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Løgtingsmál nr. 130/2014: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

Stýrisskipan Føroya (val, fólkaatkvøða og løgmansval) 

Uppskot 

til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan Føroya 

(val, fólkaatkvøða og løgmansval) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 um 

stýrisskipan Føroya, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 75 frá 25. mai 2009, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

1) § 6 verður orðað soleiðis: 

“§ 6. Løgtingið verður valt fyri fýra ár 

í senn. Løgmaður skrivar út val. 

Stk. 2. Løgmaður kann skriva val út í 

ótíð, men tá kunnu tveir triðingar av 

løgtingskvinnum/monnum innan 24 

tímar broyta hesa avgerð við at 

samtykkja uppskot um misálit á 

løgmann. 

Stk. 3. Løgtingið kann samtykkja, at 

val skal verða í ótíð. 

Stk. 4. Gamla Løgtingið eigur sæti, til 

nýggja tingið er sett. 

Stk. 5. Val skal skrivast út í minsta lagi 

fýra vikur og í mesta lagi seks vikur 

fyri valdagin. 

Stk. 6. Løgtingsmaður, sum missir 

valbæri sítt, fer úr tingsessinum.” 

 

2) Í § 18 verða aftaná stk. 2 sum nýggj 

stk. sett: 

“Stk. 3. Løgtingið kann leggja 

spurningar til fólkaatkvøðu. 

Stk. 4. Ein triðingur av løgtings-

kvinnum/monnum kann krevja lóg 

lagda til fólkaatkvøðu eina viku eftir, 

at hon er samtykt. Um í minsta lagi 

helvtin av teimum, sum hava valrætt til 

Løgtingið, taka lut í fólkaatkvøðuni, og 

í minsta lagi helmingurin av teimum 

atkvøða ímóti, fellur lógin burtur. 

Stk. 5. Lógir um fíggjar-, lønar- og 

skattamál og lógir um útinning av 

galdandi millumlanda sáttmálum 

kunnu ikki leggjast til fólkatkvøðu.” 

 

3) §§ 27 og 28 verða orðaðar soleiðis: 

“§ 27.  Í landsstýrinum sita løgmaður 

og í mesta lagi seks landsstýrikvinnur/ 

menn. 

Stk. 2. Løgmaður verður tilnevndur 

eftir teirri skipan, sum ásett er í § 28 og 

28a. 

  

§ 28.  Annan dagin eftir val tilnevnir 

sitandi tingformaður eftir samráð við 

nývalda Løgtingið samráðingarleiðara 

at skipa landsstýri. Tingformaður kann 

seta tíðarfreist á, og um ikki rokkið er á 

mál, kann hann hava nýtt samráð og 

tilnevna nýggjan samráðingarleiðara.  

Stk. 2. Innan 10 yrkadagar eftir fyrsta 

løgtingsfund eftir løgtingsval leggur 

tingforkvinna/maður uppskot um løg-

mansevni fyri Løgtingið. Løgtingið 

skal í seinasta lagi 4. yrkadagin eftir 

greiða atkvøðu um uppskotið. Eru 



fleiri atkvøður fyri enn ímóti, er løg-

maður valdur. Eru fleiri uppskot um 

løgmann, ger tingformaðurin av, hvat 

uppskot fyrst kemur til atkvøðu-

greiðslu. 

Stk. 3. Havnar Løgtingið øllum upp-

skotum frá tingformanni um løgmans-

evni, boðar tingformaður aftur til sam-

ráðs sambært stk. 1 og setir innan 4 

yrkadagar fram aftur uppskot um løg-

mansevni, sum Løgtingið sama dag 

greiðir atkvøðu um. 

Stk. 4. Um Løgtingið eftir fýra fundir 

ikki hevur valt løgmann, skrivar starv-

andi løgmaður út nýval til Løgtingið.” 

 

4) Aftaná § 28 verður sum § 28 a sett: 

“§ 28 a . Løgmaður tilnevnir og 

Løgtingið góðkennir varaløgmann.  

