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Bilag 1
 

N O T A T 
 

om 
 

grænserne for overladelse af sager og sagsområder til de færøske myndigheder af hensyn 
til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven  

 
 
1. Indledning 
 
Det færøske landsstyre har tilkendegivet overfor regeringen, at de færøske myndigheder ønsker 
at overtage yderligere sager og sagsområder med hertil knyttet økonomisk ansvar. På den bag-
grund har det færøske landsstyre og regeringen i fællesskab udarbejdet forslag til lov om de fæ-
røske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. 
 
Formålet med lovforslaget er at etablere et retligt grundlag, der vil medføre, at de færøske myn-
digheder vil kunne overtage den lovgivende og udøvende magt på Færøerne inden for samtlige 
sager og sagsområder, medmindre hensynet til rigsenheden eller særlige bestemmelser i grund-
loven udelukker en sådan overtagelse. 
 
Regeringen har derfor i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget overvejet, i hvilket om-
fang hensynet til rigsenheden eller særlige bestemmelser i grundloven efter regeringens opfattel-
se kan antages at sætte grænser for adgangen til at overføre yderligere sager og sagsområder til 
de færøske myndigheder.  
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Da spørgsmålet er af principiel og afgørende betydning for fastlæggelsen af de meget vidtgående 
rammer for de færøske myndigheders kompetence, som lovforslaget vil medføre, er der i det 
følgende en udførlig gengivelse af regeringens overvejelser herom. 
 
2. Kort om lovforslagets ordning 
 
Lovforslaget omfatter efter § 1, stk. 1, som udgangspunkt samtlige sager og sagsområder. For 
disse sager mv. gælder efter lovforslagets § 2, stk. 1, at de overgår til de færøske myndigheder på 
tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder. For visse sagsområder mv., der er nærme-
re opregnede på den som bilag til loven tilføjede liste I, er det dog i lovforslagets § 2, stk. 2, fast-
sat, at de overgår på tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder efter forhandling med 
de danske myndigheder. 
 
Udgangspunktet om, at lovforslaget omfatter samtlige sager og sagsområder, er fraveget ved 
forslagets § 1, stk. 2. 
 
I lovforslagets § 1, stk. 2, er der opregnet en række sager og sagsområder, der ikke omfattes af 
loven. Baggrunden for, at disse sager mv. ikke omfattes af loven, er, at hensynet til rigsenheden 
og særlige bestemmelser i grundloven efter regeringens opfattelse udelukker, at de færøske myn-
digheder kan overtage de pågældende sager mv.  Det drejer sig om følgende sager og sagsområ-
der: 
 

• Statsforfatningen 
• Statsborgerskab 
• Højesteret 
• Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik 
• Valuta- og pengepolitik 

 
3. Hensynet til rigsenheden og særlige bestemmelser i grundloven 
 
3.1. Indledning 
 
Nedenfor i pkt. 3.2-3.4 vurderes det, i hvilket omfang hensynet til rigsenheden samt en række 
grundlovsbestemmelser om visse, nærmere angivne anliggender, sætter retlige grænser for, hvil-
ke sager mv. der kan overlades til de færøske myndigheder. 
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Herefter vurderes det i pkt. 3.5, hvilken betydning bestemmelsen i grundlovens § 3, 1. pkt., 
hvorefter den lovgivende magt er hos regeringen (kongen) og Folketinget i forening, kan have 
for det rejste spørgsmål.  
 
En sammenfatning af regeringens vurdering er gengivet i pkt. 3.6.  
 
3.2. Udtrykket ”rigsenheden” 
 
Grundloven anvender ikke udtrykket rigsenheden (eller rigsfællesskabet). Der findes heller ikke 
nogen grundlovsbestemmelse, der udtrykkeligt fastsætter, i hvilket omfang det – uden at ændre 
grundloven - er muligt at overlade de danske myndigheders kompetence til hjemmestyremyndig-
heder inden for riget.  
 
