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Løgmansskrivstovan 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 25. september 2017 

  

  

  

 

 

Løgtingsmál nr. 19/2017: Uppskot til løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya 

 

Uppskot  

til 

løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya 

 

 

Formæli 

Vit, Føroya fólk, samtykkja hesa stjórnarskipan. Hon er grundvøllur undir stýri okkara, ið skal 

tryggja frælsi, trygd og trivnað. 

 

Vit bygdu landið í fornari tíð og skipaðu okkum við løgtingi, lógum, rættindum og skyldum. 

 

Stjórnarskipanin staðfestir, at landsins borgarar eru upphav til alt politiskt vald í landinum, 

og hon skipar Føroyar eftir nútíðartørvi við fólkaræði, løgræði, rættindum og skyldum. 

 

Stjórnarskipanin setur ikki úr gildi verandi stjórnarrættarligu sáttmálar og altjóðaavtalur, men 

staðfestir, at Føroya fólk hevur sjálvsavgerðarrætt og fullan rætt til at siga hesar upp. 

 

Eingin lóg kann verða sett í gildi fyri Føroyar uttan løgtingsins samtykki. 

 

 

 

Fyrsti partur – Stýrislag 
 

§ 1. Fólkið og landið 

(1) Føroyar eru land, føroyingar eru tjóð, og 

alt vald í landinum er hjá Føroya fólki. 

(2) Føroyar hava sambært sáttmálum 

samstarvað við onnur lond og kunnu 

framvegis samstarva við onnur lond 

sambært sáttmála. 

(3) Um gjørt verður av at lata 

samveldisstovnum vald, ið annars liggur 

hjá landsins myndugleikum, skal hetta 

verða væl lýst í millumtjóðasáttmála. 

Løgtingið skal samtykkja slíkan sáttmála, 

áðrenn fólkið tekur endaliga avgerð á 
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fólkaatkvøðu í minsta lagi eitt hálvt ár og í 

mesta lagi eitt ár seinni. 

(4) Eitt og hvørt samveldissamstarv kann á 

sama hátt sigast úr gildi, har fólkið skal taka 

endaliga avgerð á fólkaatkvøðu í minsta 

lagi eitt hálvt ár eftir og í mesta lagi eitt ár 

eftir, at Løgtingið hevur tikið støðu sína. 

(5) Føroyar kunnu skipa seg sum 

sjálvstøðugt ríki. Tá skal fólkið taka 

endaliga avgerð á fólkaatkvøðu í minsta 

lagi eitt hálvt ár eftir og í mesta lagi eitt ár 

eftir, at Løgtingið hevur tikið støðu sína. 

(6) Tá ið uppskot verður lagt til 

fólkaatkvøðu, skulu minst 50% av teimum, 

sum hava valrætt, greiða atkvøðu, fyri at 

úrslitið skal fáa gildi. Vanligur meiriluti 

skal ráða. 

 

 

§ 2. Valdsbýti 

(1) Føroyar eru land við fólkaræði. Fólkið 

fremur vald sítt gjøgnum løgting, landsstýri 

og dómstólar. 

(2) Løgtingið samtykkir uppskot til lógir, 

løgmaður staðfestir lógir, landsstýrið 

umsitur lógirnar, og dómstólarnir døma 

eftir lógunum. Løgting, landsstýri og 

dómstólar skulu halda seg innan fyri vald 

sítt og heimildir. 

(3) Løgtingið er fólkavalt. 

 

§ 3. Rættvísi 

(1) Stjórnarskipanin er grundað á valdsbýti 

og løgræði. Umframt rættindi, ásett í hesi 

skipan, verjir hon onnur borgararættindi, 

sum eru sjálvsøgd. 

 

§ 4. Ímyndir og mál 

(1) Føroyar hava egið flagg, egið 

skjaldrarmerki og egnan tjóðsang. 

(2) Føroyskt er tjóðarmál og alment mál. 

 

Annar partur - Rættindi og 

skyldur 
 

§ 5. Rættindi og verja 

(1) Rættindi kunnu einans avmarkast við 

lóg og í samsvari við hesa stjórnarskipan. 

(2) Rættindi kunnu knýtast at heimarætti 

ella bústaði. 

(3) Myndugleikar landsins skulu altíð verja 

rættindi hjá íbúgvum landsins. 

 

§ 6. Skyldur 

(1) Øll skulu virða hesa skipan og tær lógir, 

tær skyldur og tey rættindi, sum verða til í 

samsvari við hana. 

(2) Øll eiga at virða landsins arv og tilfeingi 

eins og rættindi hjá øðrum. 

 

§ 7. Javnstøða 

(1) Øll fólk eru javnsett uttan mun til kyn, 

eyðkenni ella frábregði. 

(2) Eingin munur má vera tilvildarligur, 

órættvísur ella mannminkandi. 

 

§ 8. Lív og trygd 

(1) Øll eiga rætt til lív og trygd. 

(2) Eingin kann verða viðfarin ella revsaður 

miskunnarleyst ella óvirðiliga. 

(3) Deyðarevsing kann ikki ásetast. 

 

§ 9. Persónligt frælsi 

(1) Øll eru fræls og frí og vard móti ágangi. 

(2) Frælsistøka kann einans fremjast við 

lóg. Avgerð sambært slíkari lóg kann 

leggjast fyri dómara. 

(3) Verður ein handtikin fyri brotsverk, skal 

hann fyri dómara innan 24 tímar. Bert 

dómari kann staðfesta ella leingja 

handtøku. 

(4) Dómari kann áleggja longri varðhald, tó 

í mesta lagi fýra mánaðir, og bert um longri 

revsing er væntandi. Dómari kann kortini í 

heilt serligum førum áleggja longri 

varðhald enn fýra mánaðir. 

(5) Dómari kann í serligum førum áleggja 

varðhald í einingi ella partvísari avbyrging, 

tó í mesta lagi í tveir mánaðir. Dómari kann 

kortini í heilt serligum førum áleggja 

varðhald í einingi ella partvísari avbyrging 

longri enn tveir mánaðir. 

 

§ 10. Bústaður og samskifti 

(1) Bústaðir, ognir og alt privat samskifti 

eru vard fyri inntrivum. 

(2) Er neyðugt sambært lóg og landsins 

tørvi at gera rannsókn, leggja hald á ella 

gera onnur inntriv, skal dómari í úrskurði 

gera av, um tað er loyviligt. Kann úrskurður 
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ikki gerast áðrenn inntrivið, skal hann 

gerast aftaná. 

 

§ 11. Ognarrættur 

(1) Ognarrætturin er friðhalgaður. 

(2) Almennur myndugleiki kann eftir 

mannagongd í lóg taka ræði á privatari ogn 

ella rætti. Tílík lóg skal samtykkjast av 

tveimum triðingum av løgtingslimunum, og 

ognartøkan skal fara fram sambært 

neyðugum og átrokandi almennum tørvi. 

(3) Fyri slíka ognartøku skal fult endurgjald 

latast. 

 

§ 12. Trúarfrælsi 

(1) Øll eiga rætt til at trúgva og til at útinna 

sína trúgv. 

