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Formæli 

Við gildi frá løgtingsárinum 2014 varð avgjørt at øll uppskot frá landsfyrisitingini skulu 

eftirkannast, áðrenn tey verða løgd fyri Løgtingið ella kunngjørd. Eftirkanningin fer fram eftir 

ásetingunum í  rundskrivi um eftirkanning og rundskrivi um uppseting og broyting av 

løgtingslógum og kunngerðum, um uppseting av ríkislógartilmælum og um uppseting av 

uppskot til samtyktar frá landsfyrisitingini.  

Tað er lógartænastan á Løgmansskrivstovuni sum hevur ábyrgdina av eftirkanningunum. Á 

lógartænastuni eru fimm starvsfólk, av hesum eru tríggir løgfrøðingar. Arbeiðið er skipað 

soleiðis, at øll eru við í eftirkanningararbeiðnum. Løgfrøðingarnir hava ábyrgd av tí 

løgfrøðiligu eftirkanningini, meðan hini bæði starvsfólkini hava ábyrgd av tøkniligu 

eftirkanningini. 

Rundskriv um eftirkanning ásetir, at løgtingslógir, kunngerðir, ríkislógartilmæli og uppskot 

til samtyktar skulu eftirkannast. Tað er ásett, hvat eftirkanningin fevnir um, mannagongdir og 

tíðarfreistir í samband við innlating av uppskotum og eisini, hvat lógartænastan ikki 

eftirkannar.  

Lógartænastan eftirkannar uppskot tøkniliga og løgfrøðiliga, men ikki málfrøðiliga. 

Umsitingin í Løgtinginum eftirkannar uppskot eisini málfrøðiliga. Tað er tí ábyrgdin hjá tí 

einstaka stjórnarráðum at ansa eftir, at uppskot til lógir og kunngerðir eru málsliga lítaleys. 

Lógartænastan skal hava minst 5 yrkadagar at eftirkanna eitt uppskot. Hetta eiga 

stjórnarráðini at hava í huga, tá tey gera tíðarætlan fyri síni uppskot. Í hesum sambandi fara 

vit á minna á, at uppskotini skulu sendast til eftirkanningar, áðrenn tey verða send til 

landsstýrisfund, men aftan á at tey hava verið til ummælis.  

Í løgtingsárinum 2016 eftirkannaði lógartænastan tilsamans 222 uppskot. Lógartænastan 

eftirkannaði 76,6% av uppskotunum innan 5 dagar, og 85,6% av uppskotunum vóru 

eftirkannaði innan 8 dagar.  

Hetta er triðja ársfrágreiðingin, sum verður givin út. Endamálið við útgávuni er framvegis at 

kunna stjórnarráðini um, hvørjar okkara royndir hava verið seinasta løgtingárið, og hvussu 

hetta eftirkanningarárið eftir okkara tykki hevur hepnast.  

 

 

 Løgmansskrivstovan, 20. februar 2018 

 

Nella Festirstein 

Deildarstjóri 

 

http://cdn.lms.fo/media/7411/rundskriv-um-eftirkanning-2016.pdf
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/9901/2017-08-16-rundskriv-um-uppseting-og-broyting-partur-i-vii-1-15.pdf
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/9901/2017-08-16-rundskriv-um-uppseting-og-broyting-partur-i-vii-1-15.pdf
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/9901/2017-08-16-rundskriv-um-uppseting-og-broyting-partur-i-vii-1-15.pdf
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1. Hagtøl løgtingsárið 2016 

1.1. Uppskot, ið skulu eftirkannast av lógartænastuni 
Rundskriv um eftirkanning ásetir: 

 

2.1. Lógartænastan á Løgmansskrivstovuni eftirkannar øll lógaruppskot, uppskot til 

ríkislógartilmæli og uppskot til samtyktar, ið landsfyrisitingin tilevnar, áðrenn hesi verða 

løgd fyri Løgtingið. Frávik frá hesum kann einans gerast í samráð við løgmann.  

 

2.2. Lógartænastan eftirkannar allar kunngerðir, ið landsfyrisitingin tilevnar. Eisini allar 

kunngerðir, ið almennir stovnar, sum hava lógarheimild at lýsa kunngerðir í 

Kunngerðablaðnum, tilevna. 

 

 

Í løgtingsárinum 2016 eftirkannaði lógartænastan tilsamans 222 uppskot frá øllum átta 

stjórnarráðunum. Hetta er 31 uppskot fleiri enn í 2015, men 7 færri enn í 2014, tá 229 

uppskot vórðu eftirkannað.  

Tað sær út til, at talið av uppskotum í tingárinum 2016 aftur er komið á eitt meira vanliga 

støði, eftir at hava verið lægri í 2015, tá løgtingsval var hildið 1. september 2015. Vanliga 

tekur tað eitt sindur av tíð hjá eini nýggjari samgongu at fáa gongd á lógar- og 

kunngerðarsmíðið. 

Nøgdin av uppskotum sigur tó ikki alt, tí uppskotini kunnu vera sera ymisk bæði í longd, 

torleika og margfeldið. Soleiðis var eisini í hesum tingárinum.  

1.2. Yvirlit yvir uppskotini 

Niðanfyri er yvirlit yvir uppskotini frá teimum ymisku stjórnarráðunum. Tølini eru fyri  

løgtingsárini 2014, 2015 og 2016.  