Det fremgår af grundlovens § 1, at ”[D]enne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige". 
Denne bestemmelse om forfatningsretlig enhed blev indsat ved grundlovsrevisionen i 1953. Iføl-
ge forarbejderne skete det med henblik på at ændre Grønlands statsretlige stilling fra koloni til en 
ligestillet del af riget. Forarbejderne til grundlovens § 1 indeholder i øvrigt ikke nærmere oplys-
ninger om bestemmelsens rækkevidde, herunder i forhold til Færøerne og den færøske hjemme-
styreordning. 
 
Udtrykket rigsenheden er benyttet i hjemmestyrelovene for Færøerne og Grønland. I § 1 i loven 
om Færøernes hjemmestyre er det således bestemt, at det færøske folk inden for rigsenheden 
overtager ordningen og styrelsen af færøske særanliggender som angivet i loven. Tilsvarende 
hedder det i § 1, stk. 1, i loven om Grønlands hjemmestyre, at hjemmestyret "varetager inden for 
rigsenhedens rammer grønlandske anliggender efter reglerne i denne lov".  
 
I bemærkningerne til lovforslaget om Grønlands Hjemmestyre (Folketingstidende 1978-79, Til-
læg A, sp. 331 ff.) er det om betydningen af udtrykket rigsenheden bl.a. anført, at kun sagsområ-
der, der alene vedrører Grønland, men ikke angår riget som helhed eller andre dele af riget, kan 
overgå til hjemmestyret, samt at kun en del af rigsmyndighedernes kompetence kan overføres til 
hjemmestyret. Det hedder herefter i bemærkningerne bl.a., at rigsenheden medfører, at visse 
sagsområder som f.eks. udenrigs-, sikkerheds- og valutapolitik efter deres art ikke vil kunne 
overføres til hjemmestyret, ligesom der ikke vil kunne ske en ubegrænset overførsel af sagsom-
råder til hjemmestyret. Desuden er det anført, at rigsenheden indebærer, at hjemmestyret under 
udøvelsen af sine beføjelser skal respektere rigets traktatmæssige forpligtelser samt de funda-
mentale retsprincipper, der er fælles for riget. 
 
Den grønlandske hjemmestyrelov fra 1978 byggede på Betænkning nr. 837/1978 om Hjemme-
styre i Grønland. Heri opregnede den grønlandske hjemmestyrekommission de områder, hvor 
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kompetencen måtte anses for at ligge hos rigsmyndighederne uden at kunne henlægges til hjem-
mestyret.  Ifølge betænkningen drejede det sig navnlig om områder som statsforfatningen (her-
under bl.a. de øverste statsmyndigheder, valgret og valgbarhed til Folketinget, retsplejen, fri-
hedsrettighederne), forholdet til udlandet (herunder indgåelse af traktater), rigets finanser (her-
under Nationalbanken og dens funktioner, finans-, penge- og valutapolitik), forsvar, strafferets-
pleje og fængselsvæsen, samt om de almindelige principper for person-, familie- og arveret samt 
formueret. Der henvises til betænkning om hjemmestyre i Grønland, Bind 1, side 23. Desuden 
kan der henvises til Statsministeriets (nu ophævede) cirkulære nr. 13 af 6. februar 1989 om sager 
vedrørende Grønland. 
 
Uanset det, der er anført i betænkningen om den grønlandske hjemmestyreordning og i det nævn-
te cirkulære, har Justitsministeriet senere i et notat fra 1997 antaget, at grundloven ikke er til 
hinder for, at regeludstedende kompetence vedrørende retsplejen og kriminalforsorgen vil kunne 
overføres til det grønlandske hjemmestyre.  
 
3.3. Den danske regerings opfattelse af rigsenhedens betydning 
 
Som nævnt anvender grundloven ikke udtrykket rigsenheden (eller rigsfællesskabet). Det er 
imidlertid bl.a i den grønlandske hjemmestyrebetænkning fra 1978 (se ovenfor) antaget, at rigs-
enheden betyder, at der til Grønlands hjemmestyre alene kan overlades anliggender, der angår 
grønlandske forhold.  
 
