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Heilsu- og Innlendismálaráðið har den 21. december 2016 sendt to lovforslag i høring. Det ene lov-

forslag vedrører selve overtagelsen af sagsområdet person-, familie- og arveretten, mens det andet 

lovforslag vedrører ændringer i diverse love som følge af, at sagsområdet overtages. Det drejer sig 

om følgende to lovforslag: 

 

 uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum (Yvirtøka 

av málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti)  

 uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, húsfólka- og 

arvarætti (Broytingar vegna yvirtøku av málsøkinum) 

 

Rigsombuddet har sendt lovforslagene til høring hos de danske ministerier, der har deltaget i arbej-

det med at forberede beslutningsgrundlaget for en færøsk overtagelse af person-, familie- og arve-

retten, jf. Børne- og Socialministeriets rapport fra 21. december 2016 om Færøernes overtagelse af 

person-, familie- og arveretten. 

 

Børne- og Socialministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har afgivet separate høringssvar, der 

er fremsendt direkte af ministerierne henholdsvis den 13., 16. og 17. januar 2017. 

 

Rigsombuddet har selv nedenstående bemærkninger til lovforslagene.  

 

Bemærkninger til enkelte bestemmelser 

Rigsombuddets bemærkninger til de enkelte bestemmelser i ”uppskot til løgtingslóg um broyting í 

ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti” er vedlagt som bilag 1. Bemærk-

ningerne er skrevet ind i lovforslaget. Da det inden for tidsfristen ikke har været muligt at gå i dyb-

den med alle problemstillingerne, er bemærkningerne til de enkelte bestemmelser ikke nødvendig-

vis udtømmende. Det skal endvidere bemærkes, at det tidsmæssigt heller ikke har været muligt at 

fremkomme med eventuelle bemærkninger til de særlige bemærkninger i lovforslagets kap. 3. 

 

Bemærkninger til de økonomiske og administrative konsekvenser  

I forbindelse med bemærkningerne i de to lovforslag til de økonomiske og administrative konse-

kvenser skal Rigsombuddet knytte nedenstående bemærkninger. 

 

Antal årsværk 

Antallet af årsværk, der er beskæftiget med person-, familie- og arveretten ved Rigsombuddet, er i 

bemærkningerne opgjort til i alt 7,9 årsværk. Opgørelsen er baseret på en opgørelse foretaget af 
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Rigsombuddet i starten af 2016. Rigsombuddet skal gøre opmærksom på, at der løbende sker til-

pasning af personaleressourcerne til de aktuelle opgaver ved embedet, herunder til omfanget af sa-

ger indenfor person-, familie- og arveretten samt til de andre sagsområder og skiftende opgaver ved 

Rigsombuddet. En opgørelse af antal årsværk dedikeret til person-, familie- og arveretten ved Rigs-

ombuddet vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Antal årsværk er desuden alene opgjort 

som årsværk anvendt direkte til opgaveløsningen på det person-, familie- og arveretlige område og 

indeholder således ikke ressourcer anvendt til støttefunktioner som f.eks. IT, regnskab mv. 

 

Overheadudgifter 

Der nævnes i lovforslagen endvidere, at Rigsombuddet har såkaldte overheadudgifter på ca. 2,1 

mio. kr. til sagsområdet person-, familie- og arveretten. Overheadudgifterne på 2,1 mio. kr. til per-

son-, familie- og arveretten er baseret på, at Rigsombuddet i 2015 havde samlede driftsudgifter (det 

vil sige eksklusiv lønudgifter) på ca. 3,4 mio. kr. for en medarbejderstab på ca. 13 årsværk. De 2,1 

mio. kr. udgør en forholdsmæssig andel af de samlede driftsudgifter baseret på antal årsværk, der 

kan henføres til person-, familie- og arveretten. 

 

De samlede driftsudgifter omfatter et stort antal udgifter, der også vil skulle afholdes efter en over-

tagelse af sagsområdet. I den forbindelse bør det dog bemærkes, at Rigsombuddets samlede drifts-

udgifter bl.a. også indeholder lejeudgifter til Rigsombuddets ejendomme, der således indgår i de 

opgjorte overheadudgifter.       

