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løgtingsmáli nr. 62/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan 

Føroya (Løgtings- og landsstýrismenn v.m., broytt starvsheiti) 

 

Ingilín Didriksen Strøm og Hervør Pálsdóttir, løgtingsmenn, hava lagt málið fram tann 6. februar 

2020 og eftir 1. viðgerð tann 19. februar 2020, er tað beint í § 25-nevndina. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 1., 4., 11., 18. og 27. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Málráðið, Føroyamálsdeildina á 

Fróðskaparsetrinum, Javnstøðunevndina, Demokratia og við løgmann, Bárð á Steig Nielsen. 

 

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

 

Meirilutin (Jógvan á Lakjuni, Frimodt Rasmussen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) hevur 

hesar viðmerkingar: 

Fyriliggjandi lógaruppskot snýr seg um at gera broytingar í løgtingslóg um stýrisskipan Føroya, sum 

jú er ein heilt serlig og yvirskipað lóg – í veruleikanum ein grundlóg, sum ásetur, hvussu tey 

stýrisskipanarligu viðurskiftini eru í Føroyum. 

 

At vit hava við eina álvarsama lóg at gera, sæst best av § 57, gildiskomugreinini, í lógini, har tað 

verður ásett, at ”um so er, at løgtingið samtykkir uppskot til broytingar av hesi løgtingslóg, kann 

samtykta løgtingslógaruppskotið ikki beinanvegin verða staðfest av løgmanni. Hitt soleiðis samtykta 

løgtingslógaruppskotið skal eftir næsta val verða samtykt óbroytt í fyrstu setu nývalda tingsins, og 

kann síðan verða staðfest á vanligan hátt av løgmanni.” 

 

Hetta merkir sostatt, at broytingar í lógini um stýrisskipan Føroya skulu samtykkjast av tveimum 

løgtingum við vali ímillum. 

 

Yvirskipað heldur meirilutin, at áðrenn komið verður í Løgtingið við broytingum til eina so 

týdningarmikla og prinsipiella lóg, eigur eitt veruligt fyrireikingararbeiði at verða gjørt, har øll tann 

politiska skipanin saman við serfrøði á økinum er umboðað, og alt eigur at verða gjørt fyri at hava so 

breitt grundarlag og at finna so víðfevnda semju sum gjørligt. 

 

Undir viðgerðini er komið fram frá fleiri síðum, at tað umframt hetta við heitunum á løgtingsmonnum, 

landsstýrismonnum o.s.fr. eisini eru onnur viðurskifti í stýrisskipan Føroya, ið áttu at verið tikin upp 

og viðgjørd. 

 

M.a. hevur verið víst á § 55 í lógini, sum hevur við millumtjóðasáttmálar at gera, har ásett er, at ein 

løgtingslóg ella partur av løgtingslóg ikki hevur gildi, um hon gongur ímóti millumtjóðasáttmála, sum 

Føroyar hava gjørt, ella sum Danmark hevur gjørt, og hesin sáttmáli eisini fevnir um Føroyar. 

 

Harumframt hevur verið nevnt, at bæði tann parturin í okkara stýrisskipan, sum hevur við fíggjarmál 

landsins at gera, og eisini tað, ið viðger kommunurnar, møguliga átti at verið endurskoðað og dagført. 



 

Meirilutin vil annars vísa á, at tá ið tað kemur til sjálvt innihaldið í uppskotinum, so hevur 

spurningurin um heitini á løgtingsmonnum/kvinnum o.s.fr., fleiri ferðir verið uppi at vent í tí politisku 

skipanini, síðani stýrisskipan Føroya varð gjørd fyri meira enn 25 árum síðani. 

 

Hetta hevur serliga verið í sambandi við tað drúgva grundlógar- og stjórnarskipanararbeiðið, sum 

fyrstu ferð varð farið undir í 1999.   

 

Men fara vit fyrst aftur til 1993-94, tá ið arbeitt varð við nýggjari stýrisskipan fyri Føroyar, var hetta 

við heitunum á løgtingsmonnum og -kvinnum, landstýrismonnum og -kvinnum eisini uppi at venda, 

og málkøn fólk vórðu somuleiðis eftirspurd. Niðurstøðan tá var, at tað var rætt at halda fast við tey 

gomlu og siðbundnu heitini, bæði út frá einum málfrøðiligum og eisini einum søguligum sjónarhorni. 

