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Kapittul 1 
Um kirkjuráð 
Kirkjusóknin 

§ 1. Kirkjuráðið í kirkjusóknini skal 
tryggja kirkjuliðnum góð kor fyri lívi og 
vøkstri í trúskapi móti 
lærugrundarlagnum hjá fólkakirkjuni.  
Stk. 2. Kirkjuráðið stjórnar kirkjuni í 
kirkjusóknini og hevur ábyrgd av 
fíggjar- og fyrisitingarviðurskiftunum.  
Stk. 3. Próstadømisráðið hevur umsjón, 
og stiftsstjórnin hevur yvirumsjón við 
viðurskiftunum hjá kirkjuráðunum, sbrt. 
stk. 2. 
 
§ 2. Nýggj kirkjusókn kann verða 
skipað, tá ið fíggjarkarmur 
fólkakirkjunnar rúmar tí. Kirkjusókn 
kann verða skipað í sambandi við, at 
nýggj kirkja verður tikin í nýtslu, ella tá 
ið onnur rímilig orsøk er at skipa nýggja 
kirkjusókn.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann seta 
biskupi, stiftsstjórn og kirkjuráði treytir, 
áðrenn loyvi verður givið. Treytirnar 
eru serliga í mun til tær fíggjarligu 
avleiðingar, ið standast av, at 
kirkjusóknin verður skipað.   

 
§ 3. Verður kirkjusókn skipað, tekur 
nýtt kirkjuráð við, tá ið nýtt valskeið 
byrjar.   
Stk. 2. Stiftsstjórnin kann skriva út 
serligt kirkjuráðsval, sum mannar 
verandi og nýggja kirkjuráðið av 
nýggjum.  
Stk. 3. Serligt kirkjuráðsval verður 
hildið sbrt. reglunum um vanlig val til 
kirkjuráð. 
 
§ 4. Við góðkenning frá stiftsstjórnini 
kunnu tvær ella fleiri kirkjusóknir í 
sama prestagjaldi skipa felags kirkjuráð. 
Stk. 2. Við góðkenning frá stiftsstjórnini 
kunnu tvær ella fleiri kirkjusóknir í 
sama prestagjaldi leggja saman. 

 
Kirkjuráðsfundir 

§ 5. Nývalda kirkjuráðið skipar seg á 
fyrsta fundi. Fyrsti fundur er, áðrenn 
valskeiðið byrjar, og tá skal kirkjuráðið 
vera fullmannað. Fyrst valdi 
kirkjuráðslimur gevur fundarboð og 
leiðir fundin, til formaður er valdur. Eru 
tveir ella fleiri limir valdir við eins 



 
 

 

nógvum atkvøðum, leiðir elsti teirra 
fundin.  
Stk. 2. Berst kirkjuráðslimi frá at møta á 
fyrsta fundi, fær varalimur fundarboð. 
Varalimur verður boðsendur, tá ið 
kirkjuráðslimur hevur forfall. Varalimur 
tekur sæti í kirkjuráðnum, tá ið 
kirkjuráðslimur fer úr ráðnum ella doyr. 
 
§ 6. Áðrenn nývaldur kirkjuráðslimur 
tekur sæti í kirkjuráðnum, skal hann á 
kirkjuráðsfundi vátta við trú og heiður 
at vilja inna tað starv, sum litið verður 
honum til, í trúskapi móti 
lærugrundarlagnum hjá evangelisk-
luthersku fólkakirkjuni, soleiðis at hon 
kann bjóða kirkjuliðnum góð kor fyri 
lívi og vøkstri. 
Stk. 2. Stiftsstjórnin sær til, at 
kirkjuráðslimur verður kunnaður um 
arbeiðið í kirkjuráðnum og hvørjar 
skyldur áliggja honum. 
 
§ 7. Kirkjuráðslimurin, ið hevur boðað 
til fyrsta fundin, skipar fyri formansvali. 
Valið er skrivligt og loyniligt. Valrætt 
og valbæri hava valdir limir í 
kirkjuráðnum. 
Stk. 2. Tá ið formaður er valdur, skipar 
hann fyri næstformansvali. Valið fer 
fram sbrt. regluni í stk. 1. Er valdi 
formaðurin ikki á fundi, skipar næst 
valdi kirkjuráðslimur fyri 
næstformansvali. 
 
§ 8. Formaður og næstformaður verða 
valdir fyri eitt ár í senn.  
Stk. 2. Kirkjuráðslimur hevur skyldu til 
at taka við vali sum formaður ella 
næstformaður. Limur hevur tó einans 
skyldu til at taka við vali sum formaður 
í 4 ár. 
Stk. 3. Fráfarandi formaðurin skipar fyri 
formansvali millum valdu limirnar í 
kirkjuráðnum, áðrenn formansskeiðið er 
runnið. Formaður og næstformaður 
verða valdir sbrt. § 7.  
Stk. 4. Er serlig orsøk, kann kirkjuráðið 
eftir áheitan loysa formann ella 
næstformann úr starvi, tað ið eftir er av 
ávikavist formansskeiðnum ella 

næstformansskeiðnum. Fer formaður 
frá, áðrenn formansskeiðið er runnið, 
skipar næstformaðurin fyri nýggjum 
formansvali og um neyðugt eisini 
næstformansvali eftir reglunum í § 7, 
galdandi fyri restina av skeiðnum. 
 
§ 9. Kirkjuráðið velur millum valdu 
limir sínar kirkjuverja og kassameistara. 
Valrætt hava valdir limir í 
kirkjuráðnum. Formaðurin kann ikki 
verða valdur kassameistari.  
Stk. 2. Kirkjuráðið velur millum limir 
sínar ein skrivara. 
Stk. 3. Kirkjuráðið ger starvsskipan fyri 
starvsøkini hjá kirkjuverja, 
kassameistara og skrivara. 
Stk. 4. Eru bert tríggir valdir limir í 
kirkjuráðnum, kunnu teir býta 
álitissessirnar sínámillum við friðarvali. 
Stk. 5. Kirkjuráðið velur millum valdu 
limir sínar ein, sum fær heimild saman 
við formanninum at skriva undir skjøl 
viðvíkjandi keypi, sølu og øðrum 
fyriskipanum í sambandi við fastogn og 
upptøku av láni. 
Stk. 6. Til at virka sum kassameistari 
ella kirkjuverji kann kirkjuráðið 
tilnevna kirkjufólk, sum ikki eru í 
kirkjuráðnum. Tey kunnu møta á fundi; 
men hava ikki atkvøðurætt. 
Stk. 7. Valini sambært stk. 1, 2, 5 og 6 
eru fyri valskeiðið.  
 
§ 10.  Kirkjuráðið sendir, um próst, 
biskupi fráboðan um, hvussu tað hevur 
skipað seg. Kirkjuráðið sendir 
somuleiðis fráboðan um broytingar í 
kirkjuráðnum, sum fara fram seinni.  
Stk. 2. Undir gudstænastuni eftir fyrsta 
kirkjuráðsfundin kunnger sóknarprestur, 
hvørji eru vald í kirkjuráðið, og hvussu 
kirkjuráðið hevur skipað seg. Er lestur, 
lesur deknur kunngerðina. 
 
§ 11. Kirkjuráðslimur, sum flytur úr 
kirkjusóknini í valskeiðinum, kann 
halda fram restina av valskeiðinum, um 
kirkjuráðið heitir á hann um at halda 
fram.  



 
 

 

Stk. 2. Vil limur sleppa frá, krevst 
samtykki frá kirkjuráðnum. 
Stk. 3. Fer kirkjuráðslimur úr 
kirkjuráðnum, tekur varalimur sæti. Er 
eingin varalimur, kann stiftsstjórnin 
góðkenna, at kirkjuráðið heldur fram 
restina av valskeiðinum uttan at vera 
fullmannað.   
 
§ 12.  Eru fortreytirnar fyri at vera limur 
í kirkjuráðnum ikki longur til staðar, 
ella noktar kirkjuráðslimur 
framhaldandi at røkja sínar skyldur sum 
limur í ráðnum, kann kirkjuráðið gera 
av, at viðkomandi skal fara úr 
kirkjuráðnum.   
Stk. 2. Avgerðin hjá kirkjuráðnum skal 
vera skrivlig og kann verða kærd til 
landsstýrismannin innan 2 vikur, uttan 
tá ið kirkjuráðslimurin hevur mist 
valbærið til Løgtingið. Kæra hevur ikki 
steðgandi virknað. 
 

Kapittul 2 
Virksemið hjá kirkjuráðnum 

§ 13. Formaðurin fyrireikar fundirnar í 
kirkjuráðnum og gevur kirkjuráðslimum 
og sóknarpresti, sum hevur skyldu at 
virka sum sóknarprestur í kirkjusóknini, 
fundarboð. 
Stk. 2. Í góðari tíð fyri fundin kunnar 
formaðurin limirnar um dagskránna og 
tryggjar, at tilfar er tøkt til størri mál, ið 
ráðið skal taka avgerð um. 
Stk. 3. Formaðurin leiðir fundirnar og 
atkvøðugreiðslurnar. 
 
§ 14.  Kirkjuráðið tekur avgerð á fundi. 
Kirkjuráðið hevur í minsta lagi 5 fundir 
um árið.    
Stk. 2. Kirkjuráðið tekur avgerð við 
vanligum meiriluta. Kirkjuráðið er 
viðtøkuført, tá í minsta lagi helmingurin 
av kirkjuráðslimunum er á fundi. 
Stendur á jøvnum er atkvøða 
formansins avgerandi.  
Stk. 3. Kirkjuráðið ger av, í hvønn mun 
fundirnir skulu vera almennir. Á 
hvørjum ári verður roknskapurin hjá 
kirkjuni almannakunngjørdur í 
kirkjusóknini.  

Stk. 4. Kirkjuráðið kann gera 
starvsskipan, sum stiftsstjórnin 
góðkennir. Kirkjuráð, ið er mannað við 
fleiri enn 6 valdum limum, skal gera 
starvsskipan. Er ikki semja um 
innihaldið í starvsskipanini, ella hvørt 
starvsskipan skal verða gjørd, kann 
málið verða lagt fyri stiftsstjórnina til 
støðutakan.  
 
§ 15. Skrivarin førir avgerð í fundarbók. 
Stk. 2. Fundarbókin vísir, hvussu hvør 
limur hevur atkvøtt í máli, sum kann 
hava stóran fíggjarligan ella 
meginregluligan týdning. 
Stk. 3. Beint sum fundur er lokin ella í 
seinasta lagi, tá næsti fundur byrjar, 
skriva teir kirkjuráðslimir, sum vóru á 
fundinum, undir fundarbókina.  
Stk. 4. Kirkjuráðslimur kann, áðrenn 
fundurin er lokin, krevja at fáa serstøðu 
sína førda í fundarbókina. Er talan um 
avgerð, ið verður send øðrum 
myndugleika, skal serstøðan verða send 
við. 
  

Virkisøki  

§ 16. Kirkjuráðið umsitur inntøkur og 
útreiðslur kirkjunnar og stjórnar føstu 
ognunum hjá kirkjuni.  
Stk. 2. Kirkjuráðið ger uppskot til 
fíggjarætlan fyri kirkjukassan og sendir 
próstadømisráðnum uppskotið. 
 
§ 17. Kirkjuráðið ger av: 
1) nær regluligu gudstænasturnar skulu 

verða, 
2) viðurskifti viðvíkjandi konfir-

masjón eftir ásettum reglum,  
3) brúk av nýggjari góðkendari 

sálmabók. 
Stk. 2. Kirkjuráðið skal geva samtykki 
til: 
1) innsavning undir gudstænastu,  
2) um aðrar góðkendar liturgiir, onnur 
góðkend ritualir ella aðrar góðkendar 
sálmabøkur kunnu verða brúktar við 
regluligu gudstænastuna og aðrar 
kirkjuligar tænastur. 
Stk. 3. Sóknarprestur tekur ikki lut í 
atkvøðugreiðslu í máli sbrt. stk. 1 og 2. 