 

Personalemæssige forhold - boliger 

Det nævnes endvidere i lovforslagets bemærkninger, at der muligvis vil være to ansatte ved Rigs-

ombuddet, der bor i Rigsombuddets lejeboliger ved overtagelsen. Rigsombuddet skal i den forbin-

delse bemærke, at Rigsombuddet råder over tre lejeboliger til medarbejderne, men at der på nuvæ-

rende tidspunkt ikke kan siges noget konkret om antallet af medarbejdere med lejebolig til rådighed 

ved tidspunktet for overtagelsen.  

 

Faderskabssager 

Ifølge § 4 i ”uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, 

húsfólka- og arvarætti” skal behandlingen af faderskabssager i forbindelse med overtagelsen overgå 

fra Politiet til Familjufyrisitigin. Det er således ikke en opgave, der i dag ligger ved Rigsombuddet, 

og udgifterne til administrationen af området, herunder antal årsværk, indgår således heller ikke i 

opgørelsen vedr. udgifter til det person-, familie- og arveretlige område, som Rigsombuddet har 

udarbejdet.   

 

Diverse praktiske forhold, herunder forberedelsen af overtagelsen 

Der vil i forbindelse med forberedelsen af overtagelsen være en hel del forberedende arbejde, som 

vil kræve både tid og ressourcer hos både danske og færøske myndigheder. Der vil bl.a. skulle ske 

en afklaring vedrørende personalemæssige forhold, og det vil derudover være nødvendigt at få af-

klaret nogle praktiske forhold vedr. bl.a. konvertering af journalsystem, aflevering af afsluttede og 

verserende sager, overførsel af standardskrivelser, udarbejdelse af hjemmeside, eventuelle oversæt-

telser til færøsk mv, således at der af hensyn til borgerne og den fortsatte behandling af sagerne kan 

ske en glidende overgang af sagsområdet fra de danske til de færøske myndigheder. 

 

Rigsombuddet skal derfor med henblik på at sikre en veltilrettelagt overtagelse af sagsområdet an-

befale, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til den forberedende proces. Det er Rigsombud-

dets erfaring, at især udgiften til konvertering af journalsystemer kan udgøre et væsentligt beløb. Vi 

kan endvidere oplyse, at der Rigsombuddet har et stort antal af standardskrivelser (over 1.000) in-

denfor sagsområdet, der evt. skal oversættes og tilpasses som en konsekvens af overtagelsen og den 

nye myndighedsstruktur. 

 



Rigsombudsmanden på Færøerne Side 3 

 

Overtagelsestidspunktet 

Tidspunktet for en overtagelse af sagsområdet er i lovforslaget fastsat til den 29. juli 2018. Rigsom-

buddet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det vil være administrativt enklere at fastsætte 

overtagelsen til den 1. i en måned, evt. 1. august 2018.  

 

Ankeinstans 

Det foreslås i ”uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, 

húsfólka- og arvarætti”, at afgørelser truffet af Familjufyrisitingin skal kunne ankes til Kærunevn-

din í almanna-, familju- og heilsumálum. Kærunevndin í almanna- og heilsumálum er i dag sam-

mensat af en læge, en jurist og en socialrådgiver.  

 

Rigsombuddet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at klagerne over afgørelser truffet inden 

for sagsområdet person-, familie- og arveretten dækker over mange forskellige typer af sager, her-

under også af økonomisk og skattemæssig karakter. Rigsombuddet vil derfor foreslå, at man over-

vejer muligheden for at nævnets sammensætning kan tilpasses indholdet af de aktuelle klagesager.   

 

Det videre forløb 

De her afgivne bemærkninger er Rigsombuddets umiddelbare bemærkninger til de to lovforslag. 

Rigsombuddet står naturligvis til rådighed i det videre forløb med vores viden og erfaring vedrø-

rende sagsområdet med henblik på at sikre en veltilrettelagt og ordnet overtagelse af sagsområdet 

person-, familie- og arveretten. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Dan M. Knudsen 

 