Stk. 2. Løgmaður tilnevnir landsstýris-

kvinnur/menn.  

Stk. 3. Løgmaður kann loysa lands-

stýriskvinnur/menn og varaløgmann úr 

starvi. Atkvøður meirilutin av øllum 

tingkvinnum/monnum fyri, skal løg-

maður loysa landsstýriskvinnu/mann 

ella varaløgmann úr starvi.  

Stk. 4. Atkvøður meirilutin av øllum 

tingkvinnum/monnum fyri, verður 

løgmaður loystur úr starvi.  

Stk. 5. Um Løgtingið setir løgmann frá, 

ella løgmaður biður um at verða 

loystur úr starvi ella doyr, virkar lands-

stýrið sum starvsstjórn, til nýggjur 

løgmaður er valdur í seinasta lagi 10 

yrkadagar seinni.  

Stk. 6. Tá val er skrivað út, leggur løg-

maður og alt landsstýrið frá sær. Løg-

maður og landsstýrið halda tó fram 

sum starvsstjórn, til nýtt landsstýri er 

skipað. 

 

5) §§ 29 og 31 verða strikaðar. 

 

6) Í § 36, 1. pkt. verður “hann hevur” 

broytt til: “løgmaður og varaløgmaður 

hava”. 

 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur ikki í gildi, fyrr 

enn tað verður ásett við serstakari løgtings-

lóg. 

 

Almennar viðmerkingar 

Í samband við lógararbeiðið at gera nýggja Stjórnarskipan fyri Føroyar var stórur meiriluti 

fyri, at verandi Stýrisskipan eigur at verða broytt soleiðis, at hon er meira tíðarhóskandi.  

Sambært Stýrisskipan Føroyar kann ein broyting í Stýrisskipanini ikki gerast, uttan at tvey 

Løgting hava samtykt broytingarnar. Um broytingarnar ikki verða samtyktar nú ella áðrenn 

løgtingsvalið komandi, so kann í longsta føri ganga gott og væl 8 ár, áðrenn nøkur broyting 

kann gerast.  

 

Uppskotið leggur tí upp til at fremja broytingar í Stýrisskipan Føroyar, sum ein breiður 

meiriluti – í samband við Stjórnarskipanararbeiði - hevur ynskt.  

 

Broytingarnar snúgva seg um rættin hjá løgmanni og Løgtingið at skriva út val, um at 

Stýrisskipanin skal loyva fólki í fólkaatkvøðu at avgera um mál, ið hava víðfevndar 

avleiðingar, skulu hava virkni, og um hvussu løgmaður verður valdur. 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1:  

Tá Stýrisskipanin var samtykt 1994, varð hildið rætt, at bæði Løgtingið og løgmaður fingu  

rættin til at skriva út val. Mett varð rætt, at løgmaður við hesi heimild kundi skáka Løgtingið, 

og at ein betri valdsjavnvág tá var millum Løgting og landsstýrið. 



 

Í fyrra flaggdagsálitinum frá 2004 var mælt til at taka henda rætt aftur frá løgmanni soleiðis, 

at tað bert var Løgtingið, sum átti rættin at skriva út val.  

 

Í álitinum verður sagt soleiðis : 

“Til tess at geva tinginum arbeiðsnáðir, til tess at noyða tingfólk at samstarv, tiul tess at 

styrkja tingið mótvegis løgmanni, landstýri og embætisveld, verður nú góða gamla skipanin 

við føstum valskeiði endurreist. Er ongin annar vegur, verður tí loyvt tinginum sjálvum at 

skriva út val, men hetta skal vera við breiðari meiriluta enn tí samgongumeiriluta, ið vanliga 

stuðlar sitandi stjórn.” 

 

Í Stjórnarskipanarálitinum frá desember 2006 tók nevndin undir við tilmælinum í Flaggdags-

álitinum – hetta hóast at tey flestu av teimum leiðandi politisku umboðunum høvdu aðra 

fatan. 

