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Løgmansskrivstovan 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 27. februar 2017 

Mál: 4040-001/16 

Málsviðgjørt: SR 

  

 

 

Løgtingsmál nr. 116/2016: 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 løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum  

(Yvirtøka av málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 41 frá 10. mai 2006 um 

ræði á málum og málsøkjum, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 105 frá 12. desember 

2006, løgtingslóg nr. 62 frá 7. juni 2007, 

løgtingslóg nr. 93 frá 22. oktober 2007, 

løgtingslóg nr. 35 frá 19. mai 2008, 

løgtingslóg nr. 53 frá 7. juni 2008, 

løgtingslóg nr. 54 frá 7. juni 2008, 

løgtingslóg nr. 53 frá 11. mai 2009, 

løgtingslóg nr. 54 frá 11. mai 2009, 

løgtingslóg nr. 7 frá 17. februar 2010 og  

løgtingslóg nr. 55 frá 26. mai 2011, verður 

§ 1, stk. 2, nr. 13 strikað. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 

ólavsøkudag 2018. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Landsstýrið hevur gjørt av, at málsøkið persóns-, húsfólka- og arvarættur skal yvirtakast í 

hesum valskeiðinum. Politiskt er henda yvirtøka avtalað í samgonguskjalinum hjá verandi 

samgongu frá 14. september 2015. 

 

 

1.2. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er formliga at yvirtaka málsøkið persóns-, húsfólka- og 

arvarættur.  

 

Við uppskotinum fáa føroyskir myndugleikar, sambært lóg nr. 79 frá 12. mai 2005 um mál og 

málsøki føroyskra myndugleika at yvirtaka, lóggávuvaldið og útinnandi valdið á  málsøkinum 

persóns-, húsfólka- og arvarættur.  

 

Málsøkið persóns-, húsfólka- og arvarættur fevnir í dag um tær lógir v.m., ið eru nevndar í 

fylgiskjali 1. 

 

Í samband við yvirtøkuna verða gjørdar nakrar tillagingar av myndugleikabýtinum á persóns-, 

húsfólka- og arvarættarøkinum orsakað av teimum heimildum, sum føroysku myndugleikarnar 

fáa. Víst verður í hesum sambandi til løgtingsmál nr. 108/2016: Uppskot til løgtingslóg um 

broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti (broytingar vegna 

yvirtøku av málsøkinum).  

 

Í aðrar mátar stendur verandi lóggáva á økinum við, sbr. § 5 í yvirtøkulógini (lóg nr. 79 frá 12. 

mai 2005) og sbr. § 13 í heimastýrislógini (Lov nr. 11 frá 31. mars 1948). 

 

Samráðingar, sum kravdar eru sbrt. § 2, stk. 2 í yvirtøkulógini, eru loknar við hjáløgdu felags 

yvirlýsing í sambandi við, at føroyskir myndugleikar yvirtaka málsøkið persóns-, familju og 

arvarættur, sbrt. fylgiskjali 1 til lógaruppskotið.  

 

Tað er sostatt semja millum føroysku og donsku myndugleikarnar um meginpartin av 

ivamálunum í sambandi við yvirtøkuna, men greiða vantar enn á ymiskum praktiskum 

spurningum, sum framhaldandi verða umrøddir partanna millum. 

 

Í sambandi við yvirtøkuna verða starvsfólkaviðurskifti viðgjørd sambært lov nr. 528 frá 24. 

juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders 

overtagelse af sager og sagsområder, og sambært løgtingslóg nr. 84 frá 14. mai 2005 um 

rættindi løntakaranna í sambandi við, at landsstýrið yvirtekur mál og málsøki frá 

ríkismyndugleikunum. 

 

 

1.3. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið er sent til ummælis hjá Ríkisumboðnum, Føroya Kærustovni, Heilsu- og 

innlendismálaráðnum, Ættleiðingarfelagnum, Advokatfelag Føroya, Sosialráðgevarafelag 

Føroya, Almannaverkinum,  Barnaverndarstovuni,  Búskapar- og løgfrøðingafelagnum, 

Starvsmannafelagnum, Fútanum,  Læknafelagnum, Landslæknanum,  Sorinskrivaranum og 

Sterilisatiónsnevndini. 
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Tá ið hoyringsfreistin var úti, vóru viðmerkingar komnar frá: 

 

Almannaverkinum Ongar viðmerkingar til uppskotið  

Starvsmannafelagnum Skrivstovufólk og sosialráðgevi hjá 

Ríkisumboðnum hava øðrvísi lønar- og 

setanarkor enn tey starvsfólk, sum 

starvast í tilsvarandi øki undir 

heimastýrinum, t.d. við styttri 

arbeiðsviku, serligum ískoyti og 

bonusskipan.  

