndighed. Myndigheden i Danmark meddeler 
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HEILSU- OG INNLENDISMÅLARÅDID 

Felags yvirlysing 
i sambandi vid yvirtøku av målsøkinum 

"persons-, husf61ka- og arvarætti" 

LandsstyriO hevur gjørt av at leggja fyri løgtingiO 
uppskot til løgtingslåg um yvirtøku av målsøki
num "persons-, husfålka- og arvarætti" viO gildi 
frå 29. juli 2018. 

i samsvari viO § 2, stk. 2, i låg um mål og 
målsøki f øroyskra myndugleika at yvirtaka hava 
landsstyriskvinnan i heilsu- og innlendismålum 
og danski barna- og almannamålaråOharrin i 
dag endaO tingingarnar i sambandi viO avgerO 
landsstyrisins. 

i hesum sambandi er gjørd ein lysing av ymi
skum viOurskiftum i sambandi viO yvirtøkuna, og 
gjørd eru uppskot um, hvussu loysast skulu 
ivamål, iO standast av yvirtøkuni. 

Partarnir eru samdir um at varOveita eitt tætt 
samstarv um målsøkiO, eftir at tao er yvirtikiO. 
Teir hava ti undirskrivaO "Samstarvsavtalu mil
lum føroyskar og danskar myndugleikar eftir 
yvirtøkuna av målsøkinum persons-, husfålka
og arvarætti". Avtalan er treytaO av, at løgtingiO 
tekur undir viO at yvirtaka målsøkiO. 

Føroysku og donsku myndugleikarnir eru samdir 
um, at føroyskir myndugleikar eftir yvirtøkuna 
avgreiOa verserandi mål og taka sær av øllum 
fyrispurningum um avgreidd mål, sum fylgja viO 
yvirtøkuni, og sum ein rikismyndugleiki i Føroym 
ella i Danmark høvdu åbyrgd av frammanundan. 

Partarnir eru tå samdir um, at myndugleiki i 
Danmark avgreiOir eitt verserandi mål, um hesin 
myndugleiki ut frå eini itøkiligari meting heldur 
tao vera 6skynsamt ikki at gera tao. Hetta kann 
til dømis vera, um måliO hevur skund, ella um 
viOgerOini liOur so væl, at tao fer at elva til 6rimi
liga seinking, um ein føroyskur myndugleiki skal 
yvirtaka måliO og avgreiOa tao. Danski 
myndugleikin boOar avvarOandi føroyska 
myndugleika frå hesum. 
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dette til den relevante færøske myndighed. 

Overtagelsen af personale sker i overensstem
melse med lov om visse personalemæssige 
spørgsmål i forbindelse med de færøske myn
digheders overtagelse af sager og sagsområder 
og med lagtingslov om lønmodtageres rettighe
der i forbindelse med, at landsstyret overtager 
sager og sagsområder fra rigsmyndighederne. 

sambandi viO yvirtøkuna verOa starvsf61kavi
Ourskifti viOgjørd sambært "lov om visse perso
nalemæssige spørgsmål i forbindelse med de 
færøske myndigheders overtagelse af sager og 
sagsområder" og sambært "løgtingsl6g um ræt
tindi løntakaranna, i sambandi viO at landsstyriO 
yvirtekur mål og målsøki frå rikismyndugle
ikunum. 

Der vedlægges som bilag en oversigt over lov- Sum skjal er hjålagt yvirlit yvir 16ggåvu fevnd av 
givning omfattet af sagsområdet person-, fami- målsøkinum persons-, husf61ka- og arvarætti. 
lie- og arveretten. 

Børne- og socialminister 
iriO Stenber 

landsstyriskvinna 



Bilag 

Oversigt over lovgivning omfattet af sagsområdet person-, familie- og arveretten 

1. Oversigt over gældende lovgivning for Færøerne på det person-, familie- og arveretlige 
område 

1.1 . Hovedlove 

Lov nr. 56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirkninger som ændret ved lov nr. 284 af 11. no
vember 1931 og lov nr. 136 af 7. maj 1937: 

Loven og de nævnte ændringslave gælder direkte for Færøerne og er ændret ved lagtings
lov nr. 55 af 16. august 1962. 
Yderligere ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 469 af 24. sep
tember 1984 og anordning nr. 398 af 20. april 2010. 

Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal: 

Loven gælder direkte for Færøerne. 

Lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse som 
ændret ved lov nr. 268 af 14. juni 1951, lov nr. 261 af 4. juni 1969 og lov nr. 250 af 25. april 1990: 

Loven og de nævnte ændringslave gælder direkte for Færøerne. 

Lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 335 af 19. november 1954. 
Ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 398 af 20. april 2010. 

Lov nr. 295af17. november 1953 om tillæg til lov nr. 279af11. november 1931 vedrørende inter
nationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægte
skab, adoption og værgemål: 

Loven gælder direkte for Færøerne. 

Lov nr. 177 af 23. juni 1956 om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v.: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 228 af 20. juni 1959. 
Ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 151 af 21. marts 1988. 
Loven som gældende for Færøerne er ændret ved lov nr. 505 af 12. juni 2009. 

Lov nr. 200 af 18. maj 1960 om børns retsstilling: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 367 af 29. november 1962, der er æn
dret ved lov nr. 92 af 23. februar 1988. 
Yderligere ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 398 af 20. april 
2010. 

Lov nr. 150 af 24. april 1963 om inddrivelse af underholdsbidrag: 
Loven gælder direkte for Færøerne. 
Ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 471 af 15. september 
1981. 

Arveloven, lov nr. 215 af 31 . maj 1963: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 272 af 14. maj 1986, der er ændret ved 
anordning nr. 582 af 23. juni 2008. 

Lov nr. 234 af 3. juni 1967 om sterilisation og kastration: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 73 af 14. marts 1968, der er ændret ved 
lov nr. 505 af 12. juni 20091. 

1 Det er de færøske myndigheders opfattelse, at sterilisation og kastration er overtaget i forbindelse med overtagelsen af 
sagsområdet strafferetten . 



Lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning: 
Loven med visse ændringer sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 37. af 22. januar 
2002. 
Yderligere ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 228 af 15. marts 
2007 og anordning nr. 398 af 20. april 2010. 
Bestemmelserne i anordningens § 13, § 14, stk. 2, § 15, § 18, stk. 1, 1-3. pkt., § 18, stk. 3 
(kun i relation til vielse i folkekirken), og § 20, stk. 1, har Færøerne overtaget ved overta
gelsen af sagsområderne "folkekirken" og "de fra folkekirken afvigende trossamfund". 

Lov om adoption, lov nr. 137 af 24. marts 1976: 
Loven samt visse ændringslave er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. 
november 2006. 
Yderligere ændringer af loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 398 af 20. april 
2010. 

Lov nr. 158 af 6. maj 1980 om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelse: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 21. af 20. januar 1984. 

Lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær: 
Loven samt visse ændringslave er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 228 af 15. 
marts 2007. 

Lov nr. 388af14. juni 1995 om værgemål: 
Loven er sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 397 af 20. april 2010. 

1.2. Konventioner m.v. 

Deklaration af 27. november 1909 mellem Sverige og Danmark angaaende Ægteforeningers lnd
gaaelse for diplomatiske og konsulære Embedsmænd, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 4. december 
1909, Lovtidende C: 

Deklarationen gælder direkte for Færøerne. 

Den i Stockholm den 6. Februar 1931 indgaaede konvention mellem Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige Bestemmelser om Ægteskab, Adoption og 
Værgemaal, jf. bekendtgørelse nr. 323 af 28. december 1931, Lovtidende C, som ændret ved be
kendtgørelse nr. 53af17. november 1948, Lovtidende C: 

Konventionen gælder direkte for Færøerne. 

Konvention af 19. november 1934 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og 
dødsboskifte, jf. bekendtgørelse nr. 274 af 4. oktober 1935, Lovtidende C: 

Konventionen gælder direkte for Færøerne. 
Bestemmelserne i konventionens artikel 19-28 hører under sagsområdet "retsplejen, her
under oprettelse af domstole". 

Den i Stockholm den 26. marts 1953 indgåede overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige om ændring af konventionen mellem samme stater af 6. februar 1931 indehol
dende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål, jf. bekendtgø
relse nr. 6 af 15. februar 1954, Lovtidende C: 

Overenskomsten gælder direkte for Færøerne. 

FN-konvention af 7. november 1962 om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og regi
strering af ægteskaber, jf. bekendtgørelse nr. 50 af 7. maj 1965, Lovtidende C: 

Konventionen gælder direkte for Færøerne. 

Den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbi
drag i udlandet, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 24. august 1962, Lovtidende C: 

Konventionen gælder direkte for Færøerne. 

Haagerkonventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende 



underholdspligt over for børn, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 1. april 1966, Lovtidende C: 
Konventionen gælder direkte for Færøerne. 

Konvention af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om inddrivelse 
af underholdsbidrag, jf. bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1963, Lovtidende C: 

Konventionen gælder direkte for Færøerne. 

Den europæiske konvention af 24. april 1967 om adoption af børn, jf. bekendtgørelse nr. 23. af 15. 
februar 1979, Lovtidende C: 

Konventionen er sat i kraft for Færøerne ved bekendtgørelse af nr. 92 af 24. september 
1984. 

Overenskomst 3. november 1969 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring 
af den nordiske konvention af 6. februar 1931 indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser 
om ægteskab, adoption og værgemål, jf. bekendtgørelse nr. 68af17. august 1970, Lovtidende C: 

Overenskomsten gælder direkte for Færøerne. 

Haagerkonventionen af 2. oktober 1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om under
holdspligt, jf. bekendtgørelse nr. 15 af 22. februar 1988, Lovtidende C: 

Konventionen gælder direkte for Færøerne. 

Overenskomst af 20. november 1973 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om æn
dring af den nordiske konvention af 6. februar 1931 indeholdende internationalprivatretlige be
stemmelser om ægteskab, adoption og værgemål, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 14. februar 1974, 
Lovtidende C: 

Overenskomsten gælder direkte for Færøerne. 

Overenskomst af 9. december 1975 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om æn
dring af den nordiske konvention af 19. november 1934 om arv og dødsboskifte, jf. bekendtgørelse 
nr. 49 af 29 .. juni 1976, Lovtidende C: 

Overenskomsten gælder direkte for Færøerne. 

Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til 
internationale adoptioner, jf. bekendtgørelse nr. 125 af 4. december 1997, Lovtidende C: 

Konventionen er sat i kraft for Færøerne, jf. bekendtgørelse nr. 42 af 22. juni 2010, Lovti
dende C. 

Overenskomst af 6. februar 2001 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring i 
konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indeholdende internationalprivat
retlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål undertegnet i Stockholm den 6. februar 
1931, jf. bekendtgørelse nr. 34 af 28. november 2002, Lovtidende C: 

Overenskomsten gælder direkte for Færøerne. 

2. Oversigt over gældende lovgivning i Danmark på det person-, familie- og arveretlige om
råde, der ikke er sat i kraft for Færøerne 

2.1. Hovedlove 

Lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser 
m.v. (internationale børnebortførelser). 

Børneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001. 

Sundhedsloven, nr. 546 af 24. juni 2005, for så vidt angår kapitel 25 og afsnit VIII. 

Lov nr. 766 af 4. august 2005 om borteblevne. 

Lov nr. 434 af 8. maj 2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. 



Forældreansvarsloven, lov nr. 499 af 6. juni 2007. 

Arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007. 

2.2. Konventioner m.v. 

Haagerkonventionen af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisse og separation, jf. bekendtgørel
se nr. 83 af 24. juli 1975, Lovtidende C. 

Den europæiske konvention af 15. oktober 1975 om retsstillingen for børn født uden for ægteskab, 
jf. bekendtgørelse nr. 126 af 9. november 1979, Lovtidende C. 

Den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om 
forældremyndighed, jf. bekendtgørelse nr. 103 af 17. oktober 1991, Lovtidende C. 

Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortfø
relser, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 21. november 1991, Lovtidende C. 

Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og 
samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn, jf. lov nr. 434 af 
8. maj 2006. 

Aftale af 18. februar 1998 med Norge om tilrettelæggelse af vielseskompetence for den norske 
ambassade, jf. bekendtgørelse nr. 34 af 12. november 1998, Lovtidende C. 

Overenskomst af 26. januar 2006 om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og 
værgemål undertegnet i Stockholm den 6. februar 1931, jf. bekendtgørelse nr. 1123 af 25. novem
ber 2008. 

Den europæiske konvention af 27. november 2008 om adoption af børn, jf. bekendtgørelse nr. nr. 
18 af 19. juni 2012, Lovtidende C. 

Konventionen af 19. november 1934 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og 
dødsboskifte som ændret ved overenskomst af 9. december 1975 og overenskomst af 1. juni 2012, 
jf. bekendtgørelse nr. 976 af 26. august 2015. 