 

Hyggja vit so at tí drúgva grundlógar- og stjórnarskipanararbeiðinum, sum varð gjørt av allari tí 

politisku skipanini saman við serfrøðingum á so mongum økjum, sæst, at hóast spurningurin í fleiri 

umførum hevur verið frammi, so hevur heilt fram til 2011 verið hildið fast við tey gomlu, siðbundnu 

heitini! Í 2011 mælti ein § 25-nevnd í Løgtinginum til broytingar, og síðani tá hava ymiskar broytingar 

verið skotnar upp. 

 

31. desember í 2001 varð tann fyrsta frágreiðingin frá formanninum í grundlógarnevndini latin 

landsstýrismanninum í sjálvstýrismálum. Her sæst í teimum uppskotnu lógargreinunum, at hildið 

verður fast við tey siðbundnu nøvnini, løgtingsmaður, landsstýrismaður og so frameftir. 

 

Í fyrra flaggdagsálitinum, sum var latið frá formaninum í grundlógarnevndini flaggdagin 2004, verða 

tingmaður, landsstýrismaður, tingformaður, næstformaður, nevndarformaður og løgmaður nýtt sum 

almenn heiti, men heitini, tingfólk og tinglimir, verða eisini nýtt í vissum førum. 

 

Í álitinum frá Stjórnarskipanarnevndini við uppskoti til eina nýggja føroyska stjórnarskipan, sum varð 

latið Jóannes Eidesgaard, løgmanni, í desember 2006, var støðan tann sama. Og eftir uppskoti til 

samtyktar frá Jóannes Eidesgaard varð so í apríl 2007 ein § 25-nevnd sett at gera uppskot til 

Stjórnarskipan Føroya við støði í hesum álitinum, har heitini framvegis vóru tey somu. 

 

Í februar mánaði 2010 løgdu tingmenn úr øllum flokkum uppskot til løgtingslóg um Stjórnarskipan 

Føroya fyri tingið (140/2010) eftir drúgt arbeiði i § 25-nevnd, og eisini her verður hildið fast við tey 

siðbundnu heitini. 

 

Í august 2010 legði Poul Michelsen sama uppskot fyri tingið, sum fór í eina nýggja § 25-nevnd, og í 

mai 2011, tá ið nevndin legði álit fram, verður fyri fyrstu ferð skotið upp at broyta tingmaður, 

landsstýrismaður, tingformaður o.s.fr. til løgtingskvinna/maður, landsstýriskvinna/maður o.s.fr. Við 

aðru viðgerð varð málið beint aftur í nevnd og kom ikki aftur tingið í tí tingsetuni. So tað varð 

ongantíð atkvøtt um málið. 

 

Bæði í september 2012 og í februar 2013 løgdu Tjóðveldi og Framsókn, sum tá sótu í andstøðu,  

uppskotið fram aftur, og í teimum uppskotunum verður -kvinna/-maður nýtt, men samstundis verður 

nú sum nakað nýtt skotið upp at broyta heitini, løgtingsfomaður og næstformaður, til tingforseti og 

varaforseti. 

 



Í september 2017 varð uppskot til løgtingslóg um stjórnarskipan Føroya enn einaferð lagt fyri tingið, 

og hesaferð var tað Axel V. Johannesen, løgmaður, sum var uppskotssetari. Í hesum uppskotinum er 

broyting í, tí nú verða heitini, løgtingsfólk og landsstýrisfólk, nýtt – og ikki løgtingsmaður og 

løgtingskvinna ella landsstýrismaður og landsstýriskvinna! Og tá ið talan er um løgtingsformann, 

verður ikki skotið upp at broyta, men at halda fast við heitini, løgtingsformaður og næstformenn. 

 

Meirilutin heldur, at henda søguliga gjøgnumgongdin týðiliga vísir, at málið um heitini á 

løgtingsmanni, løgtingskvinnu, landsstýrismanni, landsstýriskvinnu og løgtingsformanni ikki er 

búgvið til endaliga støðutakan.  

 

Tað er ongantíð funnin ein full semja um heitini, og nevnast skal eisini, at tað í allari viðgerðini av 

stjórnarskipanini ongantíð er komið upp á tal, sum tað verður skotið upp í fyriliggjandi uppskoti,  at 

broyta tað aldargamla, serføroyska og tignarliga heitið á okkara stjórnarleiðara, nevniliga heitið, 

løgmaður. 

 

Meirilutin er ikki sannførdur um, at tað er so einfalt at fáa eitt kynsuttanveltað mál inn í lógarsmíð, 

sum onkuntíð hevur verið borið upp á mál, og ivast eisini í, um heitini, sum eru skotin upp í hesum 

uppskotinum, eru tey røttu. 