 

Fyri Starvsmannafelagið hevur tað 

alstóran týdning at tryggja, at lønar- og 

setanarviðurskiftini hjá nevndu 

starvsfólkum ikki versna – heldur ikki 

eftir, at landsstýrið nøkur ár eftir 

yvirtøkuna verður formliga leyst av 

teimum setanarrættarligu bindingum, sum 

fylgja av donsku sáttmálunum. 

 

Starvsmannafelagið metir, at tað ikki 

hevði verið í samsvari við løgtingslóg nr. 

81 um rættindi løntakaranna í sambandi 

við yvirtøkur. 

 

Starvsmannafelagið ger vart við, at tað er 

umráðandi, at tilgongdin verður 

gjøgnumskygd, trygg og rímilig fyri 

starvsfólkini. 

 

Starvsmannafelagið skjýtur upp, at 

landsstýrið, so skjótt sum tey praktisku 

viðurskiftini eru fastløgd, ger eina 

skrivliga frágreiðing við eini arbeiðs- og 

tíðarskrá, sum kann verða løgd fyri 

starvsfólk, álitisfólk og fakfeløg til 

kunningar.  

 

Tað hevur týdning, at myndugleikarnir í 

góðari tíð áðrenn yvirtøkuna boða 

álitisfólkum ella starvsfólkunum sjálvum 

nærri frá yvirtøkuni og starvsrættarligu 

fylgjunum, sbr. § 6 í løgtingslógini um 

rættindi løntakaranna. Hetta hevur t.d. 

týdning fyri spurningin, hvørt talan er um 

munandi broytingar í starvinum, sum 

skulu fráboðast við teimum individuellu 

uppsagnarfreistunum (upp í 6 mánaðir). 

Starvsfólkaviðurskifti 

verða viðgjørd 

sambært “lov om visse 

personalemæssige 

spørgsmål i 

forbindelse med de 

færøske myndigheders 

overtagelse af sager og 

sagsområder”, og 

sambært løgtingslóg 

um rættindi 

løntakaranna í 

sambandi við, at 

landsstýrið yvirtekur 

mál og málsøki frá 

ríkismyndugleikunum. 

 

Víst verður til 

almennu 

viðmerkingarnar. 
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Umráðandi er tí, at hettar verður gjørt í 

góðari tíð áðrenn yvirtøkuna á ólavsøku 

2018. 

 

Stovnsetanin av einum nýggjum 

myndugleika, Familjufyrisitingini, kann 

hinvegin fáa ávirkan á arbeiðið hjá 

verandi starvsfólkum í Innlendis- og 

Heilsumálaráðnum. Aðalráðið eigur í 

góðari tíð at taka støðu til, hvussu 

uppgávurnar verða skipaðar í ráðnum og 

hava neyðuga 

ráðføring/kunning/fráboðanir – bæði 

mótvegis álitisfólkaskipanini og tí 

einstaka starvsfólkinum. 

 

Skotið verður upp, at landsstýrið – 

kanska saman við umboðum fyri 

ríkismyndugleikarnar – í góðari tíð 

áðrenn yvirtøkuna – skipar fyri kunnandi 

fundi fyri avvarðandi fakfeløgum, t.v.s. 

Starvsmanna-felagnum og øðrum 

fakfeløgum, sum hava sáttmálar á 

økinum.  

 

Viðmerkingar frá Heilsu- og 

innlendismálaráðnum: 

Starvsfólkaviðurskifti verða viðgjørd 

sambært “lov om visse personalemæssige 

spørgsmål i forbindelse med de færøske 

myndigheders overtagelse af sager og 

sagsområder”, og sambært løgtingslóg 

um rættindi løntakaranna í sambandi við, 

at landsstýrið yvirtekur mál og málsøki 

frá ríkismyndugleikunum. 