 
 

 

 
§ 18. Kirkjuráðslimur tekur lut í vali av 
biskupi og próstadømisráði og  tekur 
eisini lut í vali av limi til stiftsstjórnina. 
Stk. 2. Kirkjuráðið ger tilráðing til leys 
prestastørv og tilnevnir/setir 
kirkjutænarar og hjálparfólk hjá 
kirkjuni. 
 
§ 19.  Áðrenn kirkjuligi myndugleikin 
tekur avgerð í spurningum, sum serliga 
viðvíkja einari kirkjusókn, skal 
viðkomandi kirkjuráð hava høvi at gera 
viðmerkingar. Kirkjuráðið ummælir 
mál, sum kirkjuligu myndugleikarnir 
leggja fyri ráðið. 
Stk. 2. Kirkjuráð kann leita sær ráð og 
vegleiðing frá kirkjuligu 
myndugleikunum. 
Stk. 3. Stiftsstjórnin ásetir neyvari reglur 
um virksemið hjá kirkjuráðunum 
 

Gegni 

§ 20. Kirkjuráðslimur boðar 
kirkjuráðnum frá, heldur hann iva kunna 
verða sáddan um gegni sítt.     
Stk. 2. Kirkjuráðið ger av, um 
kirkjuráðslimur hevur slíkan áhuga í 
máli, at hann ikki kann taka lut í 
viðgerðini og atkvøðugreiðsluni av 
málinum.  
Stk. 3. Kirkjuráðslimurin kann tó vera 
við í viðgerðini av gegnisspurninginum 
og atkvøðugreiðsluni um spurningin. 
Avgerðin kann innan eina viku verða 
løgd fyri biskup. 
Stk. 4. Kirkjuráðslimur, sum er kendur 
ógegnigur, fer úr fundarhølinum, meðan 
málið verður viðgjørt og atkvøtt verður 
um málið. 
 

Verkseting 

§ 21. Formaðurin syrgir fyri, at 
avgerðirnar hjá kirkjuráðnum verða 
settar í verk. 
Stk. 2. Formaðurin kann vegna 
kirkjuráðið taka óivasama avgerð, sum 
ikki kann bíða, til fundur verður. 
Formaðurin leggur kirkjuráðnum 
avgerðina til eftirtektar á næsta fundi. 

 
§ 22. Formaðurin og kirkjuráðslimurin, 
sum eftir § 9, stk. 5 hevur fingið heimild  
til tess, skriva undir skjøl viðvíkjandi 
keypi, sølu og øðrum fyriskipanum um 
fastogn og upptøku av láni.  
 
§ 23. Sóknarprestur er í 
embætisvirksemi sínum, eisini tá talan 
er um boðan og privata sálarsorg, 
óheftur av kirkjuráðnum. 
 

Felags fundir - kirkjuliðsfundir 

§ 24. Kirkjuráðini í einum prestagjaldi 
skulu hava felags fund, tá ið 
sóknarprestur, formaðurin í einum 
kirkjuráði, meirilutin í einum kirkjuráði 
ella í minsta lagi 1/3 av hvørjum av 
kirkjuráðunum krevja tað.  
Stk. 2. Formaðurin í kirkjuráðnum í 
kirkjusóknini, har kirkjubóksførandi 
sóknarprestur býr, leiðir hesar fundir og 
syrgir fyri, at fundarfrásøgn verður 
skrivað í fundarbók. 
 
§ 25. Fundur er í kirkjuliðnum í einari 
kirkjusókn, tá ið: 
1) kirkjuráðsformaðurin biður um tað, 
2) meiriluti í kirkjuráðnum biður um 

tað, 
3) sóknarprestur saman við í minsta lagi 

einum valdum limi biður um tað, 
4) 15% ella 25 av valføru limunum í 

kirkjuliðnum skrivliga biðja um tað, 
5) tá ið kirkjuligu myndugleikarnir biðja 

um tað, ella 
6) um tað annars er ásett í lóg  
Stk. 2. Formaðurin í kirkjuráðnum boðar 
til kirkjuliðsfundar. Formaðurin ásetir, 
nær og hvar fundurin verður hildin, og 
kunnger, um serligt mál er á skrá, sum 
atkvøtt ætlandi verður um. Limir við 
valrætti til kirkjuráðið hava atkvøðurætt.  
Stk. 3. Fundurin verður stjórnaður av 
orðstýrara, sum fundarfólkið velur. 
Orðstýrarin syrgir fyri, at fundarfrásøgn 
verður skrivað í fundarbók. Hevur 
atkvøðugreiðsla verið og er talan um 
avgerð, ið verður send øðrum 
myndugleika, verður býtið av atkvøðum 
og øðrvísi uppskot sent við. 



 
 

 

 
§ 26. Felags fundur er í kirkjuliðunum í 
fleiri kirkjusóknum, tá ið: 
1) kirkjuráðini á felags fundi, sbrt. § 13, 

eru samd um tað, 
2) meirilutin í kirkjuráðunum biður um 

tað,  
3) sóknarprestarnir í prestagjaldinum 

biðja um tað, 
4) 15% ella 25 av valføru limunum í 

hvørjum kirkjuliði biðja um tað, 
5) tá ið kirkjuligu myndugleikarnir biðja 

um tað, ella   
6) um tað annars er ásett í lóg 
Stk. 2. Til kirkjuliðsfundar í fleiri 
kirkjusóknum í sama prestagjaldi boðar 
formaðurin í kirkjuráðnum, har flest fólk 
búgva. Formaðurin ásetir, nær og hvar 
fundurin verður hildin, og kunnger, um 
serligt mál er á skrá, sum atkvøtt ætlandi 
verður um. Limir við valrætti til kirkjuráð 
í kirkjusóknunum hava atkvøðurætt.  
Stk. 3. Fundurin verður stjórnaður av 
einum orðstýrara, sum fundarfólkið 
velur. Orðstýrarin syrgir fyri, at 
fundarfrásøgn verður skrivað í 
fundarbók. Hevur atkvøðugreiðsla verið 
og er talan um avgerð, ið verður send 
øðrum myndugleika, verður býtið av 
atkvøðum og øðrvísi uppskot sent við. 
 

Kapittul 3 
Um Próstadømisráð 

§ 27. Í próstadøminum er 
próstadømisráð. 
Stk. 2. Nývalda próstadømisráðið skipar 
seg á fyrsta fundinum. Próstadømisráðið 
skal vera fullmannað á fyrsta fundi. 
Próstur gevur fundarboð og skipar fyri 
skrivligum og loyniligum formans- og  
næstformansvali.  
Stk. 3. Próstadømisráðið ásetir sjálvt 
fundarskipan. 
 
§ 28. Próstadømisráðið tekur avgerð á 
fundi. Formaðurin er fundarstjóri.  
Stk. 2. Próstadømisráðið tekur avgerð 
við vanligum meiriluta. 
Próstadømisráðið er viðtøkuført, tá ið í 
minsta lagi helmingurin av limunum er 
á fundi.  

Stk. 3. Formaðurin kann vegna 
próstadømisráðið taka óivasama avgerð, 
sum ikki kann bíða, til fundur verður. 
Formaðurin leggur próstadømisráðnum 
avgerðina til eftirtektar á næsta fundi. 
Stk. 4. Próstadømisráðið kann heimila 
prósti at avgreiða eitt ávíst mál ella ávís 
sløg av málum. 
 
§ 29. Próstadømisráðið velur 
byggikønan, sum saman við prósti sýnar 
kirkjur, prestagarðar og aðrar fastar 
ognir hjá kirkjuni.  
Stk. 2. Byggikøni kann ikki vera limur í 
próstadømisráðnum.  
 
§ 30. Próstadømisráðið førir fundarbók.  
Stk. 2. Í fundarbókina verða allar 
avgerðir førdar og hvussu hvør limur 
hevur atkvøtt.  
Stk. 3. Beint sum fundur er lokin ella í 
seinasta lagi, tá næsti fundur byrjar, 
skriva teir próstadømisráðslimir, sum 
vóru á fundinum, undir fundarbókina.  
Stk. 4. Próstadømisráðslimur kann, 
áðrenn fundurin er lokin, krevja at fáa 
serstøðu sína førda í fundarbókina. Er 
talan um avgerð, ið verður send øðrum 
myndugleika, skal serstøðan verða send 
við. 
  
§ 31. Próstadømisráðslimur kann ikki 
vera við í viðgerð og atkvøðugreiðslu í 
máli, sum viðvíkur kirkjusóknini, har 
hann er limur í kirkjuráðnum. 
Próstadømisráðslimurin hevur tó rætt til 
at greiða frá støðu síni í slíkum máli.  
Stk. 2. Próstadømisráðslimur boðar 
ráðnum frá, heldur hann iva kunna 
verða sáddan um gegni sítt. 
Stk. 3. Próstadømisráðið ger av, hvørt 
ein limur á annan hátt hevur slíkan 
áhuga í  máli, sum ger, at hann ikki 
kann taka lut í viðgerðini og 
atkvøðugreiðsluni av málinum. Hesin 
limur hevur tó rætt til at taka lut í 
viðgerðini og atkvøðugreiðsluni um 
gegni sítt.  
Stk. 4. Próstadømisráðslimur, sum er 
kendur ógegnigur, fer úr fundarhølinum, 



 
 

 

meðan málið verður viðgjørt og atkvøtt 
verður um málið.   
    
§ 32. Varalimur tekur sæti í 
próstadømisráðnum, berst prósta-
dømisráðslimi frá, og varalimur tekur 
fast sæti í ráðnum, fer limur úr ráðnum 
ella doyr.  
Stk. 2. Er eingin varalimur, ger 
stiftsstjórnin av, eftir at hava fingið 
ummæli frá hinum limunum í 
próstadømisráðnum, um val skal verða 
av nýggjum limi, ella um bíðað verður 
til næsta vanliga val.  
 

Kapittul 4 
Felags ásetingar 

§ 33. Hevur kirkjuráð ella 
próstadømisráð tikið avgerð, sum er 
ímóti lóggávuni, kann stiftsstjórnin 
ógilda avgerðina, er hon ikki útint. 
Undir viðgerðini av málinum kann 
stiftsstjórnin fyribils seta avgerðina úr 
gildi.  
Stk. 2. Útinnir kirkjuráð ella 
próstadømisráð ikki lógarásettar 
tænastuskyldur, kann stiftsstjórnin 
áleggja teimum limum í ráðnum 
tvingsilsbøtur, sum standa til svars fyri, 
at ráðið var óvirkið.  
Stk. 3. Avgerðin hjá stiftsstjórnini er 
endalig. 
 
§ 34. Stiftsstjórnin kann reisa 
endurgjaldskrav móti kirkjuráðslimi ella 

próstadømisráðslimi, sum hevur 
ábyrgdina av, at kirkjukassin ella 
fólkakirkjan annars hevur verið fyri 
fíggjarligum tapi.  
Stk. 2. Stiftsstjórnin kann sleppa einum 
endurgjaldssakarmáli, um so er, at 
ráðslimurin áðrenn eina ásetta freist 
rindar viðkomandi kassa ella grunni 
upphæddina. Stiftsstjórnin kann minka 
upphæddina, ið eigur at verða 
afturgoldin, við atliti til sýnda skuld, 
stødd á skaða og umstøðum annars. 
Játtar ráðslimur at rinda upphæddina, og 
rindar hann hana áðrenn ásetta freist, 
kann størri endurgjaldskrav ikki verða 
reist. 
Stk. 3. Avgerðin hjá stiftsstjórnini er 
endalig. 
 