I overensstemmelse hermed må det efter regeringens opfattelse antages, at hensynet til rigsenhe-
den (rigsfællesskabet) indebærer, at der til de færøske myndigheder alene kan overlades anlig-
gender, der vedrører færøske forhold. Den samme antagelse må anses for forudsat i den statsret-
lige litteratur om spørgsmålet.       
 
Heri ligger to forhold: 
 
1) Til de færøske myndigheder kan der - af hensyn til rigsenheden - alene overføres anliggender, 
der er geografisk begrænset til at angå Færøerne. Det betyder f.eks., at de færøske myndigheder 
ikke vil kunne få kompetence til at udstede regler, der skal gælde i riget som helhed. 
 
2) Selv med den nævnte geografiske begrænsning, er der anliggender, der må anses for at vedrø-
re riget som helhed, således at de - af hensyn til rigsenheden - ikke kan overføres til de færøske 
myndigheder, men må reguleres af rigsmyndighederne.  
 
Den under 1) anførte begrænsning har ikke givet anledning til tvivl i den statsretlige litteratur.  
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Det er derimod omtvistet, hvilke anliggender der er af en sådan karakter, at den under 2) anførte 
begrænsning fører til, at de pågældende anliggender ikke kan overlades til de færøske myndig-
heder. Det har således bl.a. været drøftet, om samtlige de begrænsninger i adgangen til at overfø-
re nærmere angivne anliggender til hjemmestyret, der er opstillet i den grønlandske hjemmesty-
rebetænkning fra 1978, kan udledes af grundloven, eller om der i stedet til dels har været tale om 
politiske forestillinger om begrebet rigsenheden.    
 
3.4. Nærmere om enkelte sager og sagsområder 
 
På baggrund af det, der er anført ovenfor, er der i det følgende en gennemgang af de sager og 
sagsområder, hvor det efter regeringens vurdering må antages, at hensynet til rigsenheden har 
betydning for adgangen til at overføre yderligere kompetence til de færøske myndigheder. Der er 
således tale om anliggender, der reelt vedrører riget som helhed eller har en sådan sammenhæng 
med hele rigets forhold, at det ikke lader sig udskille, jf. den under 2) anførte begrænsning.  
 
I den følgende gennemgang er det endvidere anført, at adgangen til at overlade beføjelser til de 
færøske myndigheder for visse anliggenders vedkommende kan være begrænset som følge af 
grundlovens særlige regler om de pågældende anliggender. 
 
3.4.1. Statsforfatningen  
 
Hensynet til rigsenheden og grundlovens bestemmelser om de øverste statsmyndigheder indebæ-
rer efter regeringens opfattelse, at statsforfatningsretlige anliggender ikke kan overlades til de 
færøske myndigheder.  
 
Grundloven vil således bl.a. være til hinder for at overlade til de færøske myndigheder at vareta-
ge spørgsmål om kongehusets forhold. 
 
Heller ikke bl.a. sager og sagsområder, der angår Folketingets virke eller den danske regerings 
førelse i sager vedrørende Færøerne, herunder f.eks. spørgsmål om danske ministres retlige an-
svar, vil kunne overgå fra de danske myndigheder til de færøske myndigheder.  
 
Det samme gælder med hensyn til valg til Folketinget. Hensynet til rigsenheden samt grundlo-
vens bestemmelser om valg til Folketinget må således antages at indebære, at det ikke kan over-
lades til de færøske myndigheder at fastsætte regler m.v. om valg af de 2 færøske folketingsmed-
lemmer, herunder regler om valgret og valgbarhed.  
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Grundlovens §§ 45-47 omhandler statens finanser, der ifølge sagens natur er et rigsanliggende. 
Alle spørgsmål om statens indtægter og udgifter hører således under rigsmyndighedernes kompe-
tence uden mulighed for at overlade dele af kompetencen til de færøske myndigheder.    
 
Som yderligere eksempel på et område, der falder inden for statsforfatningen, kan nævnes kund-
gørelse af love (samt anordninger og bekendtgørelser), der er udstedt af rigsmyndighederne, jf. 
grundlovens § 22, hvorefter kongen (regeringen) kundgør disse love. Spørgsmål om kundgørelse 
på Færøerne af rigslove m.v. kan derfor ikke overdrages til de færøske myndigheder.    
 
