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Óluva Klettskarð 

løgtingsmaður 

 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um viðurskiftini hjá lesandi uttanlands at gera tað smidligari at velja til 

Løgting, settur landsstýrismanninum í heilsu- og innlendismálum Sirið Stenberg, (at svara 

skrivliga eftir TS § 52a) 

 

1. Hvussu eru viðurskiftini hjá lesandi uttanlands at velja á løgtingsvali? 

2. Hevur landsstýrismaðurin ítøkiligar ætlanir um, at viðurskiftini hjá teimum lesandi uttanlands  

verða broytt, so smidligari verður at velja til Løgting? 

3. Ber til at skipa valstøð á plássum uttanlands, har fleiri hundrað føroysk lesandi eru savnað? 

 

 

 

Viðmerkingar: 

Fyri nøkrum árum síðani var kjak um, hvussu lesandi kundu tryggjast betri og smidligari atgongd at 

fara á løgtingsval. Henda skipan tykist greið, bert røttu skjalprógv og brævatkvøða eru teimum 

lesandi í hendi til ásetta tíð. Men tey lesandi hava víst á, at tað hevur verið heldur torført í praksis at 

fáa valt. Brævatkvøður skulu fáast til vega úr Føroyum og sendast aftur til Føroya í góðari tíð, og 

hesum hava tey lesandi sjálvi ábyrgdina av. Tí er stutt tíð hjá teimum at fáa alt fyriskipað, og 

valstríðið er ofta ikki komið í hæddina, fyrr enn veljast skal. 

 

Bert eitt ár er eftir av hesum valskeiðinum, og tí eiga fyriskipanir at gerast og tiltøk at setast í verk 

nú, ætla vit at røkka øllum okkara ungu veljarum, ið frameftir skulu mynda føroyska framtíð. 

 

Vit eru í eini serstøðu viðvikjandi lesnaði uttanlands. Nógv fleiri føroyingar fara av landinum at 

lesa, enn vanligt er í londunum uttan um okkum. Tí eiga vit at hava fyriskipanir, ið eru lagaðar til 

hesi viðurskifti, og valrættur og góðir møguleikar at velja eru sjálvsøgd rættindi hjá ungum sum 

eldri. 

 

Eru forðingar, ið kunnu fáast av vegnum, so eiga vit at faa hesar beindar burtur. Og ber til at fáa 

valstøð, eitt nú í Keypmannahavn og kanska størru býunum í Danmark, har flest okkara lesandi 

búgva, so kundi tað verið ein áhugaverdur møguleiki. 

 

 

 

 

 

 

Á Løgtingi, 2. august 2018 

 

Óluva Klettskarð 

 