Víst verður til almennu viðmerkingarnar. 

 

Børne- og 

Socialministeriet: 

 

Skotið verður upp, at brotið viðv. 

ættleiðing í kap. 2.1 verður orðað øðrvísi. 

 

Uppruna uppskotna orðingin var 

soljóðandi: Landsstýrið arbeiðir við at 

broyta ættleiðingarlógina, soleiðis at hon 

svarar til galdandi donsku lóggávu á 

økinum. Við broytingunum í 

ættleiðingarlógini verður 

ættleiðingarráðgeving til 

ættleiðingarforeldur fyri og eftir, at barnið 

er komið til landið, kravd, og ráðgeving 

annars verður ásett í lóg. Útreiðslurnar í 

Tikið til eftirtektar 
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sambandi við ráðgeving eru mettar til 

umleið 200.000 kr. Ættleiðingarmál er 

partur av málsøkinum persóns-, húsfólka- 

og arvarættur. Eftir at málsøkið er 

yvirtikið, rinda føroyskir myndugleikar 

kostnaðin. 

 

Nýggja orðingin er soljóðandi: 

Landsstýrið arbeiðir við at seta seinastu 

broytingarnar í ættleiðingarlógini í gildi 

fyri Føroyar. Broytingin viðvíkur eini 

nýggjari ættleiðingarskipan fyri altjóða 

ættleiðing. Samstundis verður 

myndugleikabygnaðurin á 

ættleiðingarøkinum í Føroyum broyttur, 

soleiðis at hann svarar til tann í Danmark. 

Ríkislógartilmæli hesum viðvíkjandi 

verður væntandi lagt fyri Løgtingið í hesi 

tingsetuni. Við hesum broytingum í 

ættleiðingarlógini verður 

ættleiðingarráðgeving til 

ættleiðingarforeldur fyri og eftir, at barnið 

er komið til landið, kravd, og ráðgeving 

annars verður ásett í lóg.  

 

Kommunufelagnum Kommunufelagið og Barnaverndarstovan 

hava ongar viðmerkingar til uppskotið 

 

Ríkisumboðnum Viðv. fíggjarligu avleiðingunum hevur 

Ríkisumboðið gjørt vart við, at talið á 

ársverkum bara er uppgjørt til 

familjurættarliga økið og ikki aðrar 

uppgávur, t.d. KT, bókhald v.m. 

 

Tær 2,1 mió. kr. til overhead eru ein 

partur av samlaðu rakstrarútreiðslunum, 

sum er grundaður á talið á ársverkum á  

familjurættarliga økinum. Samlaðu 

rakstrarútreiðslurnar fevna eisini um leigu 

av hølunum hjá Ríkisumboðnum. 

 

Viðv. tænastubústaði hevur 

Ríkisumboðið gjørt vart við, at talan er 

um tríggjar íbúðir. Í løtuni ber ikki til at 

siga nakað um talið á starvsfólkum, ið 

búgva í tænastuíbúð á yvirtøkudegnum. 

 

Viðgerð av faðirskapsmálum verður flutt 

frá løgregluni til Familjufyrisitingina. 

Tikið til eftirtektar 

 

 

 

 

 

Tikið til eftirtektar 

 

 

 

 

 

 

Tikið til eftirtektar 

 

 

 

 

 

Tikið til eftirtektar 
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Hædd er ikki tikin fyri fíggjarligu 

avleiðingunum av hesum. 

 

Greiða vantar á praktiskum spurningum, 

herundir starvsfólkaviðurskifti, umskifti 

av journalskipan, avhandan av 

avgreiddum og verserandi málum,  gera 

heimasíðu, umseta og tillaga 

standardskriv, vegleiðingar v.m. til 

føroyskt. Tilfeingi eigur at vera sett av til 

hetta arbeiðið. 

 

 

 

Ríkisumboðið mælir til, at 

yvirtøkudagurin verður tann 1. í einum 

mánaði, t.d. 1. august 2018. 

 

 

 

Yvirtøkudagurin er 

settur til at verða 29. 

juli 2018, fyri at rúm 

tíð skal verða at 

fyrireika seg 

fyrisitingarliga til øll 

praktisk viðurskifti, 

áðrenn yvirtikið 

verður.  