Hensynet til rigsenheden indebærer efter regeringens opfattelse også, at spørgsmål om rigssym-
bolerne – der selvsagt er fælles for hele riget – hører under de danske myndigheder uden mulig-
hed for at overlade kompetence til de færøske myndigheder inden for riget.  
 
Det må derfor anses for et rigsanliggende at varetage regeludstedelse og administration med hen-
syn til anvendelse af rigsflaget, rigsvåben m.v. på Færøerne.     
 
Visse spørgsmål om flag er i øvrigt reguleret i hjemmestyrelovens § 12. Ifølge denne bestemmel-
se anerkendes et særlig færøsk flag, om hvis anvendelse på Færøerne det er op til de færøske 
myndigheder at fastsætte nærmere regler. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at rigsmyn-
dighederne på Færøerne anvender rigsflaget (Dannebrog) også for skibes vedkommende. Private 
på Færøerne har efter bestemmelsen ret til at anvende rigsflaget på land.   
 
Heller ikke spørgsmål om anvendelse af sproget dansk vil efter regeringens opfattelse kunne 
overlades til de færøske myndigheder. Det følger således bl.a. af rigsenheden, at borgerne ikke i 
visse dele af riget kan afskæres fra at anvende sproget dansk i offentlige forhold. 
 
3.4.2. Statsborgerskab  
 
Besiddelse af dansk statsborgerskab har en række retsvirkninger, der gælder over alt i riget 
(f.eks. valgret til Folketinget, jf. grundlovens § 29).  
 
Desuden fremgår det af den særlige kompetencebestemmelse i grundlovens § 44, at meddelelse 
af dansk statsborgerskab til udlændinge (naturalisation) sker ved lov.  
 
På den baggrund finder regeringen, at det ikke kan overlades til de færøske myndigheder at vare-
tage spørgsmål, der vedrører opnåelse eller fortabelse af dansk statsborgerskab.  
 
3.4.3. Højesteret 
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Efter regeringens opfattelse er grundloven ikke til hinder for, at det overlades til de færøske 
myndigheder at regulere retsplejen på Færøerne, herunder at oprette selvstændige domstole på 
Færøerne, jf. lovens liste I, nr. 10, og pkt. 6.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger.  
 
Reguleringen af retsplejen vil naturligvis skulle udøves inden for grundlovens rammer. Det gæl-
der f.eks. kravet om medvirken af nævninger og lægdommere inden for strafferetsplejen, jf. 
grundlovens § 65, stk. 2, samt de krav, der efter grundloven gælder med hensyn til domstolenes 
uafhængighed. 
 
Hertil kommer, at grundloven indeholder en forudsætning om, at riget har én fælles, øverste 
domstol (Højesteret). En tilsvarende forudsætning kan siges at følge af et hensyn til rigsenheden.   
 
Det indebærer for det første, at den samlede ordning for behandling af færøske retssager må ind-
rettes på en sådan måde, at visse sager kan indbringes for Højesteret, jf. herved lovforslagets § 4 
samt pkt. 4.3 og pkt. 6.1 i lovforslaget almindelige bemærkninger.  
 
For det andet indebærer forudsætningen om én fælles, øverste domstol efter regeringens opfattel-
se, at det ikke kan overlades til de færøske myndigheder at udøve beføjelser, der angår Højeste-
rets organisation m.v., herunder at udforme processuelle regler for færøske sager, der føres i Hø-
jesteret, eller regler om, hvilke sager der kan indbringes for Højesteret.  
 
Det vil for det tredje ikke kunne overlades til de færøske myndigheder at regulere spørgsmål med 
tilknytning til Højesterets judicielle virksomhed. Det vil heller ikke kunne overlades til de færø-
ske myndigheder at træffe beslutning om, at der skal ske genoptagelse af en sag, hvori Højesteret 
har afsagt dom. 
 
