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Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a
Fyrispurningur um minstu stødd á valstøðum, settur Anniku Olsen, landsstýriskvinnu
(at svara skrivliga eftir TS § 52a)
1. Hvussu langt er arbeiðið komið við at broyta markið fyri minstu stødd á valstøðum?
2. Kann roknast við, at markið fyri minstu stødd á valstøðum verður broytt áðrenn
komandi løgtings- og fólkatingsval?
3. Hví tekur tað so langa tíð at broyta markið fyri minstu stødd á valstøðum?
4. Kann landsstýriskvinnan bera so í bandi, at atkvøðurnar á teimum minstu valstøðunum á komandi fólkatings- og løgtingsvali verða taldar saman við einum størri
valstaði?
Viðmerkingar:
Ein meginregla í vallógini er, at valið skal vera loyniligt. Millum annað verður sagt í lógini, at
atkvøðukassarnir skulu vera læstir, meðan atkvøðugreiðslan fer fram. Men av tí, at summi valstøð
hava sera fáar veljarar, ber í teimum førunum næstan til at seta navn á, hvør eigur hvørja atkvøðu.
Dømi eru um fólk, sum ikki tora at atkvøða eftir síni bestu sannføring orsakað av hesum.
Í vallógini er ásett, at einki valstað kann hava færri enn 10 veljarar (tað eru bara tríggir veljarar
fleiri, enn tað eru flokkar í Løgtinginum). Hetta er ein sera óheppin støða fyri demokratiið á
smáplássunum.
Eg havi tvær ferðir fyrr sett fyrispurningar um henda trupulleikan. Fyrru ferð var í november
2012 og seinnu ferð í august 2014. Báðu ferðirnar fekk eg varhugan av, at vilji var til at fáa hesi
viðurskiftini broytt, men nú roknað verður við, at fólkatingsval verður útskrivað hvørja løtu, og
løgtingsval verður innan fyri eitt hálvt ár, er framvegis einki hent.
Tí verður hesin fyrispurningurin settur. Tað kann ikki passa, at landsstýrið ikki vil loyva veljarum
á smáplássum at velja á loyniligum vali.
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Svar 1-3
Umsitingin í Almannamálaráðnum hevur arbeitt við dagføring av vallógunum. Talan er um
løgtingslóg nr. 49 frá 20. juli 1978 um val til Løgtingið og løgtingslóg nr. 44 frá 19. juni 1972
um val til føroyskar kommunur. Ein av høvuðsorsøkunum til at farið var undir arbeiðið at
dagføra vallógirnar er, at mett verður ikki, at minsta talið á veljarum á einum valstaði,
tryggjar veljarunum loyniligt val á smáu valstøðunum.
Dagføringarnar av vallógunum, sum eru rættuliga umfatandi, hava verið til hoyringar, men eg
havi av politiskum ávum avgjørt ikki at leggja hesar dagføringar fyri tingið í hesi tingsetuni.
Ætla mín er nú, á Ólavsøku, at leggja fyri tingið eitt minni broytingaruppskot, sum bert fevnir
um broyting av § 21 í løgtingsvallógini og § 8 í kommunustýrisvallógini. Ætlaðu
broytingarnar skulu áseta í løgtingsvallógini, at onki valstað kann hava færri enn 100 veljarar
og í kommunuvallógini at kommunustýri ikki kann býta kommununa upp í tvey ella fleiri
valstøð uttan at valstøðini hvørt sær lúka somu treytir sum til løgtingsval.
Viðvíkjandi fólkatingsvallógini er at siga, at mannagongdin viðvíkjandi valstøðum er tann, at
danska innanríkismálaráðharrin, eftir áheitan frá landsstýrinum, við kunngerð kann gera
broytingar í yvirlitinum yvir valstøð.
Svar 4
Í galdandi vallógum er ásett at uppteljingin fer fram á staðnum. Ætlanin hevur ikki verið at
broyta valskipanina soleiðis at atkvøður kunnu flytast í millum valstøð áðrenn tær vera taldar
upp, eg meti at tað hevur alstóran týdning at fyrsta uppteljingin fer fram á staðnum og at
almenningurin hevur høvi at vitna at alt fer rætt fram.
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