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Løgtingsmál nr. 124/2017: Uppskot til løgtingslóg um vegleiðandi fólkaatkvøðu um 

framdar broytingar í hjúnabandslógini (hjúnaband millum fólk av sama kyni) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

vegleiðandi fólkaatkvøðu um framdar broytingar í hjúnabandslógini (hjúnaband millum 

fólk av sama kyni) 

 

 

§ 1. Vegleiðandi fólkaatkvøða, sum 

løgmaður skipar fyri, verður týsdagin 6. 

november 2018 um framdu broytingarnar í 

hjúnabandslógini. 

 

§ 2. Rætt at taka lut í atkvøðuni hava øll, 

sum valdagin lúka treytirnar um valrætt til 

løgtingsval sambært § 2 í løgtingsvallógini 

og eru á lista til løgtingsval. 

Stk. 2. Á fólkaatkvøðuni verður atkvøtt fyri 

ella ímóti, hvørt tikið verður undir við 

framdu broytingunum í hjúnabandslógini, 

at fólk av sama kyni kunnu ganga saman í 

hjúnalag. 

 

§ 3. Atkvøðugreiðslan fer fram skrivliga á 

atkvøðuseðlum, sum løgmaður útvegar. 

Stk. 2. Á atkvøðuseðlinum verður prentað 

atkvøðudagur, -ár. 

Stk. 3. Á atkvøðuseðlinum verða 

veljararnir spurdir: “Tekur tú undir við 

framdu broytingunum í hjúnabandslógini 

um, at fólk av sama kyni kunnu ganga 

saman í hjúnalag”. 

Stk. 4. Á atkvøðuseðlinum skulu orðini 

“Ja” og “Nei” vera týðiliga prentað hvørt 

undir øðrum. Aftanfyri hvørt av orðunum 

verður ein kassi, har veljarin kann seta 

kross. Atkvøðuseðilin skal kunna verða 

lagdur saman. 

 

§ 4. Bý- og bygda(r)ráðini hava skyldu til 

4 vikur áðrenn atkvøðuna at leggja 

vallistarnar fram til alment eftirlit í eina 

viku við høvi til kæru. 

Stk. 2. Viðvíkjandi vallistunum, leiðslu av 

atkvøðugreiðsluni, útvegan av hølum og 

atkvøðukassum o.ø. galda reglurnar í 

løgtingsvallógini annars tilsvarandi, við 

teimum broytingum, sum neyðugar eru. 

 

§ 5. Veljarar skulu møta persónliga, sbr. tó 

§ 6 um brævatkvøður. Atkvøtt verður 

soleiðis, at tann, sum atkvøður fyri framdu 

broytingunum, setur ein kross við orðið 

“Ja”, meðan tann, ið atkvøður ímóti, setur 

ein kross við orðið “Nei”. 

Stk. 2. Atkvøðugreiðslan fer annars fram 

eftir somu reglum sum til løgtingsval, við 

teimum broytingum, sum neyðugar eru. 

 

§ 6. Atkvøtt kann eisini vera við brævi. 

Løgmaður útvegar neyðugar 

atkvøðuseðlar, sbr. § 3, fylgiskjøl og 

brævbjálvar til atkvøðugreiðsluna. 
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Stk. 2. Atkvøðast kann við brævi frá 

týsdegnum 9. oktober, og til og við dagin 

fyri fólkaatkvøðuna, og brævatkvøðan skal 

vera komin fram til valstaðið, áðrenn 

atkvøðugreiðslan byrjar. 

Stk. 3. Brævatkvøtt verður soleiðis, at tann, 

sum atkvøður fyri, skrivar orðið “Ja” á 

brævatkvøðuseðilin, meðan tann, ið 

atkvøður ímóti, skrivar orðið “Nei” á 

brævatkvøðuseðilin. 

Stk. 4. Atkvøðugreiðsla við brævi fer 

annars fram eftir somu reglum sum til 

løgtingsval, við teimum broytingum, sum 

neyðugar eru. 

 

§ 7. Beinanvegin aftaná, at atkvøðu-

greiðslan er liðug, telur valnevndin ella 

valstýrið atkvøðurnar upp. Uppteljingin er 

almenn. 