(2) Kristnitrúnni kunnu verða veittar 

serligar sømdir, tó uttan at gera seg inn á 

aðrar fatanir. 

(3) Fólkakirkjan eigur lut eftir gomlum siði. 

 

§ 13. Valrættur 

(1) Val til løgting og kommunustýri fara 

fram á almennum, loyniligum og beinleiðis 

vali. Sama er við fólkaatkvøðum. Í lóg 

verður ásett, hvør er valbærur, og hvør 

hevur valrætt. Ásetingar um valbæri og 

valrætt koma í gildi eftir næsta løgtingsval. 

 

§ 14. Framsøgufrælsi 

(1) Ein og hvør eigur rætt til undir ábyrgd 

at hava og bera fram sína hugsan. 

(2) Á sama hátt eiga øll rætt til at vera við í 

samskifti og til at taka ímóti upplýsing. 

 

§ 15. Felagsfrælsi 

(1) Øll hava rætt til at taka seg saman í feløg 

og fylkingar til eitt og hvørt endamál. 

(2) Feløg og fylkingar kunnu avsigast við 

dómi, um atlit at trygd og landaskili krevur 

tað. 

 

§ 16. Savningarfrælsi 

(1) Øll eiga rætt til at savnast á almennum 

staði, um hetta ikki brýtur við trygd og 

landaskil. 

 

§ 17. Vinna og arbeiði 

(1) Øll eiga javnbjóðis rætt til at reka vinnu 

og handil. 

(2) Øll eiga javnbjóðis rætt til at arbeiða. 

 

§ 18. Skúli 

(1) Øll eiga javnbjóðis rætt til undirvísing 

og ókeypis fólkaskúla. Øll hava skyldu til at 

taka við undirvísing í barna- og 

ungdómsárum. 

(2) Foreldur kunnu sjálv taka á seg ábyrgd 

av undirvísing barnanna, men dygdin skal 

vera eins góð og tann, ið tað almenna 

bjóðar. 

 

§ 19. Sosial trygd 

(1) Øll eiga rætt til sømilig kor. 

(2) Landið skal hava umsorgan fyri, at øll 

fáa virðilig ellisár. 

(3) Tann, sum hvørki sleppur fram at egnari 

vinnu ella løntum arbeiði, eigur at fáa 

almennan stuðul og styrk. 

 

§ 20. Familja 

(1) Landið tryggjar familjuni góðar 

umstøður. 

(2) Børn eiga rætt til at vaksa upp undir 

tryggum og góðum korum. 

 

§ 21. Innløgurættindi 

(1) Øll eiga rætt til egna innløgu. 

(2) Landið skal gera tær avmarkingar, sum 

neyðugar eru til tess at tryggja fæstovnar, 

innløgurætt, búseting og náttúrutilfeingi. 

(3) Tá ið íbúgvar leggja inn á sjónum ella á 

landi til sín sjálvs ella í felag, uttan at gjald 

er uppií, skal innløgan vera teimum frí og 

fingin. 

(4) Tá ið grind er, skal tað mesta verða skift 

í drápspartar ella heimapartar. 

 

§ 22. Hvørsmansrættur 

(1) Íbúgvar landsins eiga rætt til at ferðast 

um sjógv og haga, tá ið tað ikki er fólki, fæi 

ella náttúru til ampa. 

 

§ 23. Óðalsjørð og landsjørð 

(1) Skal landsjørð ella stórur partur av henni 

einskiljast við lóg, skal henda lóg leggjast 

til fólkaatkvøðu í minsta lagi eitt hálvt ár og 
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í mesta lagi eitt ár eftir, at Løgtingið hevur 

samtykt hana. 

(2) Við lóg kunnu ásetast reglur um stødd á 

óðalsjørð. 

 

§ 24. Tilfeingi og umhvørvi 

(1) Myndugleikarnir varða um landsins 

tilfeingi. 

(2) Náttúrutilfeingi á landi, sum privat ikki 

eiga, og alt tilfeingi á havleiðum landsins er 

ogn fólksins. 

(3) Tá ið vunnið verður úr landsins tilfeingi, 

skal landið antin krevja viðurlag ella 

tryggja øllum vinnurætt. 

(4) Landið tryggjar, at almenna og privata 

tilfeingi landsins verður umsitið á 

sjálvberandi hátt við umsorgan fyri 

umhvørvinum. 

 

Triði partur - Fyrisiting 
 

§ 25. Fyrisitingarlig rættindi 

(1) Øll fyrisiting skal vera grundað á lóg, 

góðan fyrisitingarsið, opinleika og 

gjøgnumskygdar mannagongdir. 

(2) Allar fyrisitingarligar avgerðir skulu 

vera sakliga grundaðar, og allar metingar og 

grundgevingar av týdningi skulu vera 

skjalfestar. 

(3) Tekur almennur stovnur ella 

myndugleiki fyrisitingarliga avgerð, ið 

gongur ímóti áhugamálum hjá borgara, skal 

hann hava skrivliga grundgeving. 

(4) Fyrisitingarlig rættindi og 

mannagongdir skulu ásetast í lóg, sum m.a. 

skal áseta krøv um gegni í fyrisitingini, rætt 

til innlit í almenn viðurskifti, egin 

viðurskifti og avgerðarmál, rætt til at leggja 

fyrisitingarliga avgerð fyri óhefta 

kærunevnd ella dómstól, rætt til hoyring um 

avgerðir og fyriskipanir og rætt til at lata 

onnur umboða seg í almennum málum. 

 

§ 26. Kommunur 

(1) Føroyar eru skipaðar í kommunur undir 

landsins eftirliti. Við lóg verður ásett, 

hvussu nógv kommunur kunnu 

skuldbindast við láni, borgan ella á annan 

hátt. 

(2) Kommunustýrini eru fólkavald sambært 

lóg og skipa viðurskiftini á staðnum. 

(3) Kommunur kunnu við heimild í lóg 

álíkna skatt til tess at fíggja uppgávur sínar. 

 

Fjórði partur - Dómsvald 
 

§ 27. Skipan 

(1) Dómsvaldið er hjá óheftum dómstólum, 

sum verða skipaðir sambært lóg. 

Rættargangur er almennur og skipaður við í 

minsta lagi tveimum rættarstigum. 

Rættargangur kann kortini vera óalmennur, 

um serlig viðurskifti krevja tað. 

(2) Dómari skal í yrki sínum bert halda seg 

til lógina. Dómari kann bert verða loystur úr 

starvi móti sínum vilja, tá ið hann hevur nátt 

galdandi fráfaringaraldri, um umskipan av 

dómstólunum ber við sær, at hann verður 

fluttur í annað starv, ella við dómi. 

(3) Reglur um tilnevning av dómarum og 

um setanarviðurskifti teirra verða ásettar í 

lóg. 

 

§ 28. Skuldseting og ákæra 

(1) Skuldseting og ákæra kunnu einans 

setast fram sambært heimild í lóg. 

(2) Eingin kann revsast uttan beinleiðis 

heimild í lóg. 

 

§ 29. Leikfólk í rættarganginum 

(1) Nevningar skulu døma í serliga 

álvarsligum revsimálum. 