§ 35. Limur í kirkjuráði ella 
próstadømisráði kann ikki sleppa sær 
undan ábyrgd við ikki at greiða 
atkvøðu.  
 
§ 36. Henda lóg kemur í gildi 1. januar 
2008. Samstundis fara úr gildi §§ 1, 2, 
11, 12 og § 14, stk. 2 - § 32 í Anordning 
nr. 232 af 25. mai 1981 om ikrafttræden 
for Færøerne af Lov om Menighedsråd.  
Stk. 2. Próstadømisráðið verður sitandi 
sambært bekendtgørelse nr. 1045 af 28. 
oktober 2005 om valg af medlemmer til 
provstiudvalg på Færøerne i 2006, 
skeiðið at enda.  



 
 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 
Uppskotið er um kirkjuráð og próstadømisráð og er um virksemi, uppgávur og ábyrgd 
hjá kirkjuráði og um virksemi og ábyrgd hjá próstadømisráði. Meginparturin av 
uppgávunum hjá próstadømisráðnum verða reglusettar í øðrum lógum, sum t.d. lóg um 
fíggjarviðurskifti og um bygningar.  
 
Kirkjuráð og próstadømisráð verða vald sbrt. lógini um val til kirkjuráð og 
próstadømisráð. Lógaruppskotið er gjørt við støði í galdandi lóg um kirkjuráð í donsku 
lógunum, og eisini er nýtt lógaruppskot nr. 104 frá 1998 um ríkislógartilmæli um at seta 
í gildi fyri Føroyar lóg um kirkjuráð. 
 
Hvør kirkjusókn í landinum verður stjórnað av einum kirkjuráði. Kirkjuráðið byrjar sítt 
virksemi, tá ið nýtt valskeið byrjar. Kirkjuráðið kann verða skipað sum eitt felags 
kirkjuráð fyri fleiri kirkjusóknir. Fleiri smáar kirkjusóknir hava torført við at manna 
kirkjuráðið. Tí kann tað vera ein skilagóð loysn, um t.d. ein stór og ein minni kirkjusókn 
skipa felags kirkjuráð. Kirkjufólk í tí minnu kirkjusóknini fáa limaskap í felags 
kirkjuráðnum og umsitingin av tí minnu kirkjuni og kirkjusóknini verður tryggjað.  
 
Lógaruppskotið inniheldur tey krøv, ið sett verða kirkjuráðslimum í sambandi við 
virksemið í kirkjuráðnum. Lógin er um fundirnar, val av formanni og næstformanni og 
onnur viðurskifti í sambandi við virksemið. Heimild verður latin stiftsstjórnini at áseta 
neyvari reglur um hesi viðurskifti. 
 
Krøvini, ið sett verða kirkjuráðslimum, eru m.a., at nývaldur kirkjuráðslimur ella 
kirkjuráðslimur, ið fyrstu ferð tekur sæti í kirkjuráðnum, skrivliga váttar at vilja útinna 
tær uppgávur, ið honum verða latnar til, í trúskapi móti lærugrundarlagnum í 
evangelisk-luthersku fólkakirkjuni í Føroyum. Henda áseting er tann sama, sum er 
galdandi í dag.  
 
Annað krav er, at kirkjuráðið skal verða fullmannað á fyrsta fundi. Tann 
kirkjuráðslimur, ið hevur fingið flestar atkvøður við valið, skal  syrgja fyri, at allir valdir 
kirkjuráðslimir fáa fundarboð. Fær kirkjuráðslimur ikki møtt, verður varalimur kallaður 
inn. Tað áliggur somuleiðis fyrst valda kirkjuráðslimi at skipa fyri vali av fomanni. 
Formaður og næstformaður verða valdir fyri eitt ár í senn, t.v.s., at formansval og 
næstformansval er á hvørjum ári.  
 
Sóknarprestur er føddur limur í kirkjuráðnum, men skal eftir uppskotinum ikki longur 
kunna átaka sær einhvønn álitissess har. Einasti álitissessur, ið sóknarprestur kann átaka 
sær, er uppgávuna sum skrivari. 
 
Kapittul 2 í lógini er um virksemið í kirkjuráðnum. Kirkjuráðið hevur ábyrgdina av 
fíggjar- og fyrisitingarviðurskiftunum hjá kirkjuni í kirkjusóknini. Tað merkir, at 
kirkjuráðið umsitur kirkjukassan, umframt tey viðurskifti, ið hava við kirkjuna at gera. 
T.d. er tað kirkjuráðið, ið ger av, nær gudstænastur skulu verða og hvør góðkend 
sálmabók verður nýtt í kirkjuni.  
 
Kirkjuligu myndugleikarnir verða nevndir fleiri ferðir. Heitið fevnir um 
landsstýrismann, stiftsstjórn, biskup, próstadømisráð, próst og kirkjuráð.  
 
Kirkjuráðið er hoyringarpartur hjá myndugleikunum, um mál, ið viðvíkja kirkjuni ella 
kirkjuliðnum, eru til viðgerðar. Talan kann t.d. verða um byggimál. Hinvegin kann 



 
 

 

kirkjuráðið altíð leita sær ráð og vegleiðing frá yvirskipaðu myndugleikunum. 
Stiftsstjórnin skal syrgja fyri, at limir í kirkjuráðunum runt landið fáa neyðugu 
upplæringina í sambandi við virksemið. Stiftsstjórnin kann t.d. skipa fyri skeiðum í 
hesum sambandi. 
 
Tá prestakall er leyst, hava kirkjuráðini í prestgjaldinum eina uppgávu. Tey skulu 
nevniliga innstilla til biskup, hvønn av umsøkjarunum til starvið, tey ynskja sum 
sóknarprest. Her er umráðandi, at kirkjuráðini kunnu hava felags fund at umrøða  
innstillingina og møguliga skipa fyri royndargudstænastu o.a. 
 
Í lógini eru eisini ásetingar um próstadømisráð. Møguleiki er at skipa landið í fleiri 
próstadømi. Í hvørjum próstadømi verður valt próstadømisráð sbrt. lógini um val til 
kirkjuráð og próstadømisráð. Próstur er føddur limur og kallar til fundar. 
Próstadømisráðið skipar seg á fyrsta fundinum og ásetir sjálvt fundarskipan. 
 
Próstadømisráðið er fíggjarnevnd hjá kirkjuni og skal ansa eftir fíggjarætlanunum hjá 
kirkjukassunum í próstadøminum. Próstadømisráðið ummælir og ger tilmæli í málum, 
har stórar fíggjarligar íløgur skulu gerast. Próstur sýnar allar kirkjur í landinum og kann 
á tann hátt meta um ítøkiliga tørvin hjá kirkjusóknunum. Kirkjusýn verður gjørt av 
prósti saman við einum byggikønum. 
 
Uppgávurnar hjá próstadømisráðnum verða ikki ásettar í hesari lógini, men verða at 
finna í viðkomandi lógum. Próstadømisráðið arbeiðir sostatt sbrt. reglunum, sum ásettar 
eru í lóg um fíggjarviðurskifti fólkakirkjunnar, og teimum mannagongdum, sum eru í 
lógini um bygningar hjá fólkakirkjuni 
  
Hoyring: 
Uppskotið varð fyrru ferð lagt fram í oktober 2007, og víst verður til løgtingsmál nr. 
75/2007, har ein samandráttur av ummælissvarunum og viðmerkingunum hjá 
Mentamálaráðnum til hesi eru at finna. 
 
Kapittul 2. Avleiðingar av uppskotinum 

1. Ongar fíggjarligar avleiðingar verða fyri land ella kommunur í sambandi við, at 
lógin kemur í gildi. Útreiðslurnar til kirkjuráð og próstadømisráð verða tær somu 
sum higartil. Útreiðslurnar verða goldnar við kirkjuskatti og av játtanini á 
løgtingsfíggjarlógini. 

 
2. Ongar umsitingarligar avleiðingar verða fyri land og kommunur.  
 
3. Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna.  
 
4. Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið.  
 
5. Uppskotið fær ávísar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

Tað fer at bera til at skipa felags kirkjuráð, og gevur tað smærru kirkjusóknunum 
betri møguleika at manna kirkjuráð við royndum kirkjuráðslimum, sum stjórna 
fleiri kirkjum. Møguleikin hjá kirkjuráðunum at tilnevna kirkjufólk, sum ikki er í 
kirkjuráðnum, til at virka sum kassameistari ella kirkjuverji, fer helst eisini at 
bøta um virkisførið hjá kirkjuráðunum í smærru kirkjusóknunum. 

 



 
 

 

6. Uppskotið fær ongar sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella 
felagsskapir.  

 
7. Uppskotið nemur ikki við millumtjóða sáttmálar.  
 
8. Ongar skyldur verða álagdar fólki í sambandi við, at lógaruppskotið kemur í 

gildi.  
 
9. Heimildir verða ikki lagdar til annan landsstýrismann ella kommunur.  

 
   
  

Fyri 
landið/lands 
myndugleikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/  
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 
avleiðingar 

Nei Nei Ja Nei Nei 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
avtalur og 
reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar  

      Nei    

  
 
Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til kapittul 1 
Um kirkjuráð 
Kirkjusóknin 

Til § 1 
Kirkjuráðið verður valt og mannað sambært reglunum í lógini um val til kirkjuráð. 
Valskeiðið byrjar 1. sunnudag í advent eftir kirkjuráðsval.  
Kirkjuráðið er stjórn kirkjunnar á staðnum.  
Kirkjuráðið er myndugleikin, ið ger av í málum um virksemi kirkjunnar, har sum 
avgerðin ikki er løgd øðrum myndugleika.  
Kirkjuráðið tryggjar, at lív og virksemi er í kirkjuni, sum hóskandi er eftir umstøðum og 
siðvenju á staðnum. Aðalmálið við virkseminum skal vera at stuðla undir læru 
kirkjunnar. Sbr. tó grein 23 um sjálvræði sóknarprests í embætisvirkseminum. 
 
Stk. 2. Kirkjuráðið hevur ábyrgdina av fíggjar- og fyrisitingarviðurskiftunum hjá 
kirkjusóknini. Hesar uppgávur eru m.a. at syrgja fyri, at fíggjarætlan verður gjørd og at 
galdandi fyrisitingarreglur verða nýttar, tá ið mál verða viðgjørd.  



 
 

 

 
Stk. 3. Próstadømisráðið og stiftsstjórnin hava umsjón við virkseminum hjá 
kirkjuráðnum. Umsjónin er við virkseminum sbrt. stk. 2. 
Uppgávan hjá kirkjuráðnum er at reka og fyrisita kirkjubygningin; men flestu ítøkiligu 
skyldurnar hjá kirkjuráðnum hesum viðvíkjandi verða ásettar í øðrum lógum og verða tí 
av lógartøkniligum ávum umrøddar sum minst í ásetingunum í hesari lóg. Kirkjuráðið 
skal eitt nú eftir lógini um fíggjarviðurskifti kirkjunnar á hvørjum ári gera fíggjarætlan 
og ársroknskap. Kirkjuráðið hevur somuleiðis ábyrgd av, at fíggjar- og 
fyrisitingarviðurskifti hjá kirkjusóknini verða stjórnað samsvarandi teimum til eina og 
hvørja tíð galdandi lógum fyri økið. Her verður serliga hugsað um roknskaparlóg og 
fyrisitingarlóg, umframt lógina um fíggjarviðurskifti kirkjunnar.  
Umsjónin við virkseminum sbrt. stk. 1. liggur – í tann mun virksemið ikki samstundis er 
fevnt av stykki 2 – hjá biskupi. Hetta er ásett í § 13, stk 1 og 2 í Løgtingslóg nr. 60 frá 
07.06.2007 um fólkakirkjuna í Føroyum.   
 