Stk. 2. Ein atkvøðuseðil er givin fyri tí 

svari innan fyri hvørs kassa veljarin hevur 

sett kross, sbr. tó § 6 um brævatkvøður. Er 

ivi um gildi av einum atkvøðuseðli, verður 

hesin lagdur til viks fyribils. Tá allir 

atkvøðuseðlarnir eru taldir upp, tekur 

valstýrið støðu, um teir ivasomu 

atkvøðuseðlarnir skulu verða roknaðir sum 

gildugir ella ikki, sbrt. § 8. 

Stk. 3. Úrslitið verður ført í valbókina, og 

verður fráboðan skjótast gjørligt send 

løgmanni á tann hátt, sum fráboðað er 

undan fólkaatkvøðuni. Úrslitið skal eisini 

kunngerast teimum hjástøddu. 

Stk. 4. Endalig uppgerð av fólkaatkvøðuni 

verður gjørd av valnevndini annaðhvørt 

sama dag, sum atkvøðuteljingin er farin 

fram, ella í seinasta lagi dagin eftir. 

Formaðurin í valnevndini sendir síðani 

løgmanni úrslitið saman við útskrift av 

valbókini váttað av honum. 

Stk. 5. Atkvøðuteljing og uppgerð av 

fólkaatkvøðuni fer annars fram eftir somu 

reglum sum til løgtingsval, við teimum 

broytingum, sum neyðugar eru. 

 

§ 8. Ein atkvøðuseðil ella brævatkvøðu-

seðil er ógildugur, um so er at: 

1) atkvøðan er blonk, 

2) atkvøðan ikki er krossað sambært 

regluni í § 5, 

3) tað kann hugsast, at atkvøðuseðilin 

ikki er útflýggjaður á atkvøðustaðnum, 

4) tað kann hugsast, at atkvøðuseðilin 

ikki er útvegaður av løgmanni, 

5) ein brævbjálvi við brævatkvøðu 

inniheldur nakað annað enn ein 

atkvøðuseðil, ella 

6) tað á atkvøðseðilin er skrivað annað 

enn ein krossur ella um 

atkvøðuseðlinum við vilja er givið slíkt 

eyðkenni, at tað sæst, hvør ið atkvøtt 

hevur. 

Stk. 2. Verður ein atkvøðuseðil vrakaður, 

skal grundin til hetta verða førd í 

valbókina. 

 

§ 9. Atkvøðutilfarið verður goymt av 

løgmanni í 1 ár aftaná fólkaatkvøðuna og 

skal síðani forkomast. 

 

§ 10. Ein og hvør veljari kann kæra um 

fólkaatkvøðuna. Kærurnar, sum skulu vera 

skrivligar, skulu stílast til løgmann, og 

skulu vera løgmanni í hendi í seinasta lagi 

8 dagar aftaná, at atkvøðugreiðslan er 

gjørd endaliga upp. 

Stk. 2. Tey mótmæli, ið framsett eru í 

samsvari við frammanfyri standandi 

reglur, verða viðgjørd av løgmanni í 

seinasta lagi 10 dagar eftir, at freistin er 

farin. Áðrenn avgerð verður tikin, verður 

ummæli valnevndarinnar um málið at fáa. 

 

§ 11. Løgmaður kunnger úrslitið av fólka-

atkvøðuni. 

 

§ 12. Samsýning verður veitt sbrt. § 49 í 

løgtingsvallógini. 

 

§ 13. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 
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Almennar viðmerkingar 

Endamálið er at geva Føroya fólki møguleika at siga sína hugsan um gjørdu broytingarnar í 

hjúnabandslógini, soleiðis sum tær vórðu broyttar við anordning nr. 724 frá 12. juni 2017. 