(2) Í øðrum revsimálum kunnu eisini 

dómsfólk døma saman við løgfrøðiligum 

dómara. 

(3) Serkøn fólk kunnu eisini luttaka saman 

við løgfrøðiligum dómara í rættarmálum. 

 

§ 30. Rættarmál 

(1) Øll eiga rætt til at vera umboðað í 

revsimálum ella øðrum málum, sum tað 

almenna reisir móti teimum. 

(2) Rættindi til sakkøna umboðan og fría 

málsgongd skulu nágreinast í lóg. 

 

Fimti partur – Stýrisskipan 
 

Løgting 
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§ 31. Heimildir 

(1) Á Løgtingi fær fólkið rødd og tekur 

støðu sína. 

(2) Umframt løgtingsfólk kunnu løgmaður 

og landsstýrisfólk leggja uppskot fyri 

Løgtingið. 

(3) Lógaruppskot, ið Løgtingið hevur 

samtykt, fær lógargildi, tá ið tað er staðfest 

av løgmanni og kunngjørt innan 30 dagar 

eftir samtykt. 

 

§ 32. Lóggávumannagongd 

(1) Lógaruppskot kann ikki verða endaliga 

samtykt, uttan at tað hevur fingið tríggjar 

viðgerðir á Løgtingi. Eftir aðru viðgerð 

kunnu bert smávegis broytingar gerast. 

(2) Tveir triðingar av løgtingsfólkunum 

kunnu samtykkja, at lóg fær gildi við 

afturvirkni, tó bert um lógin er til fyrimunar 

fyri borgaran. 

(3) Eftir val, og eftir at løgtingsárið er 

endað, falla øll framløgd uppskot burtur. 

(4) Við lóg kann veitast landsstýrisfólki 

heimild at áseta almennar reglur í kunngerð. 

(5) Við lóg kann Løgtingið leggja 

spurningar til fólkaatkvøðu. 

 

§ 33. Val 

(1) Løgtingið hevur í mesta lagi 33 

løgtingsfólk. 

(2) Løgtingið ásetir valskipan í lóg. 

(3) Valbærur er hvør, sum hevur valrætt til 

Løgtingið, uttan so, at hann er revsaður fyri 

gerð, sum hevur við sær, at hann eftir 

almannahugsan ikki er verdigur at sita á 

Løgtingi. 

(4) Løgtingið ger sjálvt av, hvør av røttum 

er valdur. 

(5) Løgtingsfólk, ið dømt er fyri revsiverda 

gerð, verður ikki óverdigt til løgtingssess, 

uttan so, at tað fær fongsulsdóm í 4 mánaðir 

ella longri, ella trygdarvarðhaldsdóm. 

 

§ 34. Valskeið 

(1) Løgtingið verður valt fyri fýra ár í senn. 

Løgmaður skrivar út val. 

(2) Løgmaður kann skriva út val í ótíð. 

(3) Løgtingið kann samtykkja, at val skal 

vera í ótíð. 

(4) Tað gamla Løgtingið eigur sæti, til tað 

nýggja løgtingið er sett. 

(5) Ellisformaður setur Løgtingið 12. 

yrkadagin eftir val. 

(6) Val skal skrivast út í minsta lagi fýra 

vikur og í mesta lagi seks vikur fyri 

valdagin. 

 

§ 35. Løgtingsstarv 

(1) Løgtingsfólk røkja sætið sum álitisstarv 

og eru bert bundin av sannføring síni. 

(2) Samsýning og eftirløn hjá løgtingsfólki 

og landsstýrisfólki verða ásettar av serligari 

nevnd, sum er skipað sambært serligari lóg. 

Broytingar fáa gildi eftir næsta val. 

(3) Løgtingsfólk mugu ikki vera í 

álitisstørvum, í ráðum og nevndum undir 

landinum ella sita sum dómarar. Verður 

løgtingsfólk landsstýrisfólk ella løgmaður, 

tekur varafólk sæti á Løgtingi. 

 

§ 36. Løgtingsformaður 

(1) Løgtingið velur formann og 

næstformenn. 

(2) Løgtingsformaður situr alt valskeiðið, 

uttan so at tveir triðingar av løgtingsfólkum 

krevja nýval av formansskapi. 

 

§ 37. Løgtingsseta 

(1) Løgtingið kemur saman ólavsøkudag 

eftir gomlum siði. 

(2) Løgtingið ger í tingskipan síni av, nær 

løgtingssetan byrjar og endar. 

 

§ 38. Virki løgtingsins 

(1) Løgtingið ásetur sjálvt tingskipan sína, 

og løgtingsformaður skipar virki tess. 

(2) Umframt løgtingsfólk kunnu bert 

løgmaður, landsstýrisfólk og onnur eftir 

løgtingsformansins tykki møta og taka 

orðið á Løgtingi. 

(3) Løgtingsformaðurin boðar til fundar og 

kunnger dagsskrá. Ein triðingur av 

løgtingsfólkunum ella løgmaður kunnu 

krevja, at løgtingsfundur verður hildin. 

(4) Skal uppskot verða samtykt á Løgtingi, 

skal meirilutin av løgtingsfólkunum vera 

møttur. Eru fleiri fyri enn ímóti, er 

uppskotið samtykt. 
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(5) Tá ið Løgtingið hevur umrøtt mál, kann 

tað gera niðurstøður sínar í samtykt. 

(6) Tá ið løgtingssetan byrjar, greiðir 

løgmaður frá støðu landsins og tí, ið 

landsstýrið ætlar at fremja. 

 

§ 39. Nevndir 

(1) Løgtingið skipar seg í nevndir, og 

umboðini verða vald eftir lutfalli. Onnur 

álitisstørv kunnu veljast sambært 

tingskipan. 

 

§ 40. Innlit 

(1) Løgtingsfundir eru almennir. Frítt er at 

endurgeva og varpa út løgtingsfundir, men 

teir kunnu verða gjørdir óalmennir, um tað 

er neyðugt. 

(2) Nevndarfundir kunnu vera almennir. 

(3) Løgtingsfólk kunnu, um ein triðingur av 

løgtingsfólkunum tekur undir við tí, krevja 

frágreiðing frá løgmanni ella 

landsstýrisfólki um almenn mál. 

(4) Á sama hátt kann meirilutin av einari 

løgtingsnevnd krevja frágreiðing frá 

løgmanni og landsstýrisfólki um almenn 

mál. 

 

§ 41. Sømdir løgtingsfólksins 

(1) Eingin má handtaka løgtingsfólk ella 

reisa ákæru ímóti løgtingsfólki uttan við 

samtykki løgtingsins. Tó kann løgtingsfólk 

takast á búri. 

(2) Løgtingsfólk kann bert við samtykki 

løgtingsins verða kravt til svars uttantings 

fyri tað, løgtingsfólkið sigur innantings. 

 

Landsstýrið 

 

§ 42. Myndugleiki 

(1) Landsstýrið er ovasti 

fyrisitingarmyndugleiki. 

(2) Tó kann við lóg heimild verða latin 

nevndum, stýrum og ráðum at taka 

endaligar fyrisitingarligar avgerðir. 

