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Ungdómstingið 

 

Ungdómstingmál nr. 11/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um val til 

Løgtingið (Valrætt frá 18 ár til 16 ár) 

 

Uppskot 

til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um val til Løgtingið 

(Valrætt frá 18 ár til 16 ár) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 49 frá 20. juli 1978 um val til 

Løgtingið, sum seinast broytt við kunngerð 

nr. 72 frá 14. mai 2019, verður í § 2, stk. 1 

”ið, hevur fylt 18 ár” broytt til: ”ið, hevur fylt 

16 ár”. 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd. 

 

 

Viðmerkingar 

Í løgtingslóg um val til Løgtingið stendur í § 2, at ”Valrætt til Løgtingið hevur hvør, ið fylt hevur 18 

ár, hevur danskan heimarætt og er heimahoyrandi í Føroyum, uttan so er, at hann er undir  verjumáli 

og hevur fingið rættarliga myndugleikan frátiknan eftir verjumálslógini § 6.” 

Uppskotssetararnir mæla til, at § 2, stk. 1 verður broytt soleiðis, at setningurin, ” ið hevur fylt 18 ár 

”, broytist til, ” ið hevur fylt 16 ár”. 

Tá ein sum 16 ára gamal er farin út á arbeiðsmarknaðin, rindar sín skatt, arbeiðsmarknaðargjøld, 

samhaldsfasta o.s.fr., eigur viðkomandi eisini at hava ávirkan á støðu sína í samfelagnum. Ung, frá 

16 ára aldri, standa til svars fyri lógum landsins, harímillum revsilógini, og Løgtingsins lógir hava 

beinleiðis ávirkan á lívið hjá tí 16 ára gamla.  

Samfelagið merkir í hesum døgum ein stóran tørv á arbeiðsmegi, og arbeiðsgevarar eru í fleiri 

førum noyddir at innflyta hana úr londum rundan um okkum. Ung eru við til at minka hesa skeivu 

gongd, við at vera á arbeiðsmarknaðinum.  



Vit uppskotssetarar kenna fleiri dømi um næmingar, sum eftir loknan 9. flokk manna línuskip, 

arbeiða á fiskavirki, avgreiða kundar í handlum o.s.fr. Hesi ungu undir 18 ár eru sostatt 

týdningarmiklar súlur undir okkara vælferðarsamfelag. 

Síðan Grundlógin kom í gildi í 1849, hava fleiri og fleiri samfelagsbólkar fingið rættin at velja 

umboð á Løgting; nú halda vit, at stundin er komin til okkum ungu undir 18 ár. 

Fáa 16 ára gomul ávirkan á Løgtingið, skapar hon ábyrgdarkenslu mótvegis samfelagnum, og fara 

tey tá at brúka ábyrgdarfull tiltøk at menna og flyta samfelagið inn í framtíðina. 

 

 

Á Ungdómstingi, 3. februar 2020 
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