3.4.4. Udenrigs- , forsvars- og sikkerhedspolitik  
 
Efter grundlovens § 19 handler kongen (regeringen) på rigets vegne i mellemfolkelige anliggen-
der. Heri ligger, at enkelte dele af riget efter grundloven ikke har eller ville kunne tillægges selv-
stændig kompetence i disse anliggender. Det ville derfor forudsætte en grundlovsændring, hvis 
Færøerne statsretligt skulle have adgang til på egne vegne at handle på dette område. 
 
Spørgsmålet er herefter, om der forfatningsretligt set er mulighed for, at Færøerne kan handle på 
rigets vegne i en række mellemfolkelige anliggender. Herom bemærkes følgende: 
 
De færøske myndigheder vil ved at handle på rigets vegne binde hele riget, således at dispositio-
ner på det udenrigspolitiske område som udgangspunkt vil berøre rigets generelle udenrigspoliti-
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ske forhold. Eventuelle spørgsmål om folkeretligt ansvar for manglende overholdelse af en aftale 
indgået af Færøerne vil derfor inddrage rigsmyndighederne. 
 
Herved adskiller udenrigspolitik sig afgørende fra tilfælde, hvor de færøske myndigheder har 
regeludstedende og udøvende myndighed, idet disse beføjelser kun giver adgang til at fastsætte 
regler m.v. med virkning på Færøerne. Betingelsen om, at der til de færøske myndigheder kun 
kan overlades anliggender, der alene vedrører Færøernes forhold, vil derfor aldrig kunne være 
(fuldt ud) opfyldt for så vidt angår mellemfolkelige anliggender.  
 
Det er derfor regeringens opfattelse, at grundloven vil være til hinder for en egentlig overladelse 
af beføjelser til de færøske myndigheder til at handle i mellemfolkelige anliggender omfattet af 
grundlovens § 19, stk. 1. Som en konsekvens heraf må det desuden antages, at det ikke vil være 
muligt at overlade regeludstedende kompetence på det udenrigspolitiske område til de færøske 
myndigheder – det vil sige bl.a. udstedelse af regler om udenrigstjenestens forhold.  
 
Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at det er udelukket at gennemføre en ordning, hvor 
landsstyret får fuldmagt til at handle på rigets vegne i visse udenrigspolitiske anliggender. I den 
forbindelse kan der henvises til, at regeringen har tilkendegivet overfor Færøerne og Grønland, at 
regeringen er indstillet på at drøfte en ordning, hvorefter det færøske og det grønlandske lands-
styre får adgang til at handle på rigets vegne i sådanne mellemfolkelige anliggender, der alene 
angår Færøerne henholdsvis Grønland.  
 
I den statsretlige litteratur er det - på linie med den grønlandske hjemmestyrebetænkning fra 
1978 - gjort gældende, at forsvars- og sikkerhedspolitiske anliggender ikke kan overlades til de 
færøske myndigheder. 
 
Denne opfattelse må antages at bygge på, at disse anliggender efter deres karakter nødvendigvis 
vedrører hele riget bl.a. på den måde, at riget bør have ét samlet forsvar, der er undergivet fælles 
ledelse.   
 
Hertil kommer, at grundlovens § 19 indeholder en forudsætning om, at det er kongen (regerin-
gen), der træffer beslutning (med Folketingets samtykke) om anvendelse af militære midler over 
for andre stater.  
 
På den anførte baggrund må det efter regeringens opfattelse antages, at hensynet til rigsenheden 
og grundlovens § 19 er til hinder for, at det overlades til de færøske myndigheder at udøve befø-
jelser i forsvars- og sikkerhedspolitiske anliggender. 
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Det vil derfor også fremover være rigsmyndighederne, som råder over de militære anlæg m.v. på 
Færøerne. Det vil endvidere også være rigsmyndighederne, der har kompetencen vedrørende den 
militære retsplejelov og straffelov. 
 