Undir viðgerðini av broytingunum í hjúnabandslógini varð fleiri ferðir spurt, hví samgongan 

ikki vildi lata fólkið siga sína hugsan á fólkaatkvøðu. Víst varð á, at tann eini 

samgonguleiðarin púra greitt undan seinasta vali alment hevur lovað, at um minst 13 

løgtingsfólk ynsktu fólkaatkvøðu um týðandi mál, vildi hann taka undir við tí – eisini um 

hann sat í samgongu. Men lyftini hava ikki hildið. Sami politikkari hevur havt sum 

undanførslu, at hann legði dent á, at talan skuldi vera um “týðandi” mál, og at málið um 

broytingar í hjúnabandslógini ikki kundi sigast at vera so týðandi.  

Í fleiri londum verða broytingar í hjúnabandslógini mettar sera týðandi. Tí nógv lond hava 

skipað fyri fólkaatkvøðu. Eisini hevur hægstirættur tikið serligar avgerðir í summum londum. 

Alt sjálvandi, tí talan er um týðandi mál fyri fólkið og fólkaræðið. Hóast áðurnevndi 

formaður í samgonguflokki møguliga ikki heldur, at broytingarnar í hjúnabandslógini er eitt 

týðandi mál fyri nógv fólk í Føroyum, eru tað mong, ið halda, at broytingarnar hava sera 

stóran týdning fyri føroyska fólkið. Nøkur, tí tey halda, at rættindini hjá persónum av sama 

kyni at giftast, eru týdningarmikil. Nøkur, tí tey halda, at hjúnaband millum tvey av sama 

kyni, ikki er í samsvari við kristnu læruna. Og nøkur, tí tey av ymsum orsøkum halda, at tað 

ikki er rætt at lóggeva so, at tvey av sama kyni kunnu giftast.  

Í 2013 skipaði Kroatia fyri fólkaatkvøðu um spurningin. Í 2015 hildu bæði Slovakia, Slovenia 

og Írland fólkaatkvøðu um spurningin, og í 2017 var fólkaatkvøða í Australia. 

Til forsetavalið í USA varð samstundis skipað fyri fólkaatkvøðu í Kalifornia. Tá hevði tað 

verið lóg síðani 1999, at fólk av sama kyni kundu giftast. Hetta hóast Bill Clinton, forseti, í 

1996 hevði sett í gildi DOMA (Defense of Marriage Act), sum skuldi verja hjúnabandið 

millum kvinnu og mann sum einastu galdandi skipan fyri hjúnaband í USA. Bæði í 2005 og 

2007 vóru fólkaatkvøðu í Kalifornia um spurningin, har fólkið tók undir við skipanini. Men í 

2008 við sama val, sum Obama varð valdur forseti, atkvøddi fólkið í Kalifornia ímóti 

skipanini. Beinanvegin varð lógin broytt, so tað ikki longur var møguligt hjá fólki av sama 

kyni at giftast. Síðani tók hægstirættur málið upp við tí úrsliti, at 5 av 9 dómarum søgdu, at 

tað var ikki í samsvari við grundlógina at nokta fólki av sama kyni at giftast. Í 2013 gjørdist 

tað aftur lógligt at gifta fólk av sama kyni við hvørjumøðrum. LGBT so líkt vildu tey í 2008 

vera við, at málið var ov týdningarmikið at seta til fólkaatkvøðu. Tað mettu tey ikki í 2005 og 

í 2007, tá fólkaatkvøðan gekk teirra veg.   

Í ár er komið fram í ymsum fjølmiðlum, at stjórnin í Bermuda hevur tikið avgerð um at venda 

sær burtur frá skipanini, har fólk av sama kyni kunnu giftast.  

Við øðrum orðum hevur man bæði í Kalifornia og í Bermuda fyrst samtykt, at fólk av sama 

kyni kunnu giftast hvørjum øðrum, fyri síðani aftur at gera tað ólógligt. Tá tað ber til 

aðrastaðni, ber tað eisini til í Føroyum at broyta lógina soleiðis, at tað ikki longur er møguligt 

hjá fólki av sama kyni at giftast við hvørjumøðrum. 