Til § 2  
Nýggj kirkjusókn verður skipað t.d. í sambandi við, at nýggj kirkja verður bygd ella at 
bønhús verður skipað sum kirkja.  
 
Landsstýrismaðurin skipar nýggja kirkjusókn eftir tilmæli frá biskupi, sbrt. lógini um 
fólkakirkjuna § 3, stk. 4. Í tí liggur, at landsstýrismaðurin ger endaliga av, hvussu 
støddin á kirkjusóknini skal verða og hvar markið í mun til grannakirkjusóknirnar skal 
verða. 
 
Biskupur sendir tí landsstýrismanninum eina umbøn um loyvi at skipa kirkjusóknina við 
uppskoti, ið lýsir nevndu viðurskifti, og sum vísir, at innan fíggjarkarmar 
fólkakirkjunnar er rúm fyri útreiðslunum í sambandi við nýggju kirkjusóknina. Av tí at 
talan er um fíggjarviðurskifti fólkakirkjunnar, eigur biskupur at tryggja sær, at 
stiftsstjórnin tekur undir við hansara tilmæli og kann svara fyri, at fíggjarligt rúm er fyri 
nýggju kirkjusóknini.  
 
Onnur rímilig orsøk kundi til dømis verið, um tvær kirkjur eru í kirkjusóknini, men 
ynski nú er sett fram um at býta sundur, ella at partur av kirkjusókn í vøkstri ynskir at 
nýta fyribils høli sum kirkju, meðan arbeitt verður fram móti at byggja kirkjuna. Í seinna 
førinum kundir ynskið um at býta frá til dømis verið grundað í, at kirkjufólkið væntar, at 
soleiðis ber betur til at savna fólk um uppgávuna. 
 
Orsøkin til, at tað er umráðandi, at fíggjarkarmurin hjá fólkakirkjuni rúmar nýggju 
kirkjusóknini, er, at landskirkjuskatturin verður býttur út til kirkjusóknirnar. 
Harumframt kann skipan av nýggjari kirkjusókn vera við til at grundgeva fyri tørvinum 
á fleiri sóknarprestum í prestagjaldinum. Sóknarprestar verða partvíst løntir yvir 
fíggjarløgtingslógina, og tað er tí neyðugt, at serliga stiftsstjórnin longu í hesari fasuni 
samskiftir við landsstýrismannin um framtíðarætlanirnar fyri prestagjaldið, sum nýggja 
kirkjusóknin verður partur av. Landsstýrismaðurin skipar prestagjøld eftir tilmæli frá 
stiftsstjórnini, og hóast slíkt tilmæli ikki er partur av umsóknini um at skipa kirkjusókn, 
so eigur at verða kunnað um viðurskifti hesum viðvíkjandi.  
 
 
Stk. 2. Av tí at talan er um reint skipanarlig/bygnaðarlig viðurskifti, ið ikki hava við 
innaru viðurskifti fólkakirkjunnar at gera, men sum kunnu fáa týdning fyri raksturin av 
kirkjuni og harvið óbeinleiðis fyri fíggjarligu skyldurnar hjá landinum, kann 



 
 

 

landsstýrismaðurin seta biskupi, stiftsstjórnini og kirkjuráðnum treytir, sum skulu vera 
loknar, áðrenn loyvi verður givið at skipa nýggju kirkjusóknina.  
 
Landsstýrismaðurin kann velja at seta treytirnar saman við einum fyribils loyvi, sum 
ásetur, at endaligt loyvi verður givið, tá ið treytirnar eru loknar. Talan kann verða um, at 
ávís mannagongd skal verða fylgd, t.d. at áhugaðir partar skulu hoyrast, ella at víst skal 
vera á, at nýggja kirkjusóknin ikki fer at hava negativar avleiðingar fyri hinar 
kirkjusóknirnar í prestagjaldinum.  
 
Treytirnar, sum landsstýrismaðurin setir, kundu til dømis eisini verið slíkar, sum skapa 
vissu fyri, at kirkjubyggingin ella nýggja kirkjan ikki verða nýtt sum høvi til at seta 
fram ynski um onnur útreiðslukrevjandi rakstrartiltøk, so sum nýggj størv. 
 
Til § 3 
Hóast nýggj kirkjusókn verður sett á stovn, tekur nýtt kirkjuráð ikki við fyrr enn eftir 
kirkjuráðsval. Kirkjuráðið í kirkjusóknini, sum hevur staðið fyri at skipa nýggju 
kirkjusóknina, stendur fyri virkseminum, inntil kirkjuráðsval hevur verið.  
 
Stk. 2. Stiftsstjórnin kann tó skipa fyri serligum kirkjuráðsvali, soleiðis at nýggja 
kirkjusóknin eisini hevur sjálvstøðugt kirkjuráð, tá ið virksemið byrjar. Stiftsstjórnin 
skal í hesum sambandi eisini syrgja fyri, at verandi kirkjuráð framhaldandi verður 
fullmannað og um neyðugt at skipa fyri kirkjuráðsvali í báðum kirkjusóknunum.  
 
Uttan mun til, um serligt kirkuráðsval hevur verið í einari ella fleiri kirkjusóknum, skal 
vanligt kirkjuráðsval verða skrivað út samstundis fyri øll kirkjuráðini í landinum, tá ið 
valskeiðið er runnið.  
 
Stk. 3. Serligt kirkjuráðsval verður hildið sbrt. lóggávuni um val í fólkakirkjuni. Til 
løgtingslóg um kirkjulig val er sett í gildi, verður serligt kirkjuráðsval hildið 
samsvarandi galdandi reglum í kongligu fyriskipanini um lóg um meinigheitsráð, “afsnit 
1”. Stiftsstjórnin ger av, nær serligt kirkjuráðsval skal verða.  
 
Til § 4 
Stiftsstjórnin kann góðkenna, at fleiri kirkjusóknir í sama prestagjaldi skipa felags 
kirkjuráð. At fleiri kirkjur hava sama kirkjuráð kann verða skilgott, er talan t.d. um eina 
størri, vælmannaða kirkjusókn og eina kirkjusókn, har tað er ómøguligt ella sera torført 
at manna kirkjuráð. Felags kirkjuráðið verður á henda hátt fullmannað, og kirkjufólk úr 
minnu kirkjusóknini kunnu fáa sæti í felags kirkjuráðnum.  
 
Stk. 2. Eins og viðurskiftini, umrødd í viðmerkingunum til stk. 1, kunnu tala fyri at 
skipa felags kirkjuráð, so kunnu m.o. hesi somu viðurskifti gera, at tað kann vera 
skilagott at leggja kirkjusóknir saman.  
 
Ásetingar eru um prestagjøldini í løgtingslóg um fólkakirkjuna. Ætlanin er, at møguleiki 
skal vera at broyta prestagjøldini í tann mun, tørvur er á tí. Vilja t.d. tvey kirkjuráð í 
tveimum ymiskum prestagjøldum leggja kirkjusóknirnar saman, so verður hildið 
nátúrligt, at ynskið kann verða gingið á møti við at broyta markið fyri prestagjaldinum 
soleiðis, at kirkjusóknirnar eru í sama prestagjaldi.  
 
Tá ið avgerð verður tikin um at broyta markið fyri prestagjaldinum, verður dentur 
lagdur á atlitini til viðurskiftini í økinum sum heild. Í viðmerkingunum til lógina um 



 
 

 

fólkakirkjuna er ásett, at “Av tí at talan er um arbeiðspláss hjá sóknarprestunum, verða 
prestagjøld umskipað eftir tilmæli frá biskupi og stiftsstjórn. Biskupur skal eftir 
vanligum fyrisitingarreglum hoyra prestafelagið og kirkjuráðini, sum verða ávirkað av 
broytingini. 
 
Hildið verður skilabest ikki at áseta ítøkilig krøv til, hvussu prestagjald verður skipað, 
men at tað verður latið upp til biskup og  stiftsstjórn at viðgera innanhýsis. Givið er, at 
prestagjald eigur at verða sett í mun til fólkatalið í kirkjusóknunum, sum tilsamans eru 
prestagjaldið. Hinvegin, so kunnu landafrøðiligu umstøðurnar gera, at tað innan fyri 
markið í prestagjaldinum ikki eru so nógvir íbúgvar, men at prestagjaldið er nóg stórt til 
virksemið hjá sóknarpresti.” 
 
Kirkjuráðsfundir 

Til § 5 
Áseting um hvussu nývalda kirkjuráðið byrjar virksemið. Tað áliggur fyrst valda 
kirkjuráðslimi at geva fundarboð og syrgja fyri, at allir kirkjuráðslimir kunnu møta, 
soleiðis at kirkjuráðið er fullmannað á fyrsta fundi.  
Tað áliggur somuleiðis fyrst valda kirkjuráðslimi at leiða fundin, til ásetingarnar í § 5, 
stk. 3 og 4 eru loknar, áðrenn hann kann skipa fyri formansvali. 
 
Stk. 2. Varalimir verða valdir eftir reglunum í lógini um val til kirkjuráð. Boðar 
kirkjuráðslimur frá forfalli til fyrsta fundin, skal varalimur fáa boð, og hann skal eisini 
annars fáa fundarboð, hevur kirkjuráðslimurin forfall.  
Varalimur tekur sæti í kirkjuráðnum, um kirkjuráðslimurin fer úr ráðnum ella doyr.  
 
Til § 6 
Fyrstu ferð, ið nývaldur kirkjuráðslimur tekur sæti í kirkjuráði, skal kirkjuráðslimurin 
vátta við trú og heiður at vilja røkja tað starv, sum honum/henni er litið til, í trúskapi 
móti evangelisk-luthersku fólkakirkjuni í Føroyum, so hon kann bjóða kirkjuliðnum góð 
kor fyri lívi og vøkstri.  
Orðingin er úr galdandi lyfti. 
 
Kirkjuráðslimur skrivar undir váttanina á fundi í kirkjuráðnum. Hinir limirnir eru saman 
við sóknarprestinum vitni, tá ið limurin skrivar undir á fundinum. Tí er ikki neyðugt at 
hava sannanarvitni.  
 
Stk. 2. Sum er, eigur ongin myndugleiki uppgávuna at tryggja, at serliga nývaldu 
kirkjuráðslimirnir hava ella fáa hóskandi kunnleika, so tey fáa røkt uppgávuna sum best. 
Av tí, at einasta krav til at sita í kirkjuráðnum er limaskapur í fólkakirkjuni, kann 
hugsast, at tørvur er á t.d. stuttum skeiði um arbeiðið í kirkjuráðnum og nærri kunning 
um innihaldið í lærugrundarlagnum og játtanarskrivunum, sum kirkjuráðslimurin hevur 
játtað at vera trúgvur ímóti.  
Felagið fyri kirkjuráðslimir skipar fyri kunnandi fundum, og gott er, um hetta virksemi 
heldur fram; men tað er natúrligt, at stiftsstjórnin ikki einans innir umsjón sína sum 
eftirlit, men eisini fær heimild til at virka positivt við til at lyfta upp støðið í arbeiðinum. 
- Tað kundi eitt nú natúrliga verið gjørt í samstarvi við sóknarprest í kirkjusóknini 
og/ella felagnum fyri kirkjuráðslimir. 
 



 
 

 

Til § 7 
Fyrst valdi kirkjuráðslimurin, ið hevur leitt fundin, meðan kirkjuráðið hevur tikið støðu 
til møguligar spurningar um valbæri, og meðan nývaldu limirnir lata váttanina eftir § 6, 
leiðir fundin, til formaður er valdur.  
 
Formansvalið skal vera skrivligt og loyniligt.  
 
Sóknarprestur í prestagjaldinum er føddur limur í kirkjuráðnum, men hann hevur ikki 
valrætt til formansvalið. Føddu limirnir taka heldur ikki lut í valunum eftir verandi 
skipan, men kunnu verða valdir. 
 
