
Fíggjarmálaráðið 
 
 
 
 
 
Viðmerkingar til uppskot um løgtingslóg um varskógvaraskipan (Varskógvaralógin) 
Eftir at hava gjøgnumgingið lógaruppskotið og viðmerkingarnar er tað okkara kensla, at 
starvsfólk fara at ivast í, hvørji viðurskifti í roynd og veru eiga at verða ella kunnu fráboðast um 
varskógvaraskipanina. 
  
Ásetingarnar í § 2, stk. 3 tykjast ikki nóg greiðar. 
  
Í § 2, stk. 3, litra a) stendur, “týðandi feilir, óreglusemi og vansketni í málsviðgerð, fyrisiting og 
borgaraavgreiðslu.” 

  
Í § 2, stk. 3, litra c) stendur ”týðandi og afturvendandi feilir ella vansketni í málsviðgerð, fyrisiting 
og borgaravgreiðslu….” 

  
Munurin á ásetingunum er, at a) eisini umfatar ”óreglusemi”, og c) eisini 
umfatar ”afturvendandi” . 
  
Vit halda ikki, at tað framgongur nóg týðuliga, heldur ikki av viðmerkingunum, hvat orsøkin er til 
hesa endurtøku, ella í hvørjum føri ávikavist 1) og c) skulu brúkast. 
  
Innihaldsliga eru vit eisini í iva: 
  
Hvat liggur í ”óreglusemi”? Er talan tá um kriminell viðurskifti – t.e. brot á revsilóg ella 
revsiásetingar í øðrum lógum (serrevsireglur) 
  
Er ”afturvendandi” í lita c) nóg mikið í sær sjálvum, ella er treytin fyri fráboðan, at tað er bæði 
týðandi og afturvendandi? 
  
Vit halda, at tað kanska hevði verið skilagott at hildið kriminell viðurskifti fyri seg, og so 
fyrisitingar-, málsviðgerðar- og borgaraavgreiðsluviðurskifti, sum ikki eru kriminell, fyri seg. 
  
Er talan um kriminell viðurskifti, eru ein  fráboðan rímiliga løtt at fyrihalda seg til, men tá talan 
er um fyrisitingarlig brek, er torført at síggja, hvar markið gongur – t.e. hvussu týðandi/grovt 
tað skal vera, fyri at tað kann takast upp í varskógvaraskipanini og ikki verður avvíst sum ikki 
nóg týðandi. 
  
Endamálið við skipanini er at ”…betra um fyrisitingina og at byrgja fyri óreglusemi og skeivari 
fyrisiting, smb. § 2, stk. 4. Áhugin hjá starvsfólki fyri skipanini vil eftir okkara meting serliga liggja 
í tí partinum, sum hevur við ikki-kriminell viðurskifti, men ónøktandi fyrisiting av gera. 
  



Spurningurin um, hvussu grovir (ótilvitaðir) fyrisitinarfeilir skulu vera, ella hvussu grov (tilvitað) 
ósakligheit skal vera fyri at lúka treytirnar fyri viðgerð í varskógvaraskipanini verður torført at 
meta um hjá starvsfólki, tá hugsað verður um at boða frá – og nokk eisini hja 
Landsgrannskoðanini. 
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