Tá stjórnin í Kalifornia aftur gjørdi tað ólógligt hjá fólki av sama kyni at giftast 

hvørjumøðrum, tryggjaðu tey samstundis, at tey av sama kyni, sum longu vóru gift 

hvørjumøðrum, skuldu varðveita ta støðuna við rættindum og skyldum. Tann møguleikin 

verður eisini í Føroyum, um fólkið á fólkaatkvøðu og tingið síðani samtykkir at venda aftur 
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til aldargomlu skipanina, at hjúnabandið er millum mann og kvinnu – og ikki millum mann 

og mann ella kvinnu og kvinnu. 

Omanfyri nevndu dømi tala greitt um, at spurningurin um at gifta fólka av sama kyni við 

hvørjumøðrum er týðandi. 

Ein fólkaatkvøða eigur at vera um mál av stórum týdningi fyri fjøldina av fólki. 

Broytingarnar í hjúnabandslógini og rættarstøðan hjá fólki vegna teirra kynsligu orientering 

eru millum størstu og mest umtalaðu politisku mál í nýggjari tíð. Bæði í Føroyum og úti í 

heimi. Tí er talan um sera týdningarmikið mál, sum er væl egnað at lata fólkið siga sína 

hugsan um.  

Tað er eisini sera einfalt at halda fólkaatkvøðu um júst hendan spurningin. Lógin er samtykt, 

og tí ber til at spyrja fólk, um tey taka undir við gjørdu broytingunum ella ikki.  

At málið er sera týðandi fyri fólk í teimum fáu londum, har spurningurin um hjúnaband 

millum tvey av sama kyni er tikin upp til politiska viðgerð, sæst best við at lýsa, hvat er hent í 

nøkrum av hesum 27 av heimsins 193 londum, sí fylgiskjøl 1-4. 

Hóast fólkið fór í tvíningar, og landið myndaliga brotnaði av um miðjuna, og hóast 

samgongan fullvæl er greið yvir avleiðingarnar av hesum sera skakandi máli, er ikki komið 

nógv fram um øll tey, sum bíðaðu eftir at sleppa at gifta seg. Higartil er bert komið alment 

fram, at tveir bretskir menn eru vígdir í Býráðssalinum í Havn. Um tað veruliga er so, at ongi 

onnur hava gagnnýtt nýligu broytingarnar í hjúnabandslógini, standa vit, sum atkvøddu ímóti 

broytingunum, enn meiri spyrjandi. Hví var neyðugt við snildum og óvanligum 

mannagongdum at trýsta málið ígjøgnum politisku skipanina, tá tørvurin á lógini var so 

óvanliga minimalur. Hesin veruleikin ger tað enn meiri neyðugt at geva fólkinum høvi at siga 

sína hugsan á fólkaatkvøðu. 

Við uppskotinum eru løgd tvinni fylgiskjøl. Fylgiskjal 1 vísir yvirlit yvir tey 28 av heimsins 

193 londum, har tvey av sama kyni kunnu giftast, og nær hesi lond hava sett skipanina í gildi. 

Fylgiskjal 2 vísir yvirlit yvir, hvørji 14 lond í heiminum hava sett í gildi skrásett parlag ella 

líknandi skipan, og nær skipanin varð sett í gildi. 

 

Uppskotið hevur ikki verið sent til ummælis. 

 

 

Avleiðingarnar av uppskotinum 

Ongar fíggjarligar avleiðingar eru av hesum uppskotinum, annað enn kostnaðurin av at halda 

eina fólkaatkvøðu. Játtan til hetta verður útvegað við eykajáttanarlóg. 

 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til §§ 1-12 

Hetta lógaruppskotið um fólkaatkvøðu hevur kunngerð nr. 26 frá 23. mars 2012 um vegleiðandi 

fólkaatkvøðu um kommunusamanlegging sum fyrimynd, og er tilevnað við støði í ásetingunum 

í hesari kunngerð, tó við teimum broytingum, ið mettar eru neyðugar.  

 

Til § 13 

Gildiskomuáseting. 
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Á Løgtingi, 7. mars 2018 

 

 

Bill Justinussen   Jenis av Rana 

 

 

 

 

 

 

Hjáløgd fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Lond, har hjúnaband millum fólk av sama kyni er loyvt 

Fylgiskjal 2: Lond við skrásettum parlagi ella líknandi skipan 