 

Ikki tikið til 

eftirtektar. 

 

Heilsu- og 

innlendismálaráðnum 

Heilsu- og innlendismálaráðið hevur 

ongar viðmerkingar 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at Familjufyrisitingin skal seta (ella yvirtaka frá Ríkisumboðnum) løgfrøðingar 

svarandi til 3,5 ársverk, skrivstovufólk svarandi til 3,4 ársverk og ein barnaserkønan at fyrisita 

økið. Harafturat skal ein leiðari setast og ein bókhaldari svarandi til 0,5 ársverk. Avgjørt er, at 

viðgerðin av faðirskapsmálum verður flutt frá løgregluni til Familjufyrisitingina. Roknað 

verður við skrivstovufólki svarandi til 0,3 ársverk at fyrisita hetta arbeiðið. Afturat hesum koma 

lønarútreiðslur til reingerðarfólk. 

 

Samlaðu lønarútreiðslurnar, íroknað sáttmálabundnar lønarhækkingar á 1,7 % pr. 1. apríl 2017 

og 1, 5 % pr. 1. desember 2017, eru mettar til í alt uml. 5.806.000 kr.  

 

Ríkisumboðið hevur somuleiðis upplýst, at tey hava útreiðslur til læknaváttanir í verjumálum, 

løn til fastar verjar, barnaserkønar kanningar, eftirlit í sambandi við samveru, 

ættleiðingarsamráð. Afturat hesum koma aðrar rakstrarútreiðslur, herundir til skeiðsvirksemi, 

KT v.m. Hesar útreiðslur eru mettar til í alt uml. 1.565.600 kr. 

 

Sum nú er búgva nøkur starvsfólk hjá Ríkisumboðnum í tænastubústaði. Sambært reglum hjá 

statinum um tænastu- og leigubústaðir, kann ein tænastubústaður verða tikin aftur, ella 

leigumálið um tænastubústað kann verða uppsagt við 6 mánaða freist til tann 1. í einum mánaði 

uttan so, at annar hóskandi tænastubústaður verður til taks. 

 

Um arbeiðsgevari sigur leigumálið upp, og útreiðslurnar hjá starvsfólkinum til húsaleigu hækka 

í hesum sambandi, kann arbeiðsgevari avtala við viðkomandi fakfelag, at starvsfólkið fær eitt 

fyribils og persónligt ískoyti í 3 ár. Ískoytið, ið verður goldið av arbeiðsgevaranum, kann í 

mesta lagi vera 43 % av húsaleiguni fyri flyting, svarandi til 118.000 kr. 
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Talan verður møguliga um trý starvsfólk, og hvørt útreiðslurnar í hesum sambandi verða ein 

partur av yvirtøkuni, er ein samráðingarspurningur. 

 

Tørvur verður á skrivstovuhølum til umleið 10 starvsfólk. Roknað verður við uml. 480.000 kr. 

árliga, herundir til leigu, el og hita, viðlíkahald v.m.  

 

Landsstýrið arbeiðir við at seta seinastu broytingarnar í ættleiðingarlógini í gildi fyri Føroyar. 

Broytingin viðvíkur eini nýggjari ættleiðingarskipan fyri altjóða ættleiðing. Samstundis verður 

myndugleikabygnaðurin á ættleiðingarøkinum í Føroyum broyttur, soleiðis at hann svarar til 

tann í Danmark. Ríkislógartilmæli hesum viðvíkjandi verður væntandi lagt fyri Løgtingið í hesi 

tingsetuni. Við hesum broytingum í ættleiðingarlógini verður ættleiðingarráðgeving til 

ættleiðingarforeldur fyri og eftir, at barnið er komið til landið, kravd, og ráðgeving annars 

verður ásett í lóg.  

 

Útreiðslurnar til hesa ráðgeving eru mettar til umleið 200.000 kr. árliga. Ættleiðingarmál er 

partur av málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarættur. Eftir at málsøkið er yvirtikið, rinda 

føroyskir myndugleikar kostnaðin. 

 

Føroya Kærustovnur verður mettur at hava tørv á at seta ein løgfrøðing at fyrisita kærurnar. 