Sum nakað nýtt verður skotið upp, at  sóknarprestur heldur ikki er valbærur til 
formansvalið.  
Henda broyting er í mun til í dag ætlað at styrkja leiklut teirra leiku í kirkjuráðnum og 
styðja sóknarpresti í at hava ein meira partleysan leiklut.  
 
Sóknarpresti tørvar onki formligt álitisstarv í kirkjuráðnum fyri at fáa stóra ávirkan á 
kirkjuráðsarbeiðið, og hildið verður eisini, at nú útbúgvingarstøðið yvirhøvur er hækkað 
munandi, er tíðin farin frá, at tað kann verða neyðugt hjá sóknarpresti at átaka sær slíkar 
rakstraruppgávur í kirkjuráðnum. Hinvegin verður skotið upp, at sóknarprestur skal 
kunna átaka sær skrivarauppgávuna, sum hann kann røkja í gerandisdegnum saman við 
teimum uppgávum, sum fylgja við embætinum sum sóknarprestur, sbr. § 9, stk. 2. 
 
Ásetingin skal eisini verða sædd saman við nýggju ásetingini í § 9, stk. 6. 
 
Kirkjuráðið kann gera av at seta serligar nevndir, t.d. bygginevnd, og her kann 
sóknarprestur átaka sær álitisstarv. 
 
Stk. 2. Valdi formaðurin skipar fyri næstformansvali. Tað er sama skipan sum í donsku 
lógini um “menighedsråd”. Hevur valdi formaðurin forfall á fyrsta fundinum,  skipar 
tann, sum fekk næst flestar atkvøður við kirkjuráðsvalið, fyri næstformansvali.  
 
Til § 8 
Formansval og næstformansval eru á hvørjum ári, tvs. at formaður og næstformaður 
bert sita í eitt ár í senn. Valið fer fram á sama hátt, sum tá ið nývalt kirkjuráð skipar seg.  
 
Stk. 2. Kirkjuráðslimur skal taka við vali sum formaður ella næstformaður. Hevur 
kirkjuráðslimur havt uppgávuna sum formaður í tilsamans 4 ár, kann hann bera seg 
undan afturvali. 
 
Stk. 3. Tá ið eitt ár er farið, sær formaðurin til, at skipað verður fyri formansvali. Valið 
fer fram sbrt. reglunum í § 7. 
 
Stk. 4. Talan skal vera um serliga orsøk. Serliga orsøkin kann til dømis vera sjúka, ella 
at flutt verður úr kirkjusóknini. 
Formans- ella næstformansvalið verður tá bara at galda fyri restina av skeiðnum 
(kirkjuárinum), til regluligt formansval aftur er. 
 
Til § 9 
Eins og tá ið kirkjuráðið velur formann, hava einans valdu limirnir valrætt og valbæri at 
velja kirkjuverja og kassameistara.  



 
 

 

 
Kravt verður ikki, at valið er skrivligt og loyniligt, og tí stendur tað til kirkjuráðið sjálvt 
at semjast um, hvussu tað mannar hesar álitissessir, bert teir verða valdir. 
 
Kirkjuráðslimur, ið verður formaður, kann ikki samstundis røkja starvið sum 
kassameistari. Eins og í øllum øðrum valdum stýrum er umráðandi, at eitt ávíst valds- 
og uppgávubýti er, soleiðis at tað ikki í ov stóran mun verður ein persónur, ið myndar 
arbeiðið og samstundis fær ov stóra arbeiðsbyrði, havandi í huga, at kirkjuráðsarbeiðið 
er ólønt. 
 
Stk. 2. Skrivarauppgávan kann tó verða løgd til einhvønn lim í kirkjuráðnum, eisini 
sóknarprest. Sóknarprestur røkir sum er hesa uppgávu í fleiri kirkjuráðum, og hann 
hevur møguleika at avgreiða mál fyri kirkjuráðið í arbeiðstíð síni sum sóknarprestur, tí 
verður latið upp fyri, at sóknarprestur kann átaka sær hesa uppgávuna.    
 
Stk. 3. Ásetingin um, at kirkjuráðið ger starvsskipan fyri starvsøkini hjá kirkjuverja,  
kassameistara og skrivara, er ikki í galdandi lóg, men í teirri donsku. Ásetingin er ætlað 
at tryggja, at arbeiðið verður skipað soleiðis, at samstarvið er gott, og at ongar uppgávur 
detta niðurímillum.  
 
Hóskiligt kundi verið, um stiftsstjórnin sum part av skyldum sínum eftir § 6, stk. 2 og 
við heimild í § 19, stk. 3 lat gera almennar reglur um innihald í starvskipan fyri 
kirkjuráðsarbeiðið, sum kirkjuráðini so kunnu laga til. 
 
Stk. 4. Í smáu kirkjuráðunum, har tað væntandi í komandi lóg um val til kirkjuráð fer at 
verða latið upp fyri, at tað vera 3 valdir kirkjuráðslimir, kunnu teir býta álitissessirnar 
ímillum sín, heldur enn at skipa fyri vali. Tað krevur tó, at allir kirkjuráðslimir eru 
samdir um tað, og um hvussu býtið skal verða.  
 
Stk. 5. Ásetingin er um, at kirkjuráðið millum valdu limir sínar velur ein, sum saman 
við formanninum fær heimild at skriva undir skjøl viðvíkjandi keypi, sølu og øðrum 
fyriskipanum um fastogn og upptøku av láni. Ásetingin er ikki í galdandi lógini fyri 
Føroyar, men er í teirri donsku. Ásetingin er ætlað at lætta um arbeiðið í ráðnum, tí eftir 
galdandi lóg skrivar alt kirkjuráðið undir slík skjøl, og tað kann vera óneyðuga trupult, 
tá skjótt skal berast at. 
 
Stk. 6. Í smáu kirkjusóknunum, har torført er at manna kirkjuráð, kann vera skilagott at 
hava onnur enn tey, sum vald eru í kirkjuráðið, at røkja ávísar uppgávur í kirkjuráðnum 
og soleiðis gera uppgávuna hjá limunum minni møtimikla. T.d. kann hugsast, at 
kirkjufólk við hollum førleika, ið áður hevur búð í kirkjusóknini ella hevur serligt 
tilknýti til kirkjusóknina, er áhugað at røkja starvið sum kassameistari ella skrivari. 
Talan kann eisini vera um kirkjufólk, sum býr í kirkjusóknini, men sum ikki er valt í 
kirkjuráðið, sum tekur við starvi sum antin kassameistari, kirkjuverji ella skrivari.  
 
Hjálpari kann møta á kirkjuráðsfundi, tá tað kann vera sera hent, um kunnast skal um 
mál, sum hann tekur sær av, men av tí, at talan ikki er um kirkjuráðslimir, kann 
hjálparin ikki atkvøða. 
 
Stk. 7. Tørvar onga serstaka viðmerking. 
  



 
 

 

Til § 10 
Kirkjuráðið sendir um próst biskupi fráboðan um, hvussu kirkjuráðið hevur skipað seg. 
Sama er galdandi, um kirkjuráðlimur seinni verður skiftur út við varalim, og um nýggjur 
formaður verður valdur. Postgongdin - at fráboðanin verður send biskupi um próst - er 
ásett fyri at tryggja, at báðir røttu myndugleikarnir fáa kunnanina. 
 
Stk. 2. So skjótt gudstænasta er í kirkjuni, kunnger sóknarprestur - ella deknur, um 
lestur er - hvørji eru vald í kirkjuráðið og hvussu kirkjuráðið hevur skipað seg. 
 
Til § 11  
Flytur kirkjuráðslimur úr kirkjusóknini í valskeiðnum, so kann viðkomandi, um 
kirkjuráðið ynskir tað, halda fram sum limur. 
 
Stk. 2. Umstøður kunnu hava við sær, at kirkjuráðslimur vil sleppa frá sum limur. 
Áheitan um at sleppa frá verður løgd fram fyri kirkjuráðið, sum síðani kann samtykkja, 
at viðkomandi fer frá. 
 
Samsvarandi áseting er til dømis í § 24, stk. 3 í kommunuvallógini. Eins og 
kommunustýrislimurin, er kirkjuráðslimurin fólkavaldur. Hildið verður, at tað er 
prinsipielt rætt, at ongin - heldur ikki ein, ið valdur er - av eintingum kann gera úrslitið 
av valinum um. Tí krevst samtykki frá kirkjuráðnum, sum er fólkavalda ráðið, at svara 
fyri veljarafjøldina. Ein viðgerð av umsóknini um at sleppa frá kann somuleiðis vera við 
til at verja ímóti, at nakar av órøttum letur seg kroysta frá. 
 
Stk. 3. Tá ið kirkjuráðið hevur samtykt, at limur sleppur frá, verður tiltakslimur 
boðsendur at taka sæti í kirkjuráðnum. Er eingin tiltakslimur, kann talan verða um at 
lata kirkjuráðið halda fram restina av valskeiðnum uttan fult limatal. Avgerðin hesum 
viðvíkjandi krevur góðkenning frá stiftsstjórnini. Stiftsstjórnin kann gera av, at skipað 
verður fyri serligum kirkjuráðsvali, soleiðis at kirkjuráðið verður fullmannað.  
 
Til § 12  
Kirkjuráðið tekur støðu til fortreytirnar fyri at vera limur í kirkjuráðnum. Fortreytin er 
fyrst og fremst valbæri til kirkjuráðsval. Skyldurnar, sum kirkjuráðslimur skal røkja, eru 
m.a. tær, sum ásettar eru sum uppgávur í § 1 í hesari lóg. Um fortreytirnar hjá 
kirkjuráðslimi at vera í kirkjuráðnum ikki eru til staðar, kann kirkjuráðið gera av, at 
kirkjuráðslimur skal fara úr kirkjuráðnum. 
 
Stk. 2. Kirkjuráðslimur, sum á henda hátt verður koyrdur úr kirkjuráðnum, kann kæra 
avgerðina til landsstýrismannin, soleiðis at stiftsstjórnin kann virka sum ráðgevi hjá 
pørtunum, uttan at gegnistrupulleikar standast av tí, um limurin kærir. 
 
Ásetingin í seinna liði er um, tá ið limurin eisini er løgtingsvaldur og hevur mist 
valbærið til Løgtingið. Tá hevur Løgtingið tikið støðu til spurningin, og tí tekur 
kirkjuráðið bert støðuna, sum tingið hevur tikið, til eftirtektar. Tessvegna verður ongin 
avgerð at taka um kæru.  
Ásetingin um, at kæra ikki hevur steðgandi virknað, skal tryggja, at ivi ikki kann vera 
um, nær limur er í kirkjuráðnum.  
 



 
 

 

Til Kapittul 2 
Virksemið hjá kirkjuráðnum 
Til § 13 
Ásetingar um arbeiðsgongd. Krevja ikki serstakar viðmerkingar. 
 
Stk. 2. Tað er uppgáva formansins at kunna um dagsskrá fyri fundin. Ásett verður ikki, 
hvussu henda kunnan fer fram, men roknast má við, at í størru kirkjuráðunum verður 
dagsskrá send limunum í kirkjuráðnum. Neyvari ásetingar og krøv til mannagongdir o.a. 
kunnu ásetast í starvsskipanini fyri kirkjuráðið. 
 
Stk. 3. Tørvar ikki serstakar viðmerkingar. 
 
Til § 14  
Kirkjuráðið kann ikki taka avgerð uttan so, at fundur er fráboðaður, sum ásett í § 13 – Sí 
tó eisini § 21, stk. 2 um serliga óivasama avgerð, sum ikki kann bíða. 
 