Løgtingið kann ikki velja limir í hesar 

nevndir, stýri og ráð. 

 

§ 43. Fyrisitingarábyrgd 

(1) Landsstýrið skal fremja, halda og útinna 

hesa skipan og allar lógir. 

(2) Løgmaður samskipar starv 

landsstýrisfólksins og hevur eftirlit við, at 

landsstýrisfólkini umsita málsøkini á 

lógligan og fullgóðan hátt. 

(3) Løgmaður og landsstýrisfólkini hava 

rættarliga ábyrgd av fyrisitingini av teimum 

málsøkjum, sum eru løgd til teirra. 

(4) Mál, ið viðvíkja hesi rættarligu ábyrgd, 

verða dømd av serligum nevningatingi. 

Reglur um hesa ábyrgd skulu ásetast í lóg. 

 

§ 44. Løgmansval 

(1) Annan dagin eftir val tilnevnir 

løgtingsformaðurin eftir samráð við 

floksformenninar samráðingarleiðara at 

skipa landsstýri. Løgtingsformaðurin kann 

seta tíðarfreist á, og um ikki rokkið er á mál, 

kann hann hava nýtt samráð og tilnevna 

nýggjan samráðingarleiðara. 

(2) Innan 10 yrkadagar eftir fyrsta 

løgtingsfund eftir løgtingsval leggur 

løgtingsformaður uppskot um løgmansevni 

fyri Løgtingið. Løgtingið skal í seinasta lagi 

4. yrkadagin eftir greiða atkvøðu um 

uppskotið. Atkvøður meiri enn helmingur 

av øllum løgtingsfólkunum ímóti 

uppskotinum, er tað fallið. Annars er tað 

samtykt. Eru fleiri uppskot um løgmann, 

ger Løgtingið av, hvat uppskot fyrst kemur 

til atkvøðugreiðslu. 

(3) Havnar Løgtingið øllum uppskotum frá 

løgtingsformanninum um løgmansevni, 

boðar løgtingsformaðurin aftur til samráð 

sambært stk. (1) og setur innan 4 yrkadagar 

framaftur uppskot um løgmansevni, sum 

Løgtingið sama dag greiðir atkvøðu um. 

(4) Um løgtingið eftir fýra fundir ikki hevur 

valt løgmann, skrivar starvandi løgmaður út 

nýval til Løgtingið. 

 

§ 45. Skipan 

(1) Í landsstýrinum sita løgmaður og 

landsstýrisfólk. 

(2) Løgmaður tilnevnir varaløgmann og 

landsstýrisfólk. 

(3) Løgmaður kann loysa landsstýrisfólk og 

varaløgmann úr starvi. Atkvøður meirilutin 

av øllum løgtingsfólkunum fyri, skal 

løgmaður loysa landsstýrisfólk ella 

varaløgmann úr starvi. 
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(4) Atkvøður meiri enn helmingur av øllum 

løgtingsfólkunum fyri, verður løgmaður 

loystur úr starvi. 

(5) Setur Løgtingið løgmann frá, ella biður 

løgmaður um at verða loystur úr starvi ella 

doyr, virkar landsstýrið sum starvsstjórn, til 

nýggjur løgmaður er valdur í seinasta lagi 

10 yrkadagar seinni. 

(6) Tá ið val er útskrivað, leggur løgmaður 

og alt landsstýrið frá sær. Løgmaður og 

landsstýrið halda tó fram sum starvsstjórn, 

til nýtt landsstýri er skipað. 

 

§ 46. Málsøki 

(1) Løgmaður býtir málsøki landsstýrisins 

millum landsstýrisfólkini. 

Landsstýrisfólkini sita fyri málsøkjum 

sínum hvør sær. 

(2) Løgmaður samskipar starv 

landsstýrisfólksins og boðar regluliga til 

landsstýrisfundar, har øll uppskot, sum 

skulu fyri Løgtingið, verða løgd fram. 

 

Fíggjarviðurskifti 

 

§ 47. Skattur 

(1) Skattur ella avgjald kann ikki áleggjast, 

broytast ella avtakast uttan við lóg. 

(2) Skattur ella avgjald kann ikki leggjast á 

virksemi, sum er farið fram, áðrenn 

lógaruppskot um hetta varð lagt fyri 

Løgtingið. 

 

§ 48. Fíggjarætlan 

(1) Landsstýrið leggur fram uppskot um 

fíggjarætlan landsins fyri eitt komandi 

tíðarskeið. 

(2) Løgtingið skal samtykkja fíggjarætlan 

landsins, áðrenn inntøkur verða havdar og 

útreiðslur verða hildnar. 

(3) Í neyðstøðu kunnu útreiðslur verða 

hildnar uttan samtykt frammanundan. 

(4) Við lóg kann virksemi leggjast uttan fyri 

fíggjarætlanina. 

(5) Lán ella borgan, ið skuldbindur landið, 

kann bert fremjast við lóg. 

 

§ 49. Roknskapir 

(1) Eftir at tíðarskeiðið fyri fíggjarætlanina 

er endað, leggur landsstýrið 

landsroknskapin alment fram. 

(2) Landsroknskapurin fevnir um virksemi 

í fíggjarætlan landsins, umframt virksemi, 

sum við lóg er lagt uttan fyri fíggjarætlan 

landsins. 

 

§ 50. Grannskoðan 

(1) Løgtingið grannskoðar og góðkennir 

tann framlagda landsroknskapin. 

 

§ 51. Búskaparligt støðufesti 

(1) Landsstovnur skal virka fyri 

fíggjarligum støðufesti, umsita gjaldføri og 

skuld landsins umframt umsita tey 

fíggjarmál og búskaparmál, sum við lóg eru 

løgd stovninum at umsita. 

 

§ 52. Búskaparligt skynsemi 

(1) Landsgrunnur skal tryggja skynsama 

nýtslu av serinntøkum landskassans og 

skipa rættvíst býti av hesum inntøkum 

millum verandi og komandi ættarlið. 

Grunnurin verður skipaður við lóg. 

 

§ 53. Eftirlit 

(1) Løgtingið ansar eftir, at landsstýrið 

virkar sambært lóg. 

(2) Løgtingið kann skipa nevndir av 

løgtingsfólki at kanna mál av almennum 

týdningi. Nevndirnar hava rætt til at krevja 

skrivligar ella munnligar upplýsingar frá 

privatum borgarum og frá almennum 

embætisfólki. Nevndirnar skulu, eftir at 

hava kannað málið, leggja frágreiðing fyri 

Løgtingið. 

(3) Nevndirnar kunnu eisini krevja, at 

løgtingsformaðurin setur óheftan 

kanningarstjóra ella kanningarnevnd av 

serkønum at kanna og gera niðurstøður um 

embætisførslu hjá løgmanni ella 

landsstýrisfólki. Hesi hava rætt til at krevja 

skrivligar og munnligar vitnisfrágreiðingar 

frá embætisfólki og einstøkum borgarum. 