 

Meirilutin fer tí at mæla til, at spurningurin verður viðgjørdur í einum breiðari forum, soleiðis at ein 

varandi loysn verður funnin, um broytingar verða gjørdar.  

 

Meirilutin tekur ikki undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja tað. 

 

  

Minnilutin (Ingilín D. Strøm, Hervør Pálsdóttir og Bjarni K. Petersen) hevur hesar viðmerkingar: 

Síðan fyrstu kvinnurnar vórðu valdar inn á ting, hava 28 kvinnur verið løgtingsmenn. Hesar verða í 

dagligari talu í almennu miðlunum umframt í Løgtinginum róptar løgtingskvinnur ella løgtingsfólk. 

Í uppskotinum verður róð fram undir at nýta fólk í so stóran mun, tað ber til, og –kvinna og –maður, 

tá ið tilvísing er til hesi. 

 

Í nevndini er grundgivið væl fyri, at broytingin kann gerast í samsvari við føroyska málið. Maður er 

ikki felagsheiti, tó at tað hevur verið tað í fornmáli. Talan er um mál, ið allar flestu føroyingar í dag 

ikki høvdu skilt. Heitini løgtingsmaður, landsstýrismaður o.s.fr. vóru gjørd í eini tíð, har bert menn 

vórðu valdir á ting og í landsstýrið. Av teirri orsøk hava heitini verið í kallkyni, ikki av málsligum 

ávum. Orðið fólk er longu ein partur av føroyska málinum, og er tí upplagt at brúka tað sum 

felagsheiti. Tað er eisini væl í samsvari við føroyska orðalagslæru, har hvørkikyn í fleirtali er brúkt 

sum ómarkað, vit siga t.d. “eru øll komin” í staðin fyri “allir”. Skiljast skal ímillum fyrra lið í 

samanseting, har manna-, mans- merkir fólk og seinna lið í samanseting, har maður merkir fólk av 

kallkyni. Orð ið byrja við manna- og mans- eru orð, ið ikki verða kallað fram í tveimum liðum, men 

sum eitt orð, t.e. orðini hava fingið sermerking. At brúka -maður sum vísandi til kvinnur og menn er 

ikki hóskandi í 2020. 

 

Javnstøðunevndin og Málráðið hava áður mælt til at broyta orðingarnar, so tær fevna um 

bæði kynini. T.d. í tingmáli nr. 11/2010, “Uppskot til løgtingslóg um stjórnarskipan Føroya” 

og í tingmáli nr. 19/2017, “Uppskot til løgtingslóg um Stjórnarskipan Føroya” umframt í “Orðafari” 

nr. 48 frá 1998.  

 

http://o.s.fr/
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Eitt argument fyri at fella uppskotið er, at fleiri broytingar skulu gerast í stýrisskipanini. Tað metir 

minnilutin ikki er ein nøktandi grundgeving, av tí at tað er trupult at fáa semju aðrar broytingar, ið 

ætlanin er at gera - m. a. í sambandi við millumtjóðasáttmálar og fíggingarmál. Hetta hevði tí forðað 

fyri teimum málsligu broytingunum, ið eru neyðugar at gera. 

 

Løgtingið og landsstýrið hava saman við Javnstøðunevndini og Demokratia sett sær fyri at fremja 

arbeiðið við javnari umboðan millum kynini. Arbeiðið er enn neyðugt, tí vit enn ikki hava javna 

umboðan. Vit vita, at málið vit brúka, ávirkar okkara samfelag. Hetta kom eisini fram í hoyringunum. 

Minnilutin heldur, at ein víðkan av starvsheitunum hevur týdning av praktiskum grundum, men 

sanniliga eisini fyri at vísa á, at allir borgarar hava sama fólkaræðisliga rætt óansæð kyn. 

 

Talan er um málsligar tillagingar, ið hóska til samfelagsliga veruleikan, ikki innihaldsligar ella 

løgfrøðiligar broytingar.  

 

Umboð úr øllum flokkum á tingi hava verið í nevndini, ið hevur viðgjørt málið. Allir hoyringarpartar, 

uttan løgmaður, hava mælt til, at starvsheitini í stýrisskipanarlógini verða dagførd.  

 

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

uppskotið. 

 

 

 

§ 25-nevndin, 2. juni 2020 

 

 

Jógvan á Lakjuni Ingilín D. Strøm Frimodt Rasmussen 

formaður  næstformaður 

 

 

 

Hervør Pálsdóttir Bill Justinussen Bjarni Kárason Petersen  

 

 

 

  Kristin Michelsen 

 


