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Løgtingmál nr. 122/2019: Uppskot til samtyktar um at kanna og taka neyðug stig til, at 

umstøðurnar í Arrestini í Mjørkadali verða nøktandi og á sama stigi sum í danska 

fongsulsverkinum annars 

  

Uppskot 

 

til  

 

Samtyktar 

 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna og taka neyðug stig til, at umstøðurnar í Arrestini verða 

nøktandi og á sama stigi, sum í danska fongsulsverkinum annars, her uppi í at arbeiða fyri at tryggja 

teimum, ið sita fongsulsdóm í Føroyum, sama tilboð og viðurskiftir, sum eru til tey, sum sita 

fongsulsdóm í Danmark, og møguleikan fyri at skipa eina tilgongd, so til ber at bjóða eitt 

útslúsingartilboð í sambandi við leyslating, umframt at umrøða spurningin um at byggja nýggja arrest 

í Føroyum, og leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi. 

 

Viðmerkingar: 

Eftir at vit bæði, sum av Løgtinginum eru vald at hava eftirlit við varðhaldsfangum, hava verið og 

vitjað Arrestina í Mjørkadali, kunnu vit verða samd um, at umstøðurnar ikki eru nøktandi. Hvørki 

fyri tey, sum sita í  Arrestini og bíða eftir einum møguligum dómi, ella fyri tey, sum sita fongsulsdóm 

í Føroyum.    

  

Fleiri av teimum, sum sita inni, hava ymiskar samansettar trupulleikar. Ein tann størsti er 

rústrupulleikar. Fyri at tey skulu kunna fóta sær aftur í samfelagnum er neyðugt, at hond verður tikin 

um tær avbjóðingar, sum hvør einstakur hevur at dragast við. Tí eiga vit at hava viðgerðartrygd fyri 

fangar.  

 

Tað vil siga, at innsettu innan 14 dagar kunna fáa boðið viðgerð fyri rúsevna- og rúsdrekkamisnýtslu. 

Í løtuni hava vit bert forviðgerð. Somuleiðis mugu vit fáa ymisk kognitiv tilboð, fyri at innsettu kunna 

broyta atburð og betra møguleikarnar fyri at liva uttan kriminalitet í framtíðini. Í løtuni er tað bert 

“Anger Management”, sum stendur teimum í boði. 

 

At tey innsettu eisini sjálvi standa fyri matgerð. Í løtuni verður maturin keyptur frá 

Landssjúkrahúsinum. 

 

At arbeiðstilboð verður veitt, so sum ein verkstaður við einum verkmeistara, sum hevur til uppgávu 

at geva innsettum arbeiði allar gerandisdagar. 



 

Fleiri hava brúk fyri skúlagongd fyri at hava møguleikan at nema sær eina útbúgving. Tí er neyðugt 

við  útbúgvingarmøguleikum, so som yrkisútbúgvingar og annars fjøltáttað skúlatilboð. 

 

At  tey, sum sita inni, hava atgongd til internet og egna telefon, so tey kunnu samskifta við familju 

og almennar stovnar og hava møguleika til fjarlestur.  

 

At tey, sum sita inni, hava møguleika at fara til arbeiðis ella í skúla. Hetta er ómøguligt í løtuni, av tí 

at ongin almenn ferðsla er til og frá Mjørkadali. 

 

Góð frítíðar tilboð, so sum t.d. ein fimleikahøll ella FIFA sparkivøllur, høvdu eisini verið við til at 

gjørt umstøðurnar nøktandi í mun til líknandi støð í Danmark.  

  

Umframt at viðurskiftini og tilboðini til tann, sum situr ein dóm, eiga at verða so góð og mennandi 

sum gjørligt fyri tann einstaka er alneyðugt, at vit hava eitt tilboð, sum er fyrireikað áðrenn leyslating. 

Hetta fyri at tryggja, at tey ikki fella aftur í gamlar vanar, men hava møguleika at byrja eina nýggja 

lívsleið. Tað má verða ein skipað tilgongd sum verður gjørd, so vit kunna bjóða eitt útslúsingartilboð 

í sambandi við leyslating.  

  

Í dag eru arresthús og fongsul undir somu lon og eru treytirnar tí tær, sum eru í arresthúsi. Harvið sita 

tey dømdu undir strangari viðurskiftum enn í Danmark. 

  

Eisini arbeiða somu starvsfólk undir báðum skipanum, sjálvt um tað í veruleikanum er hvør sítt, og 

so vítt gjørligt eigur at vera hvør sær.    
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