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løgtingsmáli nr. 21/2019: Uppskot til løgtingslóg um privatan stuðul til politiskar flokkar, 

løgtingslimir og valevni 

 

Kristina Háfoss hevur vegna Tjóðveldi lagt málið fram 4. november 2019, og eftir 1. viðgerð 8. 

november 2019 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 20. og 27. november og 2., 10. og 12. desember 2019.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Fróðskaparsetur Føroya og løgmann, 

Bárður á Steig Nielsen. 

 

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

 

Meirilutin (Christian F. Andreasen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen)  

tekur ikki undir við uppskotinum. At áleggja politiskum flokkum at almannakunngera nøvn á 

persónum og fyritøkum, sum møguliga veita stuðul, fer neyvan at hava stórvegis ávirkan. Í ringasta 

føri kann hetta hava við sær, at eingin vil stuðla politiskum flokkum og valevnum. Eisini er tað sera 

ivasamt, um tað er rætt at kunngera nøvnini á teimum, sum møguliga veita stuðul, tí spurningurin um 

hvønn politiskan flokk hvør einstakur stuðlar er ein viðkvom upplýsing. Tað er serstakliga at 

viðmerkja, at tað áliggur politisku flokkunum at gera roknskap og verða hesir roknskapir 

almannakunngjørdir. Fjølmiðlar kunnu eisini fáa innlit í hesar roknskapir, sum eisini eiga at innihalda 

upplýsing um møguligan privatan stuðul. 

 

Við hesum viðmerkingum mælir meirilutin Løgtinginum til ikki at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Ingilín D. Strøm, Hervør Pálsdóttir og Sirið Stenberg) viðmerkir, at endamálið við 

uppskotinum er at tryggja, at almenningurin altíð kann fáa innlit í, hvussu politiskir flokkar, 

løgtingslimir og valevni fíggja síni valstríð og virksemi teirra. Hesum tekur minnilutin undir við.  

 

Uppskotið at hava eina gjøgnumskygda politiska skipan, tá tað kemur til upplýsing um privatan 

stuðul, er ikki eitt nýtt uppskot. Tað hevur verið lagt fyri Løgtingið fyrr, og slíkar skipanir eru eisini 

galdandi í okkara grannalondum. Tí kann man neyvan siga, at hetta er at uppfinna djúpa tallerkin av 

nýggjum. 

 

Tað kom fram í hoyringunum, at sum heild í politisku skipanini liggja Føroyar ovarlaga á The 

Democratic Index í mun til onnur lond. Men tá Føroyar skulu flokkast í mun til gjøgnumskygni fella 

vit afturúr, tí ongar reglur eru eitt nú um privatan stuðul. Róð varð fram undir, at hóast beinleiðis 

ávirkan á val tíbetur ikki kemur fyri í Føroyum, eitt nú við hóttanum, so kann hugsast, at búskaparligt 

vald kann ávirka flokkar, av tí at einki gjøgnumskygni er á hesum økinum.  

 

At veita borgarunum innlit í privatan stuðul er eitt prinsipp um eina opna politiska skipan, umframt 

at tað styrkir trúvirðið hjá fólkaræðinum. Vit vita ikki, um politisku flokkarnir í Føroyum fáa privatan 

stuðul. Tí eru nógvar gitingar um privatan stuðul og tænastur. Tað er ikki gagnligt fyri samfelagið 



ella politisku skipanina, tí tað skapar misálit og minkar um trúvirðið. Hetta uppskotið leggur upp til, 

at vit fáa gjøgnumskygni og fara frá at gita til at vita. 

 

Lobbyvirksemi er ikki ringt í sjálvum sær. Tað liggur í okkum at royna at ávirka politikarar at taka 

avgerðir, ið vit meta gagna samfelagnum best. So skjótt lobbyvirksemi verður dult og myrkalagt, er 

tað skaðiligt fyri fólkaræðið. Soleiðis er tað eisini við privatum stuðli. 

 

Tað kom eisini fram í hoyringunum, at politiskir flokkar hava skyldu at vísa í roknskapi, hvørjar 

inntøkur flokkarnir hava, men ikki hvar inntøkurnar koma frá. Tað vil siga, at almenningurin bert 

kann síggja, hvørjar upphæddir politiskir flokkar hava at reka sítt virksemi við, men ikki hvørjum 

hesar upphæddirnar koma frá. Tað er ikki nøktandi, tí tað merkir, at almenningurin ikki veit, hvør 

fíggjar virksemið. Tí kann man eitt nú ikki føra stuðulin aftur til politiskar avgerðir, og meta um talan 

er um búskaparliga ávirkan á politisku flokkarnar. 

 

Minnilutin ynskir at veita gjøgnumskygni í politisku skipanini í Føroyum. Gjøgnumskygni í politisku 

skipanini styrkir um trúvirðið á henni. Við hesum uppskotinum verða gjøgnumskygni og 

rættartrygdin í politisku skipanini størri enn tey eru í dag. 

 

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

uppskotið. 

 

 

Rættarnevndin,  6. februar 2020 

 

 

 

 Christian F. Andreasen Ingilín D. Strøm  Erhard Joensen 
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