Harafturat verður samsýningin til limirnir í kærunevndini í almanna-, familju- og heilsumálum 

hækkað. Samlaðu útreiðslurnar í sambandi við kærumálsviðgerð eru mettar til umleið 707.000 

kr.  

 

Heilsu- og innlendismálaráðið er hægsti myndugleiki á økinum og hevur til uppgávu at gera 

lógaruppskot, kunngerðir, vegleiðingar v.m. Lóggávan á økinum er gomul donsk lóggáva, og 

stórur tørvur er á dagføringum. Talan er um stórt og umfatandi arbeiði, og mett verður, at tørvur 

er á tveimum løgfrøðingum og einum skrivstovufólki til at fyrisita hetta arbeiðið. Útreiðslurnar 

í hesum sambandi eru mettar til 1.650.000 kr.  

 

Tilsamans verður yvirtøkan mett at kosta umleið 10,3 milliónir krónur árliga. 

 

Sambært samstarvsavtaluni, sum er hjáløgd sum fylgiskjal 2, rinda føroyskir myndugleikar 

kostnaðin av útisetan, útbúgvingarstørvum og eftirútbúgving. Tað er enn ikki greitt, hvør 

kostnaðurin av hesum verður. 

 

Omaná koma eingangsútreiðslur, sum standast av at yvirtaka málsøkið, herundir útreiðslur til 

umskifti av journalskipan, nýggja journalskipan og avhandan av avgreiddum og verserandi 

málum. Afturat hesum koma útreiðslur til skrivstovuútgerð, herundir innbúgv og KT-útgerð, 

at gera heimasíðu, umseta og tillaga standardskriv, vegleiðingar v.m. til føroyskt.  

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Familjufyrisitingin verður eftir ætlan skipað undir Heilsu- og innlendismálaráðnum. 

Familjufyrisitingin kemur at fyrisita málsøkið persóns-, húsfólka- og arvarættur. 

 

Mett verður, at lógin í uppskoti ikki hevur aðrar avleiðingar við sær, so sum avleiðingar fyri 

vinnuna, umhvørvið, serstøk øki í landinum, avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur, ella 

sosialar avleiðingar, av tí, at einasta broyting á økinum er, at myndugleikin nú gerst føroyskur. 
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2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

 

1) Evropeiski mannarættindasáttmálin, EMRS, “Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. mai 2000. 

Uppskotið hevur ongar fylgjur í mun til nevnda sáttmála. 

 

2) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarlig mál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek. 

Uppskotið hevur ongar fylgjur í mun til nevnda sáttmála. 

 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 
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2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Ja, við yvirtøkuni fær landsstýrismaðurin heimildirnar, sum higartil hava ligið hjá donskum 

ráðharra. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Við hesi grein verður yvirtøkan formliga framd. 

 

Til § 2 

Yvirtøkudagurin er settur til at verða ólavsøkudag 2018, fyri at rúm tíð skal verða til føroyskar 

myndugleikar at fyrireika seg fyrisitingarliga til øll praktisk viðurskifti, áðrenn yvirtikið 

verður. Ólavsøkudagur er 29. juli. 
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Løgmansskrivstovan, 6. mars 2017 

 

Aksel V. Johannesen 

løgmaður 

 

/ Marjun Hanusardóttir 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl, sum ikki fáa lógargildi: 

Fylgiskjal 1: Felags yvirlýsing í sambandi við, at føroyskir myndugleikar yvirtaka málsøkið 

persóns-, familju- og arvarættur 

Fylgiskjal 2: Samstarvsavtala millum føroyskar og danskar myndugleikar um yvirtøku av 

málsøkinum persóns-, familju- og arvarættur. 

Fylgiskjal 3: Rapport frá Børne- og Socialministeriet: Færøernes overtagelse af sagsområdet 

person-, familie- og arveretten. 

Fylgiskjal 4: Ummæli hjá Almannaverkinum 

Fylgiskjal 5: Ummæli hjá Starvsmannafelagnum 

Fylgiskjal 6: Ummæli hjá Børne- og Socialministeriet 

Fylgiskjal 7: Ummæli hjá Kommunufelagnum 

Fylgiskjal 8: Ummæli hjá Ríkisumboðnum 

Fylgiskjal 9: Ummæli hjá Heilsu- og innlendismálaráðnum 

 

 

 

 

 


