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løgtingsmáli nr. 75/2019: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) 

(PET-loven)  

 

Løgmaður, Bárður á Steig Nielsen, hevur lagt málið fram tann 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð 11. 

mars 2020 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 27. apríl og 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Michael Boolsen, fúta, og løgmann, Bárð á Steig 

Nielsen.  

 

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

 

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

Ingilín D. Strøm) hevur hesar viðmerkingar: 

 

Endamálið við lógini er at áseta nágreiniligar reglur fyri tí virksemi, sum PET útinnir í Føroyum. Í 

dag eru ongar nágreiniligar reglur um hetta. Uppskotið bøtir um rættartrygdina, samstundis sum 

ætlanin við uppskotinum er ikki at geva PET víðari heimildir enn sambært galdandi reglum. Lóggávan 

betrar eisini um eftirlitið við virkseminum hjá PET.  

 

Løgmaður hevur upplýst fyri nevndini, at landsstýrið verður kunnað um yvirskipaða virksemið hjá 

PET í Føroyum, og at regluligir fundir verða hildnir.  

 

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

 

Minnilutin (Sirið Stenberg og Hervør Pálsdóttir) tekur ikki undir við málinum og hevur hesar 

viðmerkingar: 

 

Yvirskipað ynskja vit løgregluna undir føroyskt málsræði sum skjótast.  
 

PET hevur m.a. til uppgávu at fyribyrgja, kanna og mótarbeiða lógarbrotum móti suverænitetinum 

hjá statinum. Sum flokkur hevur Tjóðveldi sum aðalmál, at Føroyar verða eitt sjálvstøðugt land. Hetta 

er beinleiðis í andsøgn við endamálið hjá PET. Tí kunnu vit ongantíð taka undir við slíkari lóggávu.  

 

Vit hava fingið upplýst í nevndini, at lógin ongan praktiskan týdning hevur, tí at heimildirnar eru tær 

somu sum í dag. Í nevndarviðgerðini er eisini komið fram, at óansæð um Løgtingið samtykkir 

uppskotið, kann roknast við at PET fremur sítt arbeiði sum ætlað. Í veruleikanum kenna vit ikki til 

virksemið hjá PET í Føroyum, annað enn regluligu fundirnar, sum eru við landsstýrið. Hetta er talandi 

dømi um, at løgreglan er uttan fyri alt fólkaræðisligt eftirlit. Tað eiga vit ikki at góðtaka.  

 

Vit meta tað vera skeivt, at Løgtingið samtykkir lóggávu, sum gevur útlendskum valdi heimildir 

mótvegis fólkinum í Føroyum. Í lógaruppskotinum er ásett, hvussu PET í sakargransking í 



møguligum revsiverdum viðurskiftum t.d. kann fremja tingsilsinntriv sum avlurting, fremja 

húsarannsóknir og at fregnast. Hetta eru sera álvarsom inntriv í lívið hjá fólki. Eisini er ásett í lógini, 

at PET kann savna og biðja um týðandi persónsupplýsingar, men tað er ikki greitt, hvørjar heimildir 

eru at geva hesar upplýsingar víðari. Dátueftirlitið vísir eisini á hetta, og heitir á landsstýrið um at 

fylgja hesum upp við eini kunngerð, so viðgerð og víðarilatan av persónsupplýsingunum verður 

regulerað.  

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

Rættarnevndin,  28. mai 2020 
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