Í sambandi við hoyringina er ynski sett fram um, at ásett verður eitt ávíst tal á fundum á 
hvørjum ári. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar. 
 
Stk. 2. Kirkjuráðið ger við vanligum meiriluta av, tá vanligar avgerðir verða tiknar. Tað 
er ikki galdandi viðvíkjandi avgerðum um val, tá ið einans valdu limirnir hava 
atkvøðurætt.  
Talið á kirkjuráðslimum kann bæði vera líka- og ólíkatal, og tí verður virkisførið størst 
við at lata atkvøðu formansins vera avgerandi, um tað stendur á jøvnum.  
Í sambandi við hoyringina er ynski sett fram um, at málið heldur skal falla, stendur á 
jøvnum. Til ber at grundgeva bæði fyri og ímóti hesum;  men viðmerkingin er so ikki 
tikin til eftirtektar. Víst verður til almennu viðmerkingarnar, partin “hoyring”. 
 
Minst helmingurin av kirkjuráðslimunum skal vera møtt, skal kirkjuráðið vera 
viðtøkuført. Tað merkir, at minst helvtin av øllum kirkjuráðslimunum – valdum sum 
føddum kirkjuráðslimum – skal vera møtt. Munur er ikki á, um tað eru føddir ella valdir 
kirkjuráðslimir, sum eru møttir. 
 
Stk. 3. Eftir ásetingini stendur tað til kirkjuráðið sjálvt at gera av, um fundirnir skulu 
vera almennir, ella um teir skulu vera heilt ella lutvís almennir.  
Hildið verður ikki, at tað ber til at áseta, at kirkjuráðsfundir skulu vera almennir, tí 
manga staðni hevur kirkjuráðið ikki serstakt fundarhøli, men heldur fundir heima hjá 
kirkjuráðslimi. 
 
Í sambandi við hoyringina er viðmerking komin um, at roknskapurin eigur at verða 
almannakunngjørdur í kirkjusóknini. Í summum kirkjusóknum er vanligt at leggja 
roknskapin alment fram í kirkjuni. Kirkjuráðið ger av, hvussu roknskapurin verður 
kunngjørdur fyri kirkjufólkinum á staðnum.  
 
Stk. 4. Í hvønn mun starvsskipan skal verða gjørd, er fyri smærru kirkjuráðini fyrst og 
fremst upp til tey sjálvi at meta um. Í einum lítlum kirkjuráði, har arbeiði og 
arbeiðsgongd eru vælvirkandi, verður neyvan tørvur á starvsskipan. Hinvegin verða 
nøkur kirkjuráð so stór, at skotið verður upp, at tey skulu gera starvsskipan.  
Kirkjuráðini kunnu sjálvsagt venda sær til stiftsstjórnina, eru tey í iva um, hvørt rætt 
hevði verið at havt starvsskipan fyri virkseminum.  
  



 
 

 

Til § 15 
Skrivarin røkir uppgávuna at skriva fundarbók á hvørjum fundi. Sbrt. § 9, stk. 2 er ikki 
kravt, at skrivarin er valdur limur í kirkjuráðnum. Tvs. at skrivarin eins væl kann vera 
sóknarprestur, sum er føddur limur og sum so avskorin frá at átaka sær álitissess í 
kirkjuráðnum.  
 
Í galdandi donsku lógini er ásett, at kirkjuligi myndugleikin skal góðkenna 
fundarbókina. Av tí at tað í donsku skipanini verður farið frá góðkenningini til at hava 
javngjørdar fundarbøkur, og av tíð at roknast kann við, at fundarbókin verður telduførd 
um ikki so langa tíð, verður hildið óneyðugt at lógarregulera fundarbókina. Hinvegin er 
eingin forðing fyri, at stiftsstjórnin kann lata kirkjuráðunum fundarbók ella áseta 
leiðreglur um fundarbókina við tí í hyggju, at øll kirkjuráðini nýta sama slag av 
fundarbók. Stiftsstjórnin hevur møguleikan at nýta ásetingina í § 19, stk. 3 til hetta 
endamál. 
 
Stk. 2. Í fundarbókina verður skrivað stutt frásøgn um avgerðirnar (beslutningsreferat). 
Eisini er umráðandi, at ført verður til skjals, hvussu hvør kirkjuráðslimur atkvøður í 
málum, ið hava stóran fíggjarligan ella meginregluligan týdning og harvið kunnu fáa 
avleiðingar vísandi til kapitul 4. Mál t.d. um setan í starv og um formansval eru tó 
undantikin, tá ið tey fara fram við loyniligari atkvøðu.  
 
Stk. 3. Fundarbókin verður skrivað áðrenn næsta fund, og kirkjuráðslimur, ið ikki tekur 
undir við meirilutanum í kirkjuráðnum, skal á fundinum gera vart við seg og fáa sína 
serstøðu førda í fundarbókina.  
 
Stk. 4. Kirkjuráðslimur, sum ikki tekur undir við niðurstøðuni í einum máli, kann krevja 
at fáa sína serstøðu førda í fundarbókina. Hesin rættur kann vera umráðandi, tí 
kirkjuráðið skal eitt nú taka sær av fíggjarviðurskiftunum hjá kirkjuni, og limur í 
kirkjuráðnum kann ábyrgjast fyri fíggjarligt tap, sum avgerð í kirkjuráðnum hevur elvt 
til.  
 
Onkuntíð skulu málini hjá kirkjuráðnum sendast øðrum myndugleikum so sum 
próstadømisráðnum ella stiftsstjórnini. Hesir myndugleikar skulu verða kunnaðir um 
serstøðuna, soleiðis sum hon er førd í fundarbókina, so at hesin parturin av 
málsviðgerðini verður tikin við, áðrenn endalig støða verður tikin. 
  
Til Virkisøki 

Til § 16 
Inntøkur og útreiðslur hjá kirkjuni eru tær, sum eru allýstar í lógini um 
fíggjarviðurskiftini, um kirkjukassan, umframt tann peningur, sum verður latin kirkjuni 
sum gáva, arvur o.a.  
Føstu ognirnar eru fyrst og fremst kirkjan, men talan kann eisini vera um bygningar til 
onnur kirkjulig endamál, sum eru ogn kirkjunnar. 
Reglurnar um hesi viðurskifti eru í lóg um fíggjarviðurskifti kirkjunnar og lóg um 
bygningar kirkjunnar.  
 
Stk. 2. Krevur ikki serstaka viðmerking. 
 



 
 

 

Til § 17 
Henda áseting reksar upp tey málsøki, sum kirkjuráðið umsitur. Í stk. 1 er talan um 
viðurskifti viðvíkjandi kirkjuliga virkseminum, sum krevur kirkjuráðsins avgerð, meðan 
stk. 2 er um viðurskifti, har kirkjuráðið skal geva samtykki, áðrenn farið verður undir 
ávíst virksemi. 
 
Stk. 3. Ásetingin stóð upprunaliga í sambandi við ásetingina um gegni, men av tí at 
innihaldið snýr seg um viðurskifti, ið hava við hesa greinina at gera, er tað sett sum nýtt 
stk. 3. 
 
Sóknarprestur, sum virkar í kirkjusóknini, er føddur limur í kirkjuráðunum í 
prestagjaldinum og hevur somu rættindi sum vanligur kirkjuráðslimur, er annað ikki 
ásett. Høvuðsreglan er sostatt, at sóknarprestur hevur júst sama rætt til at møta á 
kirkjuráðsfundum, at úttala seg, seta fram uppskot og at atkvøða uttan har, sum annað 
staðiliga er ásett. Her verður ásett, at sóknarprestur ikki tekur lut í atkvøðugreiðsluni, tá 
ið atkvøtt verður um viðurskifti í stk. 1 og 2. Sóknarprestur er sjávsagt við í viðgerðini. 
 
Til § 18 
Kirkjuráðslimur hevur valrætt til biskupsval. Valið fer fram sbrt. teimum ítøkiligu 
reglunum, sum verða ásettar um biskupsval.  
Somuleiðis hava kirkjuráðslimir valrætt til próstadømisráðsval. Próstadømisráð verður 
valt sbrt. reglunum í lógini um val til kirkjuráð og próstadømisráð. 
Kirkjuráðslimir velja eisini ein lim í stiftsstjórnina. 
 
Stk. 2. Tá prestakall er leyst og sóknarprestur skal verða settur í starv, verður starvið lýst 
leyst og sett sbrt. ávísari lógarásettari mannagongd. Kirkjuráðini í prestagjaldinum 
innstilla til setanarmyndugleikan, hvønn umsøkjara tey mæla til verður settur í starvið. Í 
hesum sambandi kann verða neyðugt við felagsfundi í prestagjaldinum, og møguligt 
verður eisini at lata umsøkjararnar hava royndarprædikur í kirkjunum í prestagjaldinum.   
 
Til § 19 
Kirkjuráðið er hoyringarpartur, tá kirkjuligu myndugleikarnir viðgera mál, ið viðkoma 
teirra øki. Verða mál løgd kirkjuráði til hoyringar, hevur kirkjuráðið skyldu til at úttala 
seg.  
 
Orðingin “Kirkjuligi myndugleikin” er við vilja heldur alment orðað, tí hon sipar til 
avgerðir, ið stiftsstjórnin, biskupur ella landsstýrismaðurin fara at taka. 
 
Mál, sum myndugleikarnir viðgera og sum viðkoma kirkjuráðnum og kirkjusóknini, 
kunnu t.d. vera, um talan er um at leggja prestastørv saman ella um at broyta markið fyri 
prestagjaldinum. 
 
Stk. 2. Ásetingin ber við sær, at kirkjuligu myndugleikarnir hava skyldu til at geva 
kirkjuráðunum ráð og at leiðbeina tey. Skyldan gongur longur enn vanliga ráðgevingar- 
og vegleiðingarskyldan. Tí skulu kirkjuligu myndugleikarnir tryggja sær, at teir hava 
orku til at røkja hesa uppgávu, eins og aðrar, staðiliga lógarásettar uppgávur. 
 
Stk. 3. Skotið verður upp, at stiftsstjórnin fær heimild at áseta neyvari reglur um 
virksemið hjá kirkjuráðunum. Reglurnar, hugsað verður um, eru í høvuðsheitum reglur 
um starvsskipan, samstarv millum kirkjuráð og krøv til virksemið annars. Í 



 
 

 

viðmerkingunum til einstøku greinarnar í hesum kapitli eru eisini neyvari viðmerkingar 
um, hvussu stiftsstjórnin kann nýta heimildina. 
 
Gegni 

Til § 20 
Ásetingin í fyrisitingarlógini um gegni er galdandi bæði fyri kirkjuráð og 
próstadømisráð. Henda áseting er til tess at strika undir, at limir í ráðum í fólkakirkjuni 
hava fráboðanarskyldu mótvegis ráðnum. Væntandi fráboðan kann fáa avleiðingar í 
mun til ta avgerð, ið skal takast, og málið í heila tikið. 
  
Tá metast skal um, hvørt ivi kann verða sáddur um gegnið hjá kirkjuráðslimi, eigur 
grundarlagið at verða mett við somu atlitum, sum verða tikin innan fyrisitingina annars. 
Tað verða reglurnar í tí til eina og hvørja tíð galdandi fyrisitingarlóg, ið galda sum 
metingarstøði. Tað er skyldan hjá einum og hvørjum at boða frá, um viðkomandi sjálvur 
heldur, at eitt mál snýr seg um viðurskifti, sum koma ov nær at áhugamálunum hjá 
honum sjálvum. 
 