Niðurstøðurnar kunnu leggjast fyri 

dómstólarnar. Um 2/5 av øllum 

løgtingsfólkunum krevja tað, skal 

løgtingsformaðurin somuleiðis seta slíkan 

kanningarstjóra ella kanningarnevnd. 
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§ 54. Løgtingsumboð 

(1) At hava eftirlit við landsins fyrisiting 

velur Løgtingið eitt løgtingsumboð, sum 

ikki kann vera løgtingsfólk. 

(2) Reglur um val og virki hjá 

løgtingsumboðnum verða ásettar í lóg. 

 

§ 55. Uttanríkisvald 

(1) Landsstýrið varðar av uttanríkismálum 

og uttanríkistænastu mótvegis útlondum. 

(2) Løgtingið velur uttanlandsnevnd, sum 

landsstýrið skal ráðføra seg við í sambandi 

við millumtjóðasamráðingar og 

uttanríkispolitiskar avgerðir av serligum 

týdningi. 

(3) Millumtjóðasamráðingar, sum krevja 

luttøku løgtingsins fyri at verða útintar, ella 

sum annars eru týdningarmiklar, skulu 

samtykkjast av Løgtinginum. 

 

Sætti partur - samtykt og gildi 
 

§ 56. Broytingar av stjórnarskipan 

Føroya 

(1) Henda stjórnarskipan kann einans 

broytast við uppskoti, sum er samtykt á 

fólkaatkvøðu í minsta lagi eitt hálvt ár eftir 

og í mesta lagi eitt ár eftir, at Løgtingið 

hevur tikið støðu sína. 

(2) Orðaljóðið í uppskotinum, sum fer til 

fólkaatkvøðu, og reglur um 

atkvøðugreiðsluna, verða at áseta við lóg. 

(3) Verður uppskotið samtykt á 

fólkaatkvøðu, kunnger 

valnevndarformaðurin uppskotið um 

stjórnarskipan Føroya í tí almenna 

kunngerðablaðnum, so skjótt sum tað 

fíntalda úrslitið fyriliggur, og uppskotið 

hevur tá lógargildi. 

 

§ 57. Samtykt og gildi 

(1) Henda løgtingslóg fær gildi, tá ið 

formaðurin í valnevndini hevur kunngjørt í 

tí í almenna kunngerðablaðnum, at lógin er 

samtykt á fólkaatkvøðu, har fleiri eru fyri 

enn ímóti. Løgtingslógin verður útint 

sambært verandi stjórnarrættarligu støðu, 

til avgerð verður tikin um at skipa Føroyar 

sum sjálvstøðugt ríki.  

(2) § 1, stk. 3 og 4, § 2, § 26, §§ 31-50 og 

§§ 53-55 fáa tó ikki gildi, fyrr enn tær eru 

settar í gildi við serstakari lóg, eftir at hon 

er endaliga samtykt sambært reglunum í § 

57 í løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 um 

stýrisskipan Føroya. Samstundis, sum 

nevndu greinar fáa í gildi, fer úr gildi 

løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 um 

stýrisskipan Føroya. 

 

§ 58. Skiftisreglur 

§ 27 (1), 2. og 3. pkt. og §§ 28, 29 og 30 fáa 

ikki gildi, fyrr enn dómsvaldið er komið 

undir føroyskt málsræði. 
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Almennar viðmerkingar 

 

Við hesum verður uppskot til Stjórnarskipan Føroya lagt aftur fyri tingið til viðgerðar. 

 

Arbeiðið við at gera uppskot til føroyska stjórnarskipan byrjaði í 1999, og umboð fyri allar 

flokkar á tingi hava verið við í hesum arbeiðinum. Tey fyrstu uppskotini vórðu gjørd sambært 

løgtingslógum í nevndum, har serfrøðingar, embætisfólk og politikarar úr bæði landsstýri og 

Løgtingi tóku lut. 

 

Samanseting og arbeiðssetningurin hjá nevndunum vórðu tvær ferðir broytt við løgtingslóg. 

Tilsamans trý uppskot vórðu løgd fram av hesum nevndum. Ávikavist eitt ávegis uppskot í 

frágreiðing frá formanninum í nevndini í 2001. Síðani varð uppskot lagt fram í tí sonevnda 

“fyrra flaggdagsálitinum” í 2004. Tað seinna flaggdagsálitið varð handað landsstýrinum í 2006. 

Stjórnarskipanarnevndirnar gjørdu nógv upplýsandi arbeiði við fundum kring landið, 

heimasíðu o.ø., og uppskotið frá 2006 varð sent í hvørt hús í landinum í bóklingi. 

 

Í apríl 2007 legði landsstýrið eitt uppskot til samtyktar fyri tingið (tingmál 115/2006), har mælt 

varð til at seta eina § 25 nevnd av tingfólki at gera uppskot til Stjórnarskipan Føroya við støði 

í áliti um Stjórnarskipan Føroya, sum varð handað løgmanni tann 18. desember 2006. Nevndin 

náddi ikki at koma við einum uppskoti, áðrenn tingsetan 2007 endaði. 

 

Av ymsum orsøkum varð nevndin ikki sett av nýggjum í tingárinum 2007, og tá íð val varð 

útskrivað í januar 2008, datt hetta arbeiðið niðurfyri. Eftir valið varð arbeiðið tikið uppaftur, tá 

allir flokkar á tingi í november 2008 settu fram uppskot til samtyktar (tingmál nr. 31/2008) um 

at seta § 25 nevnd av nýggjum til tess at gera arbeiðið liðugt, sum byrjað var í 2007. Nevndin 

hevði fleiri fundir og kom nakað áleiðis við arbeiðinum, men var ikki liðug við uppskotið, 

áðrenn tingsetan 2008 endaði. Málið fall tí burtur. 

 

Á ólavsøku 2009 settu allir flokkar á tingi aftur fram uppskot til samtyktar (tingmál nr. 1/2009) 

um at seta § 25 nevnd av nýggjum. Henda nevndin gjørdi ymsar broytingar í seinna 

flaggdagsálitinum og legði sítt lógaruppskot fyri tingið í mars 2010 (tingmál nr. 140/2009). 

Málið varð eftir 1. viðgerð beint í § 25 nevnd, sum taldi limirnar í Rættarnevndini umframt ein 

lim úr teimum flokkum, ið ikki høvdu umboð í Rættarnevndini. Nevndin var ikki liðug við 

arbeiðið, tá tingsetan 2009 endaði, og málið fall sostatt burtur. 

 

Lógaruppskotið varð sett fram aftur í august 2010 (tingmál nr. 11/2010) og aftur beint í eina § 

25 nevnd við umboðum úr øllum flokkum. Tann 9. mai 2011 varð uppskotið lagt til aðru 

viðgerð við eini røð av broytingaruppskotum, sum full semja ikki varð um í nevndini. Onnur 

viðgerðin endaði við, at málið við atkvøðunum 15-0-14 varð beint aftur í § 25 nevndina. Av tí 

at løgtingsval var í eygsjón, eydnaðist tað ikki at finna endaliga semju og fáa málið avgreitt í 

tinginum, áðrenn tingsetan 2010 endaði.  

