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løgtingsmáli nr. 51/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um val til Løgtingið 

og løgtingslóg um val til allar føroyskar kommunur 

Bárður S. Nielsen, Edmund Joensen, Kaj Leo Holm Johannesen, Magnus Rasmussen og Bjørn 

Kalsø, tingmenn, hava lagt málið fram tann 5. oktober 2018 og eftir 1. viðgerð tann 7. november 

2018 er tað beint Rættarnevndini. 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 21. og 26. november 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Sirið Stenberg, landsstýrismann í heilsu- og 

innlendismálum. 

 

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

 

Meirilutin (Kristin Michelsen, Sonja J. Jógvansdóttir, Ruth Vang, Ingolf S. Olsen og Elsebeth 

Mercedis Gunnleygsdóttur) mælir frá at taka undir við uppskotinum og heldur heita á landsstýrið 

um at greina málið nærri.  

 

Spurningurin um val, valstøð og uppteljing krevur betri greiningararbeiði, ið serfrøðin - 

valgranskarar, serfrøði innan kommunur, stjórnmálafrøðingar og løgfrøðingar - eiga at taka sær av. 

Fyri fólkaræðið er týdningarmikið, at tað verður gjørt so lagaligt sum gjørligt at kunna fara á val, og 

at valið er loyniligt, men hetta eru ikki einastu spurningar, sum atlit skal takast til. Júst hvussu stórt 

eitt valstað skal vera fyri at halda valið loyniligt er ikki ein eintýddur spurningur. Spurningurin er 

eisini, hvat atlit vigar tyngst, tá ið ein avgerð um valstað og uppteljing skal takast. Tá ið greining 

um val, valstøð og uppteljing verður gjørd, er neyðugt at hava í huga, at veljarar á nógvum av 

støðunum vilja varðveita sítt valstað og uppteljingina á staðnum. Tað er eisini fremjandi fyri 

fólkaræðið, at veljarar á smærru støðunum hava sítt valstað eins og veljarar á størru valstøðunum.  

Hetta eru viðkomandi atlit, og um hugt verður at valluttøku á smærri valstøðum, ber ikki til at 

síggja, at veljarin ikki fer á val. 

 

Tá spurningurin um val og valstøð verður greinaður hevði verið gott at tryggja, at fólk, ið eru 

burturstødd í t.d. arbeiðsørindum, fáa møguleika at velja. Hetta kunnu t.d. vera sjófólk o.o., ið ikki 

náa til Føroyar, áðrenn valið er hildið. Spurningurin um talgilt val eigur eisini at greinast nærri fyri 

fólkið alt. 

 

Gott hevði verið, um tað gjørdist lættari hjá lesandi útisetum at skráseta seg til val. Verandi skipan 

kann halda fram, tí fyrisitingarligar broytingar eru gjørdar, sum lætta um hjá lesandi. Umframt hetta 

eiga lesandi útisetar at fáa møguleika at skráseta seg til løgtingsval, tá ið søkt verður um ferðastuðul 

frá Studna. 

 

Meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 



Minnilutin (Magnus Rasmussen og Edmund Joensen) hevur hesar viðmerkingar: 

Ein av hornasteinunum undir fólkaræðinum er, at fólkið fær høvi at fara á val at velja, og valið eigur 

at vera loyniligt. Hetta er ein grundlógartryggjaður rættur. 

 

Tað er við jøvnum millumbilum, at tey smáu valstøðini í Føroyum verða viðgjørd í tí politiska 

umhvørvinum, og tað er við atliti til veljaraanonymitet, at valið eigur at vera loyniligt. Eyðsæð er, at 

minni valstaðið er, minni er veljaraanonymiteturin. 

 

Vit hava valstøð við fáum veljarum, og vit hava valstøð við nógvum veljarum. Fyri fáum árum 

síðan varð arbeitt við at avtaka smæstu valstøðini, men tað vann ikki frama, tí fólkið vildi ikki missa 

valstaðið, m.a. tí mett varð, at áhugin fyri vali og valluttøkan fóru at minka, skuldu tey koyra nógvar 

kilometrar til nærmasta valstað. 

 

Hetta lógaruppskotið leggur ikki upp til at niðurleggja nakað valstað. Tvørturímóti vil hetta tryggja 

valstaðið frameftir. Veljast skal á vanliga valstaðnum, men tá valhølið letur aftur, skulu atkvøðurnar 

teljast upp á einum øðrum og størri valstaði fyri at veljaraanonymiteturin verður so stórur sum 

tilber. 

 

Markið er sett til 200 veljarar, t.v.s. at um valstaðið hevur færri enn 200 veljarar, verða atkvøðurnar 

fluttar til annað valstað, og atkvøðurnar verða taldar saman við atkvøðunum á tí valstaðnum. At 

markið er sett til 200 veljarar, er valt út frá eini kanning, sum Almannamálaráðið vísti til í 2015, har 

mett varð, at eitt valstað eigur at hava í minsta lagi millum 150 og 200 atkvøður til løgtingsval fyri 

at tryggja veljaraanonymitetin. 

 

At vit hava havt og hava enn nógv og eisini smá valstøð eigur at setast í samband við 

undirstøðukervið, sum hevur verið. Hetta er munandi broytt seinastu árini og saman við tí tøkniligu 

menningini og gagnnýtsluni av henni, átti einki at verið til hindurs fyri at funnið loysnir, sum 

tryggjaðu veljaraanonymitetin, sum uppskotið leggur upp til.  

Tað, sum tað snýr seg um, er rætturin til loyniligt val. 

 

Minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

 

Rættarnevndin, 29. november 2018 

 

 

Kristin Michelsen Magnus Rasmussen Sonja J. Jógvansdóttir   

formaður 

 

Ruth Vang  Ingolf S. Olsen  Edmund Joensen 

 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur   