Í kapittul 2 í núgaldandi fyrisitingarlóg verða her endurgivnar sum upplýsing um, nær 
persónur er ógegnigur:  
§ 3. Persónur, sum virkar innan almennu fyrisitingina, er ógegnigur um so er, at  

1. viðkomandi sjálvur hevur ein serstakan persónligan ella fíggjarligan áhuga í 
úrslitinum av málinum, ella umboðar ella fyrr í sama máli hevur umboðað 
onkran, ið hevur ein sovorðnan áhuga, 

2. hjúnarfelagin hjá viðkomandi, skyld ella svágd í stígandi ella fallandi linju ella 
síðulinjuni so nær sum børn hjá systkjum, ella onnur nærskyld hava ein 
serstakan persónligan ella fíggjarligan áhuga í úrslitinum av málinum ella 
umboðar onkran, ið hevur ein slíkan áhuga, 

3. viðkomandi er við í leiðsluni ella á annan hátt hevur nært tilknýti til eitt felag, 
ein felagsskap ella annan privatan løgfrøðiligan persón, ið hevur ein serstakan 
áhuga í úrslitinum av málinum,  

4. málið viðvíkur kæru um ella innan av eftiransingar- ella eftirlitsvirksemi 
mótvegis einum øðrum almennum myndugleika, og viðkomandi fyrr hevur verið 
við í tí avgerðini ella til at fremja ta atgerð, sum málið viðvíkur,ella  

5. tað annars eru viðurskifti, sum kunnu hugsast at vekja iva um, at viðkomandi 
heldur við einum av pørtunum.  

 
 

Stk. 2. Persónur er tó ikki ógegnigur, um tað má metast, at áhugamál hansara eru 
soleiðis háttað ella so veik, ella at málið ella virksemi hansara í samband við 
viðgerðina av málinum, er soleiðis háttað, at eingin vandi má metast at vera fyri, at 
avgerðin í málinum kann fara at verða ávirkað av óviðkomandi fyriliti.  
Stk. 3. Hann, sum er ógegnigur í einum máli, má ikki taka avgerð, vera við til at taka 
avgerð ella á annan hátt vera við í viðgerðini av málinum.  
 
§ 4. Ásetingarnar í § 3 eru ikki galdandi, um tað verður ógjørligt ella fer at viðføra 
stórar trupulleikar ella ivingarsemi at lata ein annan koma í hansara stað undir 
viðgerðini av málinum. 
Stk. 2. Fyri limir í einum kollegialum fyrisitingarmyndugleika eru ásetingarnar í § 3 
galdandi hóast varamaður ikki kann verða boðaður. Ásetingin er tó ikki galdandi, um 
so er, at myndugleikin ikki verður viðtøkuførur, ella um tað við atliti til samansetingina 



 
 

 

av myndugleikanum hevði givið orsøk til stóran iva, um so var, at limurin ikki kundi 
tikið lut í viðgerðini av málinum, og viðgerðin ikki kann verða útsett uttan stóran skaða 
fyri almenn ella privat áhugamál.  
Stk. 3. Tá ein kollegialur myndugleiki velur limir til starv, kann ein limur hóast 
ásetingarnar í § 3 taka lut, sjálvt um limurin er skotin upp. Ásetingarnar í § 3 eru ikki 
galdandi fyri bý- ella bygdarráð, tá avgerð verður tikin um samsýning v.m. til limir.  
 
Stk. 2. Tað er kirkjuráðið, sum í hvørjum einstøkum føri tekur støðu til spurningin um 
gegni. Kirkjuráðið eigur at nýta frammanfyri nevndu reglur um gegni í metingini. Í 
støðutakanini eigur dentur at verða lagdur á, at tann, ið avgerðin viðvíkur, kann fáa 
kunnleika um, hvør hevur verið við til at taka avgerðina. Tvs. at borgarin og 
rættartrygdin skulu vera fremst í huganum. Um hildið verður, at tann, ið tekur ímóti 
avgerðini ella verður ávirkaður av henni, kann taka avgerðina inn at sær, eigur málið at 
verða viðgjørt, uttan at viðkomandi kirkjuráðslimur er við í málsviðgerðini.  
 
Stk. 3. Ikki bert kirkjuráðslimurin, sum avgerðin viðvíkur, men allir kirkjuráðslimir 
kunnu leggja avgerðina hjá ráðnum eftir stk. 2 fyri biskup. 
 
Stk. 4. Til tess at tryggja, at alt fer rætt fram, fer ógegnigur kirkjuráðslimur úr 
fundarhølinum, meðan málið verður viðgjørt og atkvøtt verður. Tað er alneyðugt at tað 
verður ført í fundarbókina, soleiðis at skjalprógvast kann yvir fyri tí, ið tekur ímóti 
avgerðini, at alt er farið rætt fram. 
 
Verkseting 

Til § 21 
Stk. 1. Krevur ikki viðmerking. 
 
Stk. 2. Talan er fyrst og fremst um rein avgreiðslumál, sum formaðurin hevur orsøk til 
at halda, at ráðið kortini ikki fer at veruleikaviðgera, ella mál sum kanska mest eru av 
ímyndaligum slag og soleiðis háttað (heilsanir til merkisdag saman við øðrum ráði, 
bráðkomið tilboð við stuttari fráboðanarfreist um, at umbiðið listaligt tiltak verður í 
kirkjuni e. a.), at kirkjuráðið ikki hevði sett seg upp ímóti, at formaðurin ikki lat formlig 
viðurskifti forða fyri avgerðini. 
 
Hvørji mál, ið formaðurin kann avgreiða, eru viðurskifti, ið kunnu vera ásett í 
starvsskipanini fyri kirkjuráðið. 
 
Til § 22 
Krevur onga viðmerking.  
 
Til § 23 
Sóknarprestur er óheftur av kirkjuráðnum í embætisvirksemi sínum í kirkjusóknini. 
Her er ikki munur á, um sóknarprestur er í vanligum føstum starvi í kirkjusóknini, virkar 
sum hjálparprestur ella á annan hátt er knýttur at sóknini. 
 
Í veruliga prestaarbeiðinum er prestur óheftur av kirkjuráðunum, tvs., at kirkjuráð undir 
ongum umstøðum kann leggja seg út í embætisvirksemið hjá sóknarpresti, hvørki tá 
talan er um kristniboðan, sálarsorg ella annað virksemi. Í hesum viðurskiftum er 
sóknarprestur harafturímóti bundin at trúarjáttannarritum kirkjunnar, sum eru tey 
apostólisku, nikensku og athanasiansku trúarorðini frá fornkirkjuni, augsburgsku 



 
 

 

trúarjáttingini og Luthers lítlu katekismus frá reformasjónstíðini. Talan er tí ikki um at 
sóknarprestur hevur boðanarfrælsi, men at boðanin, sum sóknarpresti er litin til, skal 
vera í samljóði við trúarjáttannarrit kirkjunnar.  
 
Í hesum ritum hevur kirkjan samantikið læru sína eftir profetiska og apostóliska 
boðskapinum í Halgu Bók, og biskupur – ikki kirkjuráðið – hevur umsjón og eftirlit við 
virkseminum hjá sóknarpresti. Heldur kirkjuráðið, at ítøkiligar orsøkir kunnu vera til 
stúran ella iva hesum viðvíkjandi, kann tað tí, eins og ein og hvør annar, heita á biskup 
um at kanna, um orsøk er til at taka málið upp. 
 
Felags fundir – kirkjuliðsfundir 

Til § 24  
Viðurskifti kunnu vera, ið krevja, at øll kirkjuráðini í einum prestagjaldi hava felags 
fund. Her er ásett, hvør kann kalla til slíkan serligan fund og hvør leiðir fundin.  
 
Til § 25 
Fundur skal verða í kirkjuliðnum, verður áheitan sett fram um tað. Áseting um 
“menighedsmøde” er í galdandi lóg um “menighedsråd” § 32.  
 
Tað nýggja er, at fundur skal verða, um sóknarprestur saman við limi í kirkjuráðnum 
biður um tað, ella um 15% av limunum biðja um tað.  
 
Stk. 2. Formaðurin skipar fyri fundinum og ger av, nær og hvar fundurin verður hildin. 
Av tí, at talan er um alt kirkjuliðið, er neyðugt, at kunngjørt verður alment um ætlaða 
fundin og møguliga dagsskrá. Verður atkvøtt um ávíst mál, hava limir við valrætti til 
kirkjuráðið atkvøðurætt.  
 
Stk. 3. Kirkjuráðið kann hava serliga fundarbók til kirkjuliðsfundir, soleiðis at innlit 
kann verða givið, uttan at farið verður í fundarbókina, sum kirkjuráðið annars nýtir.  
Verður atkvøtt um mál og koma alternativ uppskot til uppskotið, sum atkvøtt verður um, 
er umráðandi, at tey verða førd í fundarbókina. Er talan um mál, ið skal verða sent 
øðrum myndugleika til víðari viðgerð, skulu alternativu uppskotini verða send við. Her 
kann verða vert at hava í huga, at øðrvísi uppskot kunnu hava við sær, at nýggjur fundur 
við atkvøðugreiðslu má vera, um biðið verður um tað sbrt. stk. 1.  
 
Til § 26 
Á sama hátt sum í § 25 kann felags kirkjuliðsfundur verða, tá ið tørvur er á tí. Tað er 
umráðandi, at kirkjuráðini skipa fyri felags kirkjuráðsfundi áðrenn felags kirkjuliðsfund. 
Men tað er ikki krav, at hesin fundur skal verða samdur um at hava kirkjuliðsfund. 
Felags kirkjuliðsfundur skal verða, biður samtaldi meirilutin í teimum kirkjuráðum, sum 
vilja hava fundin, um tað. Sóknarprestarnir, ið virka í kirkjusóknunum, kunnu eisini 
hava áhuga í einum felags kirkjuliðsfundi, og eins og í § 25 kunnu valførir limir í 
kirkjuliðnum biðja um fund.  
 
Stk. 2. Tann kirkjusókn, ið hevur størst fólkatal, skipar fyri fundinum. Formaðurin í 
kirkjuráðnum í hesari kirkjusóknini ger av, nær og hvar fundurin skal verða, og sær til, 
at fundarboðini verða lýst alment saman við møguligari dagsskrá.   
 
Stk. 3. Víst verður til § 25, stk. 3. 
 



 
 

 

Til Kapittul 3 
Um Próstadømisráð 
Til § 27 
Føroyar verða skipaðar í próstadømi sambært ásetingunum í lógini um fólkakirkjuna í 
Føroyum. Kirkjuráðini í próstadøminum velja próstadømisráðið sbrt. lógini um val til 
kirkjuráð og próstadømisráð. Limirnir í próstadømisráðnum eru umframt próstin, ið er 
føddur limur, nøkur leikfólk, sum kirkjuráðslimir hava valt.  
 
Stk. 2. Próstadømisráðið útinnir sítt virksemi á fundi. Á fyrsta fundinum verður 
próstadømisráðið skipað. Próstur kallar til fundar og skipar fyri vali millum valdu 
limirnir í ráðnum. Bæði formaður og næstformaður verða valdir.  
 
Stk. 3. Próstadømisráðið ásetur sjálvt fundarskipan. Reglur um fundarskipan o.a. verða 
sostatt ikki ásettar í lógini.  
 
Til § 28 
Stk. 1 krevur onga viðmerking.  
 
Stk. 2. Avgerðirnar verða tiknar við vanligum meiriluta. Áðrenn avgerð kann verða 
tikin, skal í minsta lagi helmingurin av limunum verða møttur.  
 
Stk. 3. Tolir mál ikki at bíða, til próstadømisráðið kann koma saman á fundi, kann 
formaðurin taka avgerð vegna próstadømisráðið. Málið skal tó á skrá til fyrst komandi 
fund í próstadømisráðnum. 
 