 

Í september 2012 varð lógaruppskotið (tingmál 9/2012) aftur sett fram. Í eini roynd at røkka 

enn størri semju um stjórnarskipanina vóru nakrar broytingar gjørdar í formælinum og grein 1, 

umframt at ein nýggj grein um beinleiðis fólkaræði var tikin við í uppskotið. Hartil vóru onkur 

heiti vald, sum nevndirnar hava viðgjørt áður. Til dømis at nýta heitið “tingkvinna/maður” 

heldur enn bara tingmaður ella “tingfólk”. Tann 23. februar 2013 varð hetta uppskotið tikið 

aftur. 
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Longu 26. februar 2013 varð uppskotið tó aftur sett fram (tingmál nr. 95/2012), men við 

broyttari gildiskomureglu. Uppskot um at beina málið í eina § 25 nevnd fall, og málið varð eftir 

1. viðgerð tann 11. mars 2013 beint í Rættarnevndina. Í álitinum sigur meirilutin í nevndini 

m.a., at: ”Nevndin er samd um, at uppskotið er eitt gott grundarlag fyri einari nýggjari 

stjórnarskipan, men nevndin hevur ikki tað stutta tíðarskeið, nevndin hevur havt málið til 

viðgerðar, havt stundir at geva málinum ta viðgerð, tí tørvar, og heldur tað er skilabest.”. Við 

2. viðgerð tann 6. mai 2013 fall málið við atkvøðunum 8-1-22. 

 

Í tíðarskeiðnum 2013-2015 lá arbeiðið við stjórnarskipan mest sum stilt. 

 

Eftir løgtingsvalið 2015 hava allir floksformenn arbeitt víðari við stjórnarskipanini. 

Útgangsstøðið hevur verið uppskotið hjá grein 25 nevndini frá 2010. Løgmaður hevur roynt at 

samansjóða øll sjónarmið. Nú verður uppskot til Stjórnarskipan Føroya aftur lagt fyri tingið til 

viðgerðar. 

 

Tørvur á stjórnarskipan og felags grundarlagi 

Allir flokkar á tingi hava hesi seinastu árini tikið undir við stjórnarskipanararbeiðinum og hava 

ásannað tørvin á einum felags grundarlagi undir føroyskum fólkaræði, samleika og skipanini 

av valdinum, rættindunum og skyldunum í samfelagnum. 

 

Tørvurin tykist sjáldan hava verið størri enn beint nú fyri, at eitt greitt felags grundarlag verður 

sett undir føroyska samfelagið, bæði úteftir og inneftir. 

 

Í altjóða samfelagnum, og ikki minst um okkara leiðir, henda stórar rembingar, har neyðugt er, 

at føroyska tjóðin finnur sína rók og sína rødd. Og at vit sjálvi kunnu taka lut og taka avgerðir 

um okkara framtíð og møguleikar í heiminum. 

 

Samstarv og avgerðir í altjóða felagsskapum og altjóða viðurskiftum ávirka í alt størri mun 

okkara møguleikar sum fólk og einstaklingar. 

 

Sum støðan er í løtuni, eru sterkar politiskar og løgfrøðiligar forðingar fyri, at Føroyar kunnu 

umboða seg sjálvar og síni áhugamál á altjóða pallinum. Eitt nú í Norðurlendskum samstarvi, 

í EFTA og EBS, í heimshandilsfelagsskapinum WTO; í altjóða hvalaveiðifelagsskapinum 

IWC; í fríhandilsavtalum við onnur lond; í Olympisku nevndini; í altjóða veðurlagsavtalum – 

og á mongum øðrum økjum, har annars semja í politisku skipanini er um at hava egna umboðan 

og rødd. 

 

Í Norðurhøvum og arktiska økinum liggja Føroyar sum miðdepil í einum øki, har økt og 

ógvuslig kapping fer fram um at troyta nýtt tilfeingi og nýta nýggjar leiðir í skipaferðslu og 

tøkni. Hetta skapar nýggj politisk, vinnulig, mentanarlig, handilslig og uttanríkispolitisk 

sambond, møguleikar og avbjóðingar. Føroyingar mugu semjast um at finna sín egna samleika, 

leiklut og sínar egnu mannagongdir til tess at taka virknan og sjálvstøðugan lut í teimum 

broytingum, ið fara fram. 

 

Stjórnarskipanin kann gerast eitt høvuðsamboð til tess at greiða støðuna. 

 

Felagsskapur, samleiki og fólkaræðisligar skipanir 

Inneftir er tørvurin eisini stórur á tjóðskaparligari semju um grundarlagið undir okkara 

fólkaræði, sum kann sameina okkum í felagsskapi og samleika. Har vit semjast um tey 

grundvirði, rættindi og skyldur, sum føroyskt fólkaræði skal byggja á. Ikki tí, at vit skulu verða 
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samd um alt politiskt og samfelagsliga, men til tess at Føroya fólk kann samtykkja eitt 

grundarlag undir politiska valdsbýtinum, sum kann skapa rættartrygd, álit og javnbjóðis 

virkismøguleikar hjá hvørjum einstøkum. Hetta grundarlag kann føroyska stjórnarskipanin 

útvega. 

 

Uppskotið, ið nú verður lagt fram 

Øll hesi mongu seinastu árini hevur eitt stórt tal av politikarum, serfrøðingum og politiskum  

flokkum tikið lut í viðgerðini av málinum um føroyska stjórnarskipan.  

 

Seinastu tvey árini hevur løgmaður roynt at samansjóðað øll sjónarmið, so at uppskotið 

umboðar sjónarmið hjá øllum flokkunum so mikið væl, at tað má metast at vera búgvið til 

støðutakan í politisku skipanini og at vera eitt gott útgangsstøði hjá tinginum at arbeiða víðari 

við  

 

Uppskotið  tekur í stóran mun støði í tí arbeiðinum og tí uppskoti, sum varð lagt fram í august 

2010 í tingmáli nr. 11/2010, og teimum broytingum, sum vórðu lagdar til 2. viðgerð á tingi í 

mai 2011. 

 

Stjórnarskipanin er eitt samleikaskjal, tí okkara samleiki skal ikki vera tað, vit eru ósamd um, 

men tað, vit eru samd um. Hetta snýr seg um at lata ósemjurnar liggja og leggja dent á tað, vit 

eru samd um. Tað ber ikki til, at bara tí vit eru ósamd um loysing ella samband, so skal tað 

forða okkum at staðfesta tað, vit eru samd um. 

 

Stjórnarskipanin tryggjar okkum nøkur grundleggjandi rættindi, sum vit kanska hava tikið fyri 

givið. Eitt nú javnbjóðis rættindi til undirvísing og ókeypis fólkaskúla. Stjórnarskipanin slær 

eisini fast, at børn hava rætt til at vaksa upp undir tryggum og góðum korum, og at øll í hinum 

endanum hava rætt til virðilig ellisár. 

Stjórnarskipanin er ikki eitt samgongumál. Hon er eitt mál fyri alt Løgtingið og eitt mál fyri alt 

Føroya fólk. Við stjórnarskipanini verður okkara fólkaræðið styrkt, tí vit staðfesta, at Føroya 

fólk hevur valdið í Føroyum. Ikki Løgtingið, ikki landsstýrið, men fólkið. Fólkið skal altíð 

spyrjast á fólkaatkvøðu, um vit skulu loysa ella nærkast Danmark í ríkisfelagsskapinum. Tað 

sama ger seg galdandi, um vit skulu limast inn í ES. Við stjórnarskipanini flyta vit valdið 

frá Løgtinginum til fólki, so at Løgtingið ikki kann taka slíkar stórar avgerðir uttan at spyrja 

fólkið fyrst. 

