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løgtingsmáli nr. 4/2018 Uppskot til løgtingslóg um varskógvaraskipan fyri alment sett 

starvsfólk (Varskógvaralógin) 

 

Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 21. august 2018, og eftir 1. 

viðgerð 10. september er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 19. november 2018, 25. og 29. januar 2019. 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum, Kommunufelagið 

og Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Bárður Nielsen, Jacob Vestergaard, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) vísir á, at í 

lóggávu er ikki ásett nøkur skylda hjá alment settum starvsfólki at boða frá óreglusemi. Í Danmark 

er heldur ikki tílíkt lógarásett. Men av tænastumannakanningum í Danmark og úr uppriti hjá DJØF 

sæst, at semja er um, at embætismenn hava eina skyldu at boða sínum nærmasta leiðara frá 

óreglusemi, bæði frá tí, sum er greitt ólógligt, og frá tí, sum ikki er so greitt ólógligt. 

 

Eftir loyalitetsskylduni, sum er alment galdandi, skalt tú ikki fara uttan um tín nærmasta leiðara, 

men fara til rætta viðkomandi. 

 

Í álitisfólkaskipanum, sum Fíggjarmálaráðið hevur við fakfeløg, eru ásetingar sum: 

"Álitisfólkið hevur skyldu at ansa eftir, at lógir, sáttmálar, fyriskipanir o.a., ið eru galdandi fyri 

arbeiðsplássið sum heild, verða yvirhildin, og skal virka fyri best møguligum samarbeiði limanna 

og leiðslunnar millum." Harumframt er í fleiri sáttmálum orðingin: "Álitisfólkið hevur rætt og 

skyldu til at tingast við deildar- og stovnsleiðsluna um øll mál, sum hava týdning fyri starvsfólkið 

og stovnin." 

  

Starvsfólk hava soleiðis longu, sum er, bæði rætt og skyldu at boða frá. Harumframt eru fleiri aðrir 

møguleikar: Tú kanst skriva til Løgtingsins umboðsmann, tú kanst skriva til Landsgrannskoðaran, 

tú kanst fara beinleiðis til títt fakfelag, tú kanst biðja onkran journalist biðja um alment innlit, tú 

kanst møguliga fáa eitt tingfólk at seta fram fyrispurning. 

 

Meðan bankarnir eru fullkomiliga afturlatið øki, er almenna fyrisitingin víðopin. 

 

Ein stórur partur av tí, sum fólk halda, at ein whistleblower-skipan skal brúkast til, er 

frammanundan fevndur av vanliga – sera víða – talufrælsinum hjá hvørjum einstøkum. Tær 

eftirlitsskipanir, sum eru í dag, saman við talufrælsinum, fevna væl um alt tað, sum ein møgulig 

whistleblower-skipan eisini fer at fevna um. 

 

Meirilutin heldur ikki, at neyðugt er við enn eini almennari umsiting og tekur ikki undir við 

málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 



Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø) vísir á, at ein 

varskógvaraskipan gevur starvsfólki innan almennu fyrisitingina møguleika at boða frá ónavngivið, 

um viðkomandi veit um ella hevur grundaðan illgruna um óreglusemi. Kanningar aðrastaðni, eitt nú 

í Danmark, vísa, at starvsfólk halda seg aftur at boða frá, tá tey eru vitandi um eitthvørt óreglusemi, 

tí tey óttast fyri, at tað fær avleiðingar fyri tey persónliga. Tíverri vísa kanningar eisini, at hetta er 

ein grundaður ótti. Tað kemur meiri enn so fyri, at starvsfólk, sum hava púra rætt í sínum illgruna 

um óreglusemi og boða frá hesum, uppliva, at tað fær ógrundaðar avleiðingar fyri tey. Tað er tí 

sannlíkt, at starvsfólk av hesi orsøk halda seg aftur við at boða frá, hóast tey eru sannførd um, at 

órættur fer fram. Ein varskógvaraskipan gevur møguleika fyri, at starvsfólkið er ónavngivið og 

eigur tí, alt annað líka, at økja um sannlíkindini fyri, at óreglusemi, sum annars hevði kunnað hildið 

fram, verður steðgað. 

 

Minnilutin heldur, at skipanin eigur at verða endurskoðað aftaná 2 ár. Vit hava ikki áður havt 

líknandi skipanir í Føroyum og hugsast kann, at skipanin hevur við sær vansar, sum geva høvi til 

tillagingar. 

 

Helena Dam á Neystabø hevur harafturat hesar viðmerkingar: 

Undirritaða tekur sum nevnt í minnilutaálitinum undir við uppskotinum við teirri treyt, at skipanin 

verður eftirmett eftir tveimum árum. Mælt verður til, at tvey ára tíðarskeiðið verður brúkt til at 

tryggja, at varskógvaraskipanin somuleiðis verður galdandi fyri føroysku kommunurnar og fyri 

almennu partafeløgini. Tað er soleiðis, at rættiliga stórur partur av málum, sum viðvíkja samskifti 

og tænastur til borgaran, er lagt út til føroysku kommunurnar, eins og stórur partur av serliga 

infrastrukturellum viðurskiftum í Føroyum verður umsitin av almennum partafeløgum, sum ikki eru 

fevnd av fyrisitingarlógini. Tí metir undirritaða, at skal ein varskógvaraskipan vera galdandi í 

Føroyum, so eigur hon eisini at fevna um kommunur og almenn partafeløg. Annars kann vísast á, at 

vit hava skipanir, sum eiga at verja persónar, sum gera vart við óreglulig viðurskifti á almenna 

arbeiðsmarknaðinum.  

 

Við hesum viðmerkingum mælir minnilutin til soljóðandi  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. § 8 verður orðað soleiðis: 

“§ 8. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. mars 2019.” 

 

2. Aftan á § 8 verður sett:  

“§ 9. Landsstýrismaðurin skal eftir tveimum árum leggja fram fyri Løgtingið frágreiðing 

um, hvørt lógin virkar eftir ætlan, herundir um broytingar mugu gerast í lógini.” 

 

Við hesum broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Viðmerkingar:  

Til nr. 1: Gildiskoman verður broytt frá 1. januar til 1. mars. 



Til nr. 2: Av tí, at talan er um heilt nýggja lóggávu, og av tí, at fleiri hoyringspartar hava víst á 

ymisk ivamál, metir minnilutin tað vera týðandi, at landsstýrismaðurin leggur eina frágreiðing og 

møgulig broytingaruppskot fyri tingið, eftir at lógin hevur virkað í tvey ár.  

 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 1. februar 2019 

 

 

 Bárður Nielsen Ruth Vang  Helena Dam á Neystabø 
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 Kristin Michelsen Pauli Trond Petersen Jacob Vestergaard 

 

 

   Bill Justinussen 

 

 