Stk. 4. Skrivstovan hjá prósti er skrivstova hjá próstadømisráðnum og byggir tí upp 
servitan og kunnleika til arbeiðslagið í próstadømisráðnum. Tískil kann 
próstadømisráðið heimila prósti at taka avgerð í ávísum málum ella sløgum av málum – 
handahógvsmálum, sum kunnu vera mong í tali, og sum tí ikki krevja serstaka viðgerð í 
próstadømisráðnum í hvørjum føri sær. Talan kann eisini verða um avgerðir, ið eru 
tengdar at tilgongdini í málsviðgerðini, t.d. um nær mál eru nóg væl lýst til avgerðar, 
ella um neyðugt er at krevja fleiri upplýsingar, soleiðis at mál ikki koma óneyðuga í 
drag. 
 
Til § 29 
Byggikøni skal saman við próstinum sýna allar kirkjur í landinum. Tað er stór uppgáva, 
og verður landið skipað í fleiri próstadømi, so verður henda uppgáva býtt soleiðis, at 
prósturin sýnar tær kirkjur, sum eru í hansara próstadømi.  
 
Stk. 2. Hevði byggikøni kunnað verið limur í próstadømisráðnum, hevði hann støðugt 
verið ógegnigur, tí hann skuldi verið við til at viðgjørt síni egnu tilmæli. 
 
Til § 30 
Próstadømisráðið førir fundarbók. Ásett er ikki, hvør próstadømisráðslimur førir bókina. 
Skrivstovan hjá prósti er skrivstova hjá próstadømisráðnum, og natúrligt kann tí vera, at 
hon eisini førir fundarbókina. 
 
Stk. 2. Í fundarbókina verður skrivað stutt frásøgn um avgerðirnar (beslutningsreferat). 
Eisini er umráðandi, at skjalprógvað verður, hvussu hvør próstadømisráðslimur 
atkvøður. Fundarbókin verður skrivað á fundinum, og próstadømisráðslimur, ið ikki 



 
 

 

tekur undir við meirilutanum í próstadømisráðnum, skal á fundinum gera vart við sína 
serstøðu og fáa hana førda í fundarbókina.  
 
Stk. 3.  Allir limir skulu skriva undir í seinasta lagi, tá næsti fundur byrjar.  
 
Stk. 4. Limur í próstadømisráðnum, sum ikki tekur undir við niðurstøðuni í einum máli, 
kann krevja at fáa sína serstøðu førda í fundarbókina. Tað kann vera umráðandi, tí 
høvuðsuppgávan hjá próstadømisráðnum er at taka sær av fíggjarviðurskiftunum hjá 
kirkjuni og kirkjusóknunum, og limur í próstadømisráðnum kann ábyrgjast fyri 
fíggjarligum tapi, sum avgerð í próstadømisráðnum hevur elvt til.  
Ofta skulu málini hjá próstadømisráðnum sendast øðrum myndugleikum, so sum 
stiftsstjórnini og landsstýrismanninum. Hesir myndugleikar skulu kunnast um 
serstøðuna, soleiðis sum hon er førd í fundarbókina, so hesin parturin av málsviðgerðini 
verður tikin við, áðrenn endalig støða verður tikin. 
  
Til § 31 
Av tí at limirnir í próstadømisráðnum verða valdir millum valdu limirnir í 
kirkjuráðunum í próstadøminum, so kunnu mál koma til viðgerðar í 
próstadømisráðnum, sum viðvíkja kirkjusóknini, har limurin er valdur í kirkjuráðið. Av 
fyriliti fyri gegnisspurningum verður í lógini ásett, at limurin í próstadømisráðnum kann 
ikki taka lut í málum, ið viðvíkja kirkjusóknini, har hann er limur í kirkjuráðnum. Hann 
hevur tó rætt at siga sína hugsan og svara spurningum frá hinum limunum í 
próstadømisráðnum. 
 
Stk. 2. Ásetingarnar í stk. 2, 3 og 4 eru vanligar ásetingar um gegni og tær somu, sum 
eru ásettar um kirkjuráð. Víst verður til viðmerkingarnar til § 20 í partinum um 
kirkjuráð.  
 
Limur í próstadømisráðnum hevur skyldu til at boða frá, um orsøk kann vera til at ivast 
í, um hann er gegnigur. Landið er ikki stórt, so tað kann meira enn so koma fyri, at mál í 
aðrari kirkjusókn gevur orsøk til iva um gegni.  
 
Stk. 3. Tá spurningur um gegni stingur seg upp, so er tað próstadømisráðið, ið ger av, 
hvørt viðkomandi eigur at halda seg frá at viðgera ávíst mál. Áhugin í málinum er 
avgerandi í metingini. Av tí at talan er um fyrisitingarligar avgerðir, eigur 
próstadømisráðið at hava kap. 2 í løgtingslóg um fyrisitingarlóg um ógegni í huga, tá ið 
spurningar av hesum slag verða viðgjørdir, og nýta somu atlit, sum verða nýtt í almennu 
fyrisitingini annars. Víst verður til viðmerkingarnar til § 20. 
 
Stk. 4. Samsvarandi ásetingunum í fyrisitingarlógini kann limur ikki taka lut í 
viðgerðini av máli, um hann er ógegnigur, og hann skal fara úr fundarhølunum, meðan 
viðgerðin fer fram og atkvøtt verður. 
 
Til § 32 
Sbrt. lógini um val til kirkjuráð og próstadømisráð verða varalimir valdir fyri valdu 
limirnar. Varalimur tekur sæti í próstadømisráðnum, tá limi berst frá, um limur doyr ella 
av aðrari orsøk fer úr ráðnum. 
 
Stk. 2. Er eingin varalimur, fær stiftsstjórnin boð um tað og tekur støðu til, um val skal 
fara fram, soleiðis at nýggjur limur verður valdur, ella um próstadømisráðið kann virka 
fram til næsta val, uttan at vera fullmannað. 



 
 

 

 
 Til Kapittul 4 
Felags ásetingar 
Av tí at kirkjan er sjálveigandi, er neyðugt at áseta, hvør kann røkja áhugamálini hjá 
kirkjuni. Stiftsstjórnin er evsti myndugleiki, og tekur endaliga avgerð í málum sbrt. 
hesum kapitli.  
 
Skotið verður upp at áseta samsvarandi revsitiltøk móti ávikavist kirkjuráði og 
próstadømisráði, soleiðis at ongin grundleggjandi munur er á atgongdini til at gera 
ábyrgd og krøv galdandi í mun til ávíkavist kirkju- og próstadømisráðslimi. 
 
Til § 33 
Um avgerðin skal kunna ógildast, skal hon ikki vera útint. Er avgerðin útint og er talan 
um avgerð, ið kann verða kærd, kann stiftsstjórnin broyta avgerðina í kæruniðurstøðuni.  
 
Skal heimildin at ógilda kunna nýtast, skal málið verða so væl lýst, at eingin ivi er um, 
at lóggáva er sett til viks. Harumframt krevst, at ógilding í ítøkiliga førinum er neyðug. 
Tað merkir, at er talan um mál, ið er at meta sum týdningarleyst í mun til lógarbrotið, so 
eigur ógilding ikki at verða nýtt uttan mun til, um eingin ivi er um, at talan er um 
lógarbrot. 
 
Nýtir stiftsstjórnin heimildina at ógilda avgerð, tikna av annaðhvørt kirkjuráði ella 
próstadømisráði, skal avgerðin roknast sum ikki tikin. 
 
Skal stiftsstjórnin kunna suspendera eina ætlaða avgerð krevst, at viðurskiftini í 
sambandi við avgerðina sannlíkt fara at hava við sær, at lógarbrot verður framt. Meðan 
avgerðin er suspenderað, skulu viðurskiftini verða kannað. Kanning kann ikki verða sett 
í verk uttan so, at tað má haldast rímiliga sannlíkt, at niðurstøðan í kanningini kemur 
fram til grovt lógarbrot, tvs. meira enn bert “smávegisbrot”. Tað skal altso verða talan 
um álvarsmál, áðrenn henda heimild hjá stiftsstjórnini verður nýtt.  
 
Av tí at talan er um áseting, sum helst sjáldan fer at verða nýtt og sum er at finna í 
samsvarandi donsku lógini, verður víst til viðmerkingar og metingar, sum eru og verða 
gjørda út frá donsku ásetingini.  
 
Stk. 2. Heimildin at áleggja tvingsilsbót kann bert verða nýtt til at tvinga í gjøgnum 
tænastuskyldur og aðrar skyldur, sum eru álagdar ráðnum. Heimildin kann ikki verða 
nýtt til at gjøgnumtvinga skyldur, sum eru álagdar hvørjum limi sær í ráðnum. 
 
Tað skal eingin ivi vera um, at tænastuskyldan áliggur ráðnum og eigur at verða 
gjøgnumtvingað til tvingsilsbót. Kann ivi verða sáddur um skylduna, má stiftsstjórnin 
nýta rættin at leggja málið fyri rættin til støðutakan.  
 
Stk. 3 Avgerðin hjá stiftsstjórninin kann ikki verða kærd til annan myndugleika í 
fyrisitingini. Vanliga orðingin í slíkum føri hevði verið “Avgerðin hjá stiftsstjórnini er 
endalig innan fyrisitingina”. Men av tí at kirkjan ikki er samrunnin partur av 
miðfyrisitingini, verður mett, at tann orðingin hevði verið misvísandi.  
 
Til § 34 
Avgerðin um at reisa endurgjaldskrav móti ráðslimi má taka støði í almennu reglunum 
um endurgjaldsábyrgd. Tað merkir, at metingin tekur støði í ábyrgdargrundarlagnum, 



 
 

 

tvs. skilaleysa atburðinum, har ráðslimur av grovum ósketni ella við vilja hevur tikið 
avgerð ella latið vera við at taka avgerð og á tann hátt elvt til fíggjarligt tap.  
 
Endurgjaldskrav kann einans verða reist av stiftsstjórnini ella einum av nevndu ráðum. 
Endurgjaldskrav kann ikki verða reist av einum limi ella av nøkrum limum í felag. 
 
Stk. 2. Tað stendur til stiftsstjórnina at meta um tapið í mun til sýnda skuld og at meta 
um ábyrgdargrundarlagið í hvørjum einstøkum føri. Av tí at talan ongantíð verður um 
felags ella solidariska ábyrgd fyri alt ráðið, skal stiftsstjórnin áseta, hvussu stóra 
upphædd hvør ráðslimur skal bøta fyri.  
 
Ráðslimurin hevur ikki skyldu til at rinda ta upphædd, sum verður ásett av stiftsstjórnini 
Verður upphæddin ikki goldin innan ta freist, sum er ásett, so verður málið lagt fyri 
rættin.  
 
Stk. 3 Avgerðin hjá stiftsstjórninin kann ikki verða kærd til annan myndugleika í 
fyrisitingini. Vanliga orðingin í slíkum føri hevði verið “Avgerðin hjá stiftsstjórnini er 
endalig innan fyrisitingina”. Men av tí at kirkjan ikki er samrunnin partur av 
miðfyrisitingini, verður mett, at tann orðingin hevði verið misvísandi. 
 
 
Til § 35 
Sama áseting er í galdandi lóg. Endamálið er at tryggja, at ráðslimir ikki av óvirkni 
kunnu koma sær undan ábyrgd fyri óheimilaðari avgerð ella broti, men einans um teir 
beinleiðis atkvøða ímóti henni. 
 
Til § 36 
Gildiskoma 
Skiftisreglur 
 
Stk. 2. Kunngerðin um val til próstadømisráð ásetir, at “Funktionsperioden for 
provstiudvalget er 1. april 2006 til 31. marts 2010”. Kunngerðin hevur heimild í 
Anordning nr. 887 af 8. december 1999 om ikrafttræden for Færøerne af lov om 
folkekirkens økonomi, sum er sett úr gildi við løgtingslóg nr. 61 frá 7. juni 2007.  
 

 
Á Løgtingi, tann 20. februar 2008  
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