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Svar 

upp á 

fyrispurning nr. 1/2018 eftir §52a í tingskipanini frá Óluva Klettskarð, løgtingskvinnu til 

Sirið Stenberg, landsstýriskvinnu um viðurskiftini hjá lesandi uttanlands at gera tað 

smidligari at velja til Løgting 

 

Spurningarnir vóru soljóðandi: 

 

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? 

 

 

Svar: 

Til nr. 1 og 2.  

Í farnu tingsetu vóru stig tikin til at gera tað lættari hjá persónum, sum vegna útbúgving fyribils 

hava tilhald uttan fyri Føroyar, at koma á vallista. Tann 29. januar 2018 varð kunngerð nr. 137 

frá 23. september 1992, um upptøku á vallista av persónum, ið hava valrætt, hóast teir ikki hava 

tilhald í Føroyum, broytt. Broytingin hevði við sær, at tann lesandi ikki longur skal útvega 

váttan frá útbúgvingarstovninum. Hetta skuldi gjørt tað lættari hjá teimum lesandi at søkja um 

at koma á vallista.  

Rætturin hjá persónum, sum vegna útbúgving fyribils hava tilhald uttan fyri Føroyar, at velja 

til løgtingið er staðfestur í § 2a í løgtingslóg nr. 49 frá 1978 um val til Løgtingið og nærri reglur 

um upptøku á vallista eru ásettar í kunngerð nr. 137 frá 23. september 1992.   

Persónar, sum vegna útbúgving fyribils hava tilhald uttan fyri Føroyar, verða settir á vallista í 

teirri kommunu, har teir seinast hava staðið skrásettir í fólkayvirlitinum. Áheitanin skal skrivast 

á umsóknarblað, sum er hjálagt kunngerðini. Áheitan um upptøku á vallista skal sendast hesi 

kommunu, og avgerðir um upptøku á vallistan eru galdandi í 2 ár um ferðina. Nevndu persónar 

hava sostatt longu nú møguleika at senda umsókn til kommununa um upptøku á vallista til 

komandi løgtingsval, sjálvt um val ikki er útskrivað. 



síða 2 av 2 

 

Mannagongdin fyri at velja er ikki broytt og skal framvegis fara fram við at møta á valstaðnum 

ella við brævatkvøðu.  

Mett verður, at tey, sum fyribils uppihalda sær uttanlands vegna lestur, hava góðan møguleika 

til at luttaka á løgtingsvali. Heilsu- og innlendismálaráðið ætlar sær í næstum at vísa teimum 

lesandi á møguleikan at senda umsókn um upptøku á vallista til komandi løgtingsval longu nú.  

Til nr. 3. 

Í dag er skipanin soleiðis, at atkvøðugreiðslan á hvørjum valstaði verður fyriskipað undir 

leiðslu av einum valstýri, sum verður sett av kommunustýrinum. Kommunustýrini hava ein 

týðandi leiklut í valinum, og um eitt valstað skal vera uttan fyri Føroyar, krevur hetta eina 

lógarbroyting. Tá ið vit hava fingið ein talgildan samleika, kann farast undir at arbeiða við 

spurninginum um talgilda atkvøðugreiðslu. 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 14. august 2018 

 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

 