 

Í álitinum, sum grein 25 Stjórnarskipanarnevndin gjørdi, mæltu 8 av 11 løgtingslimum til at 

løgmaður skuldi varðveita rættin at skriva val út.  Sami meirilutin mælti tá til, fyri at tryggja  

valdsjavnvágina millum Løgting og landsstýri, at Løgtingið kundi broyta avgerð løgmans, um 

tveir triðingar av tinginum samtyktu misálit á løgmann. 

 

Til § 1, nr. 2: 

Bæði í fyrra flaggdagsálitinum frá 2004 og í Stjórnarskipanarálitinum frá 2006 varð mælt til, 

at “ Íbúgvar landsins eiga rætt at taka støðu til lógir og viðtøkur við fólkaatkvøðu. Løgtingið 

kann lata fólkið sínar valheimildir eftir hesi skipan. Eru tingmenn ónøgdir við samtykta 

tinglóg, kann ein triðjingur av tingmonnum krevja lógina lagda fyri fólkið í síðsta lagi viku 

eftir, at hon er samtykt”. 

 

Ein breiður meiriluti í grein 25 løgtingsnevndini, sum viðgjørdi Stjórnarskipanaruppskotið 

2011, mælti somuleiðis til, at um “ ein triðingur av løgtingskvinnum/monnum kann krevja lóg 

til fólkaatkvøðu eina viku eftir, at hon er samtykt. Um í minsta lagi helvtin av teimum, sum 

hava valrætt til Løgtingið, taka lut í fólkaatkvøðuni og í minsta lagi helmingurin av teimum 

atkvøða ímóti, fellur lógin burtur. “  

 

Hesin møguleiki verður hugsandi mest brúktur í málum, har ivi er um rætta vigan av 

rættindum fólksins, ella lógin ber í sær víðfevndar broytingar. Vandi er neyvan fyri, at mál 

koma fyri fólkið í tíð og ótíð, tí tann, sum roynir at gera sær dælt av hesum rætti, missir skjótt 

trúvirði millum manna, og tí kemur javnvág í av sær sjálvum. 

 

Til § 1, nr. 3: 

Eftir eitt løgtingsval hevur sitandi løgmaður eftir verandi lóggávu rætt til at halda áfram og 

eigur samráðingarrættin at skipa nýggja samgongu. Eisini um hann og samgonga hansara á 

valinum hava fingið misálit frá fólkinum. 

 

Uppskotið um løgmansval í hesum uppskotinum tekur henda rætt frá løgmanni soleiðis, at 

hann og alt landsstýrið leggja frá sær aftaná, at løgtingsval er útskrivað.  Tó heldur lands-

stýrið fram sum arbeiðslandsstýri fram, til eitt nýtt landsstýri er valt. 

 

Eftir hesum uppskotinum fara vit aftur til gomlu skipanina, har tann sitandi løgtingsfor-

maðurin eftir valið í samráð við Løgtingið velur ein samráðingarleiðara at skipa nýggja 

landsstýrið.  



 

Til § 1, nr. 4: 

Broytingin í greinini snýr seg um, at varaløgmaður fær størri kjølfesti í politisku skipanini, og 

kann hetta gerast soleiðis, sum grein 25 stýrisskipanarnevndin mælti til, at Løgtingið góð-

kennir valið av varaløgmanni. 

 

Stk 6. staðfestir bara, at tá val er útskrivað, leggja løgmaður og alt landsstýrið frá sær. 

Løgmaður og landsstýrið halda tó fram sum starvsstjórn, til nýtt landsstýri er skipað. 

 

Til § 1, nr. 5: 

Eingin viðmerking. 

 

Til § 1, nr. 6: 

Hetta er ein konsekvensbroyting av nýggju ásetingini í § 28 a, stk. 1. 

 

 

Á Løgtingi, 6. mars 2015 

 

 

Poul Michelsen 

løgtingsmaður 