Serligar viðmerkingar.  

Eins og í undanfarnu stjórnarskipanaruppskotum eru í hesum lógaruppskotinum brúktar stuttar, 

yvirskipaðar orðingar til tess at tryggja, at skipanin verður liðilig og væl egnað at tillaga seg 

broyttum umstøðum. Av hesi orsøk eru ikki viðmerkingar til allar tær einstøku lógargreinarnar. 

Tað verður hildið, at rúmd eigur at vera givin fyri, at tulkingin av teimum einstøku greinunum 

kann broytast við tíðini. 

 

Í arbeiðinum við stjórnarskipanini hevur tað tó víst seg, at serliga orðingin av formæli og § 1 í 

uppskotinum hevur verið ein serlig avbjóðing. Fyri at lýsa hesi viðurskifti eru viðmerkingar 

gjørdar til formæli og § 1.   

 

Eisini eru viðmerkingar til § 57 um samtykt og gildiskomu av uppskotinum og um skiftisreglur. 

 

Viðmerkingar til formæli  
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Annað reglubrot vísir á ta fatan, at Føroyar sum politisk eind og egið løgdømi ikki er ein 

nýggjari støða, sum tað ofta, um enn óbeinleiðis, er hildið, serliga eftir heimastýrislógini frá 

1948, men at støða Føroya sum egin politisk og rættarlig eind hevur fornar søguligar røtur. Ikki 

bara í norsku tíðini, men eisini eftir sameiningina av norska og danska kongsríkinum. Við 

Bergen sáttmálanum frá 1450 varðveitti Føroyar síni rættarligu eyðkenni við egnum tingi, sum 

stigvíst varð umrøtt sum løgting (dómstólur). Sæð burtur frá tíðarskeiðinum 1814-1852, tá 

Løgtingið ikki varð kallað saman, hevur søga Føroya sum egin politisk og rættarlig eind verið 

merkt av framhaldi.  

Tá tað í triðja reglubroti verður skrivað, at landsins borgarar eru upphav til alt politiskt vald í 

landinum, skal hetta skiljast sum ein egin staðfesting av tí sjálvsavgerðarrætti, sum í øðrum 

samanhangi, m.a. av Ríkisins myndugleikum, er blivin kunngjørdur úteftir, eitt nú til ST í 2005 

alment. Sjálvsavgerðarrætturin, ella fólkafullveldi, er ikki at blanda saman við statsfullveldi, tí 

sjálvsavgerðarrætturin er ikki statsfullveldi í sær sjálvum, men er heimildin at taka 

statsfullveldi. 

Fjórða reglubrotið í formælinum leiðir Føroya fólks sjálvsavgerðarrætt, sí omanfyri, til ta 

natúrligu niðurstøðu, at føroyskir myndugleikar hava rætt til, við støði í tí tjóðskaparliga 

sjálvsavgerðarrættinum og við tí neyðugu demokratisku undirtøkuni, at siga upp verandi 

stjórnarrættarligu sáttmálar og taka við málsræðinum, t.v.s. at seta á stovn Føroyar sum 

sjálvstøðuga tjóð.  

At stjórnarskipanin ikki setir úr gildi verandi stjórnarrættarligu skipan, er beinleiðis ásett í § 57 

í uppskotinum. Hon ásetir framferðarháttin, sum nýtast skal, tá ið stjórnarskipanin skal 

samtykkjast, og í § 56 hvussu hon seinni kann broytast. Tað stendur í greinini, at henda 

stjórnarskipan bara kemur í staðin fyri verandi stýrisskipan, løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 

um stýrisskipan Føroya. 

Í mun til verandi skipan er tað ein sannroynd, at tað í føroyskum politikki hava verið ymiskar 

fatanir av heimastýrislógini. Ávísir bólkar høvdu í tíðini kring 1948, og hava framvegis, ikki 

viljað viðurkent heimastýrislógina, meðan aðrir bólkar hava viðurkent hana uttan fyrivarni. Tað 

sama kann í ein mun sigast um viðurkenningina av ríkisins grundlóg. 

Henda vantandi viðurkenning av heimastýrislógini og grundlógini snýr seg tó meiri um 

legitimitet enn um legalitet. Vantandi viðurkenningin skal setast í samband við tær rættarligu 

og demokratisku mannagongdir, ið nýttar vórðu, tá ið grundlógin, um miðja nítjandu øld, og 

seinni heimastýrislógin, um miðja tjúgundu øld, blivu samtyktar fyri Føroyar.  

Tað er tó ikki nøkur útbreidd fatan í Føroyum, at heimastýrislógin og ríkisins grundlóg ikki eru 

ein veruleiki, og at hesar ikki virka í Føroyum.  

Tí verður staðfest við einari neiligari orðing, at stjórnarskipanin setur ikki úr gildi verandi 

stjórnarrættarligu skipan í Ríkinum. Verandi skipan verður tí ásannað sum ein løgfrøðiligur 

veruleiki. Men einki verður nevnt, sum kann tulkast sum at viðgera teirra legitimitet í Føroyum. 

Tá tað kortini ikki er semja um, neyvan innanhýsis í Føroyum, men serliga ikki millum Føroyar 

og Danmark, hvussu verandi stjórnarrættarliga skipan skal lýsast, so verður verandi 

stjórnarrættarliga skipanin í Ríkinum nevnd við orðingini “stjórnarrættarligu sáttmálar og 

altjóðaavtalur”, sum endurspegla, at tað frá føroyskar síðu er ein breið fatan av, at 

felagsskapurin landanna millum byggir á eitt horisontalt grundarlag.  

Fimta og síðsta reglubrot í formælinum er ein egin staðfesting av tí vanligu siðvenju undir 

serliga heimastýrisskipanini, men eisini við atliti at longu søgu Føroya sum sjálvstýrandi 

løgræði, sí omanfyri, har bæði lóggáva og millumtjóða sáttmálar av týdningi fyri Føroyar, eisini 



 

13 

 

á felagsøkjum, ikki verður sett í gildi í Føroyum, uttan við samtykki frá føroyskum 

myndugleikum. 

 

Viðmerkingar til § 1 

Í § 1 (1) verður staðfest, at Føroyar eru eitt land. 

At nevna Føroyar eitt land er ikki nýliga íkomið. Søguliga bleiv skilt millum “ríkir og lond” 

hjá danska konginum. Sí sum dømi kongligt bræv frá 1616 til Løgtingið, har sagt verður: 

“...meninge wore och Norgis Cronis Bönder och Thienere som bygge och Boe paa worrt Lannd 

Fherrö.” Sum annað dømi kann nevnast grundlógin hjá Christian VII’s sum skrivar, at 

heimarætturin frá 1776 er galdandi fyri ”alle vore Riger og Lande,”. 

