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

 

1. Aftaná § 150 men áðrenn Syvende afsnit. Advokater í skjali 1 verður sett: 

“§ 150 A. Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kendskab til de færøske forhold i 

Politiklagemyndighedens sagsbehandling, oprettes Rådet for Politiklagesager på Færøerne, 

der i sager omfattet af kapitel 107 og 108 afgiver en vejledende udtalelse til brug for sagens 

oplysning. 

Stk. 2. Rådet for politiklagesager på Færøerne består af en advokat som formand og to 

lægmænd, der udpeges af justitsministeren for et tidsrum af 4 år. 

Stk. 3. Advokaten udpeges efter indstilling fra Advokatrådet, der indstiller fire personer, 

heraf så vidt muligt to kvinder og to mænd. 

Stk. 4. Lægmændene udpeges efter indstilling fra Færøernes Landsstyre, der indstiller seks 

personer, heraf tre kvinder og tre mænd. 

Stk. 5. Lægmændene kan ikke samtidig med hvervet som medlem af Rådet for 

Politiklagesager på Færøerne være medlem af en kommunalbestyrelse, Lagtinget eller 

Folketinget. Udelukkede fra at være lægmænd er endvidere ministre, medlemmer af 

Færøernes Landsstyre, advokater og advokatfuldmægtige samt hjemmestyrets, 

centraladministrationens, domstolenes, rigsombuddets, politiets og kriminalforsorgens 

tjenestemænd og øvrige personale. 

Stk. 6. Advokaten og lægmændene skal hava bopæl på Færøerne. 

Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om Rådet for Politiklagesager 

virksomhed på Færøerne.” 

 

2. § 1060, stk. 2 í skjali 1 verður strikað. 

 

Viðmerkingar 

 

Til tess at tryggja neyðuga innlitið í føroysk viðurskifti í viðgerðini av klagum um løgreglufólk í 

Føroyum, verður sett eitt ráð, mannað við einum advokati og tveimum leikfólkum, at geva 

Politiklagumyndugleikanum vegleiðandi ummæli í málunum. 



 

Ummælini kunnu hugsast at snúgva seg um bæði mentanarviðurskifti og málsligar spurningar, og tí 

verður § 1060, stk. 2, sum snýr seg um, at Politiklagumyndugleikin kann biðja Málráðið um ummæli 

í málsligum spurningum, strikað. 
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