3.4.5. Valuta- og pengepolitik 
 
Valutapolitik drejer sig om valg af valuta og målsætningen for dens værdi i forhold til andre va-
lutaer, f.eks. i form af et bånd eller anden tilknytning til andre valutaer, flydning over for andre 
valutaer eller andre valutapolitiske systemer. Pengepolitik angår pengeforholdene og har over-
ordnet til opgave at fastholde pengenes købekraft, jf. herved nationalbanklovens § 1, hvorefter 
Nationalbanken har til opgave i overensstemmelse med loven og de i henhold til loven udfærdi-
gede forskrifter at opretholde et sikkert pengevæsen i riget samt at lette og regulere pengeom-
sætning og kreditgivning. 
 
Efter Justitsministeriets opfattelse kan det ikke antages, at grundlovens § 26 om kongens ret til at 
slå mønt i sig selv ville være til hinder for, at sagsområdet valuta- og pengepolitik kan overgå til 
de færøske myndigheder.  
 
Spørgsmålet er herefter, om hensynet til rigsenheden (rigsfællesskabet) udelukker, at valuta- og 
pengepolitik overgår til de færøske myndigheder.  
 
Indledningsvis bemærkes i den forbindelse, at grundloven i givet fald ikke ville være til hinder 
for en ordning, hvorefter der i de enkelte dele af rigsfællesskabet gælder forskellige regler inden 
for valuta- og pengepolitik – herunder f.eks. således, at der ville gælde forskellige valutaer. Det 
bemærkes også, at Justitsministeriet ikke har grundlag for at antage, at en overladelse af sagsom-
rådet valuta- og pengepolitik til de færøske myndigheder ville få omfattende økonomiske konse-
kvenser for det samlede rigsfællesskab.     
 
Imidlertid kan disse forhold efter Justitsministeriets opfattelse ikke være afgørende for, om sags-
området valuta- og pengepolitik kan overgå til de færøske myndigheder.  
 
I vurderingen af dette spørgsmål må der således lægges vægt på, at valuta- og pengepolitik om-
fatter forhold, der vedrører de helt grundlæggende forudsætninger for enhver økonomisk virk-
somhed i et samfund, herunder bl.a. spørgsmål om, hvilken værdi en valuta skal have, og hvilket 
udbud (mængde) der skal være af den pågældende valuta. 
 
Det taler efter Justitsministeriets opfattelse for, at kompetencen til at fastlægge valuta- og penge-
politikken inden for et rigsfællesskab ikke kan overgå fra rigsmyndighederne til andre lokale – 
herunder de stedlige færøske – myndigheder. 
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I overensstemmelse hermed er valuta- og pengepolitik nævnt i den grønlandske hjemmestyrebe-
tænkning som et anliggende, der ikke kan overføres til det grønlandske hjemmestyre, jf. herved 
også pkt. 6 i Statsministeriets (nu ophævede) cirkulære nr. 13 af 6. februar 1989, hvor ”Rigets 
finanser, Nationalbanken, seddeludstedelse, mønt (…) og valuta” er nævnt som sagsområder, der 
som følge af rigsenheden ikke ville kunne overgå til det grønlandske hjemmestyre.  
 
I den forfatningsretlige litteratur giver Frederik Harhoff formentlig udtryk for samme opfattelse, 
jf. Frederik Harhoff, Rigsfællesskabet (1993), side 491 f. Samtidig med, at forfatteren afviser, at 
grundloven skulle være til hinder for at overlade samtlige de anliggender, der i den grønlandske 
hjemmestyrebetænkning betegnes som rigsanliggender, til et hjemmestyre, synes forfatteren så-
ledes med en henvisning til pkt. 5 i Statsministeriets cirkulære fra 1989 at være enig i, at valuta- 
og pengepolitik må være et rigsanliggende. Frederik Harhoff tilføjer i den forbindelse, at der er 
tale om et område, hvor kompetencen i føderale stater typisk er henlagt eksklusivt under de føde-
rale myndigheder. 
 
På den anførte baggrund er det Justitsministeriets opfattelse, at valuta- og pengepolitik må anses 
for et anliggende, der som følge af rigsenheden ikke kan overføres til de færøske myndigheder.  
 