Eisini í nútíðar høpi fevnir heitið land betur ta politisku og rættarligu eindina Føroyar, enn 

onnur heiti gera. Føroyar eru ikki ein statur, men ein politisk og rættarlig eind við lutvísum 

statsligum dygdum – eitt land. 

Eisini verður í § 1  (1) skrivað, at føroyingar eru ein tjóð. Hetta skal skiljast soleiðis, at 

føroyingar eru eitt fólk við egnari mentan, egnum máli, serstøkum samleika, sum hevur, við 

støði í tí tjóðskaparliga sjálvsavgerðarrættinum og við tí neyðugu demokratisku undirtøkuni, 

eitt rímiligt/rættvíst legitimt krav at seta á stovn egnan stat. 

§ 1 (1) kunnger til seinast, at alt vald í landinum er hjá Føroya fólki. Víst verður í hesum 

sambandi til viðmerkingarnar omanfyri, til ta líknandi áseting í triðja reglubroti í formælinum. 

§ 1 (2)  skal skiljast sum ein tilvísing til, at Føroyar søguliga hava verið í felagsskapi við fyrst 

norska kongsríkið og seinni  danska kongsríkið. Ásetingin ásetir meiri beinleiðis tað, sum meiri 

óbeinleiðis framgongur av fjórða reglubroti í formælinum, at sambandið við danska ríki hevur 

sítt grundstøði í avtalu millum javnsettar partar, heldur enn í stigskipan og valdi. Víst verður tí 

til viðmerkingarnar til henda part av formælinum. 

§ 1, (3) 1. pkt. er skrivað við atliti at tí støðu, at tað í Føroyum skuldi blivið undirtøka fyri 

limaskapi í einum samveldisstovni, sum eitt nú ES. Í hesum sambandi verður staðfest, at tað 

greitt skal lýsast í millumtjóða sáttmála, hvørjar heimildir verða latnar hesum samveldisstovni.  

Í 2. pkt., sum ásetir føroysku mannagongdina, verður ásett, at tann endaliga avgerðin verður 

tikin á fólkaatkvøðu. Hetta fyri at avgerðin hevur so gott fólkaræðisligt kjølfesti sum gjørligt.  

At fólkaatkvøðan sambært 2. pkt. ikki kann haldast fyrr enn í minsta lagi hálvt ár eftir, at 

Løgtingið hevur samtykt slíkan sáttmála, og skal haldast í seinasta lagi eitt ár eftir, at Løgtingið 

hevur samtykt slíkan sáttmála, skal forða fyri, at slíkar avgerðir verða tiknar í fólksligari øsing 

og harvið tryggja, at málið hevur nóg støðuga undirtøku. 

§ 1 (4) ásetir at endalig avgerð at siga upp samveldissamstarv eisini skal avgerast á 

fólkaatkvøðu. 

§ 1, (5) 1. pkt. er avleiðing av tí tjóðskaparliga sjálvsavgerðarrættinum 

(fólkafullveldismeginregluni), sum eisini verður umrødd í triðja reglubroti í formælinum og 

viðmerkingunum til hetta omanfyri. 

Í Føroyum hevur leingi verið semja um, at Føroyar, við støði í tí tjóðskaparliga 

sjálvsavgerðarrættinum og við tí neyðugu fólkaræðusligu  undirtøkuni,  hava ein rætt til at seta 

á stovn Føroyar sum sjálvstøðugan stat. Men hinvegin hevur tó ikki verið semja um, hvørt hesin 

rættur eigur at nýtast ella ei. 
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Umframt ósemjuna um at seta á stovn Føroyar sum sjálvstøðugan stat, hevur tað heldur ikki 

verið semja um mannagongdina, sum nýtast skal, skuldi hesin møguleiki verðið nýttur. Henda 

mannagongd verður tí ásett beint eftir, at rætturin til at seta á stovn Føroyar sum sjálvstøðugan 

stat verður staðfestur.   

Omanfyri nevnda mannagongd hevur í longri tíð verið eitt miðpunkt í tí sokallaðu 

tjóðskaparligu semjuni millum bólkar, sum ganga inn fyri felagsskapi við Danmark øðrumegin, 

og bólkar, sum ynskja at seta á stovn Føroyar sum sjálvstøðugan stat, hinumegin. Endamálið 

er, at ósemja og tvídráttir kunnu minkast, um semja kann fáast um nøkur viðurskifti, eitt nú 

allýsingina av landi og fólki (sbrt. § 1, (1) við viðmerkingum) og somuleiðis við semju um 

mannagongd, um farið verður undir at skipa Føroyar sum sjálvstøðugt ríki. 

Í sambandi við føroysku mannagongdina, so eru somu reglur og atlit galdandi sum í sambandi 

við § 1 (3) omanfyri, og víst verður tí til viðmerkingarnar til hesa áseting.  

§ 1 (6) ásetir misnstukrøv til fólkaatkvøðu. 

 

Viðmerking til § 57 um samtykt og gildi 

Tá ið Løgtingið við 3. viðgerð hevur samtykt uppskotið til løgtingslóg um Stjórnarskipan 

Føroya, verður tað av løgtingsformanninum handað løgmanni, sum staðfestir uppskotið og 

letur tað kunngera í Kunngerðablaðnum. 

Men uppskotið fær ikki gildi, tá ið tað er kunngjørt av løgmanni. Tað fær tað ikki, fyrr enn 

formaðurin í valnevndini í Kunngerðablaðnum hevur fráboðað, at uppskotið er samtykt á 

fólkaatvøðu, har fleiri vóru fyri enn ímóti tí. Verður uppskotið ikki samtykt á fólkaatkvøðu, 

stendur løgtingslógin framvegis í Kunngerðablaðnum, men hon fær tá ikki gildi. 

Viðvíkjandi teimum í § 57 (2) nevndu greinum so fáa tær ikki gildi, hóast tær eru samtyktar á 

fólkaatkvøðu. Tær fáa ikki gildi, fyrr enn tær eftir komandi løgtingsval verða settar í gildi við 

serstakari løgtingslóg. 

 

Ummæli 
Uppskotið til Stjórnarskipan Føroya var lagt til almenna hoyring ólavsøkudag 2017 við 

ummælisfreist til 25. august 2017. Tá ummælisfreistin var farin vóru komin inn 124 ummælir. 

 

Av hesum vóru 16 frá samkomum og áhugafelagsskapum og 5 ummæli frá lands- og 

statsmyndugleikum. Restin, 103 ummæli, vóru frá einstaklingum. Ongin kommuna ella  

kommunufelagsskapur sendi inn ummæli. 

 

Ummælisskjal og tey einstøku ummælini eru viðløgd sum fylgiskjøl til uppskotið. 

 

 

 

 

 

Løgmansskrivstovan, 25. september 2017 
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Aksel V. Johannesen (sign.) 

løgmaður 

 

/ Marjun Hanusardóttir (sign.) 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl 

 

Fylgiskjal 1: Stuttur samandráttur av innkomnum ummælum (Ummælisskjal) 

Fylgiskjal 2: Innkomin ummæli frá 124 áhugafeløgum, einstaklingum og almennum 

myndugleikum.  

 

 