3.5. Betydningen af grundlovens § 3, 1. pkt. 
 
Ovenfor er der peget på, at hensynet til rigsenheden og en række særlige bestemmelser i grund-
loven indebærer, at visse, nærmere angivne anliggender ikke kan overlades til de færøske myn-
digheder.    
 
I tilknytning hertil kan rejses det spørgsmål, om bestemmelsen i grundlovens § 3, 1. pkt., hvoref-
ter den lovgivende magt er hos regeringen (kongen) og Folketinget, herudover kan antages at 
sætte grænser for, i hvilket omfang det er muligt at overlade yderligere regeludstedende (lovgi-
vende) kompetence til de færøsk myndigheder. Herom bemærkes følgende: 
 
Det er fast antaget, at lovgivningsmagten kan overlade (delegere) sin kompetence. Bestemmelsen 
i grundlovens § 3, 1. pkt., antages imidlertid at være til hinder for en i saglig henseende ube-
grænset delegation til forvaltningen. Endvidere antages det i den statsretlige litteratur om delega-
tion af rigsmyndighedernes lovgivningskompetence, at der ikke kan delegeres i et omfang, der er 
afgrænset til, men udtømmende dækker et bestemt sagsområde.     
 
Samtidig er det med den gældende færøske - og grønlandske - hjemmestyrelov antaget, at grund-
lovens § 3, 1. pkt., ikke er til hinder for, at de færøske myndigheder bliver tillagt regeludstedende 
kompetence inden for nogle rummeligt angivne rammer. I overensstemmelse hermed må udtalel-
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serne i den statsretlige litteratur om mulighederne for delegation af lovgivningskompetence anses 
for først og fremmest at tage sigte på tilfælde, hvor det overlades til den statslige forvaltning at 
udfærdige regler.  
 
Til forskel fra sidstnævnte tilfælde, hvor der sker delegation til den statslige forvaltning, indebæ-
rer overladelse af regeludstedende kompetence til de færøske myndigheder alene, at de pågæl-
dende myndigheder opnår adgang til at udstede regler med virkning for en mindre, afgrænset del 
af riget - nemlig Færøerne. Dette taler for en antagelse om, at de begrænsninger, der gælder for 
at delegere til den statslige forvaltning, ikke umiddelbart kan overføres til tilfælde, hvor der er 
tale om overladelse af beføjelser til de færøske myndigheder. 
 
Hertil kommer, at Færøerne i national, historisk og geografisk henseende indtager en særlig stil-
ling i riget. Også de særlige færøske forhold kan derfor anføres til støtte for, at der er en meget 
omfattende adgang til at overlade regeludstedende kompetence på Færøerne til de færøske myn-
digheder. 
 
Heroverfor står, at der efter grundlovens § 28 skal være to medlemmer i Folketinget, der er valgt 
på Færøerne. Heri kan siges at ligge en forudsætning om, at der inden for riget må være en række 
anliggender vedrørende Færøerne, der varetages af rigsmyndighederne, herunder Folketinget. 
Denne - i øvrigt vage og ubestemte - forudsætning kan imidlertid anses for opfyldt i kraft af de 
ovenfor under pkt. 3.2-3.4 nævnte forfatningsretlige begrænsninger i adgangen til at overføre 
beføjelser, der i dag tilkommer de danske myndigheder, herunder Folketinget, til de færøske 
myndigheder. 
 
På den anførte baggrund finder regeringen ikke, at grundlovens § 3, 1. pkt., i sig selv sætter yder-
ligere grænser for adgangen til at overlade regeludstedende kompetence til de færøske myndig-
heder. 
 
3.6. Sammenfatning 
 
Sammenfattende er det regeringens opfattelse, at det efter grundloven er muligt at overlade al 
lovgivende og administrativ kompetence på Færøerne til de færøske myndigheder bortset fra i 
anliggender, hvor begrænsninger i adgangen til at overlade beføjelser antages at følge af hensy-
net til rigsenheden eller af særlige bestemmelser i grundloven om det enkelte anliggende.  
 
Begrænsningerne omfatter følgende anliggender: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, 
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og pengepolitik. 
 
 



 

- 12 - 

 