 

Talva 1 Løgmansskrivstovan 

 2014* 2015 2016 

Løgtingslóg 0 0 1 

Kunngerð 0 3 12 

Broytingarlóg 2 0 4 

Broytingarkunngerð 0 0 3 

Ríkislógartilmæli 0 1 3 

Uppskot til samtyktar 3 0 0 

Fráboðan frá løgmanni 1 2 0 

Íalt 6 6 23 

*Uttanríkistænastan partur av LMS 
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Talva 2 Fíggjarmálaráðið 

 2014 2015 2016 

Løgtingslóg 5 3 2 

Kunngerð 8 10 3 

Broytingarlóg 16 24 10 

Broytingarkunngerð 1 1 8 

Ríkislógartilmæli 19 0 3 

Uppskot til samtyktar 0 0 0 

Íalt 49 38 26 

 

 

 

 

Talva 3 Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

 2014* 2015 2016 

Løgtingslóg 2 1 4 

Kunngerð 11 9 17 

Broytingarlóg 19 6 7 

Broytingarkunngerð 6 3 6 

Ríkislógartilmæli 6 1 1 

Uppskot til samtyktar 0 1 0 

Íalt 44 21 35 

* Vinnumálaráðið 

 

 

 

Talva 4 Fiskimálaráðið 

 2014 2015 2016 

Løgtingslóg 4 2 3 

Kunngerð 29 28 29 

Broytingarlóg 6 8 4 

Broytingarkunngerð 14 12 18 

Ríkislógartilmæli 0 0 1 

Uppskot til samtyktar 0 0 0 

Íalt 53 50 55 
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Talva 5 Mentamálaráðið 

 2014 2015 2016 

Løgtingslóg 6 1 2 

Kunngerð 7 9 4 

Broytingarlóg 10 9 6 

Broytingarkunngerð 3 8 3 

Ríkislógartilmæli 0 0 0 

Uppskot til samtyktar 0 0 0 

Íalt 26 27 15 

 

 

 

 

Talva 6 Almannamálaráðið 

 2014 2015 2016 

Løgtingslóg 0 2 1 

Kunngerð 1 4 14 

Broytingarlóg 15 8 9 

Broytingarkunngerð 2 4 2 

Ríkislógartilmæli 0 0 0 

Uppskot til samtyktar 0 0 0 

Íalt 18 18 26 

 

 

 

 

Talva 7 Heilsu- og innlendismálaráðið 

 2014* 2015 2016 

Løgtingslóg 2 1 1 

Kunngerð 9 9 10 

Broytingarlóg 7 6 7 

Broytingarkunngerð 9 7 6 

Ríkislógartilmæli 2 1 3 

Uppskot til samtyktar 0 0 0 

Íalt 29 24 27 

*Heilsumálaráðið 
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Talva 8 Samferðslumálaráðið 

 2014* 2015 2016 

Løgtingslóg - 1 0 

Kunngerð -  0 3 

Broytingarlóg - 3 3 

Broytingarkunngerð - 1 4 

Ríkislógartilmæli - 0 0 

Uppskot til samtyktar - 0 0 

Íalt - 5 10 

*Samferðslalaráðið varð stovnað í 2015 

 

 

 

Talva 9 Stovnar undir landsstýrinum* 

 2014 2015 2016 

Kunngerð 4 2 5 

Broytingarkunngerð 0 0 0 

Íalt 4 2 5 

*Sjóvinnustýrið og Fjarskiftiseftirlitið 

 

 

 

Talva 10 Eftirkanningar íalt 

 2014 2015 2016 

Løgtingslóg 19 11 14 

Kunngerð 69 74 97 

Broytingarlóg 75 64 50 

Broytingarkunngerð 35 36 50 

Ríkislógartilmæli 27 3 11 

Uppskot til samtyktar 3 1 0 

Fráboðan frá løgmanni 1 2 0 

Íalt 229 191 222 
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1.3. Hvat siga tølini? 

Verður hugt eftir býtinum av teimum 222 uppskotunum millum løgtingslógir, kunngerðir, 

ríkislógartilmæli og uppskotum til samtyktar í 2016 í mun til 2015, so sæst at tað eru væl 

fleiri kunngerðir útgivnar í tingárinum 2016, tá talið var 147 í mun til 110 í 2015 og 104 í 

2014.  

Av teimum 222 uppskotunum vóru 14 nýggjar løgtingslógir í mun til 11 í 2015. Tað er 

vanliga eitt størri og meira grundleggjandi arbeiði at gera eina nýggja løgtingslóg í mun til at 

gera broytingar í eini galdandi løgtingslóg. Tey 14 lógaruppskotini eru býtt javnt millum 

stjórnarráðini. Hinvegin vóru 50 uppskot um at gera broytingar í galdandi løgtingslógum. 

Hetta er ein lítil minking í mun til 2015, tá tað vóru 64 uppskot til broytingarlógir. 

Tølini vísa eisini, at tað bara eru Fíggjarmálaráðið og Mentamálaráðið, sum í tingárinum 

2016 ikki høvdu fleiri uppskot enn í 2015. Verður hugt nærri at hesum tølum sæst, at tað 

serliga er talið av kunngerðum, sum er grundin til, at stjórnarráðini antin høvdu fleiri uppskot 

ella færri uppskot í 2016 enn í 2015. 

Av samlaðu eftirkannaðu uppskotunum átti Fiskimálaráðið 55, Uttanríkis- og vinnumálaráðið 

35, Heilsu- og innlendismálaráðið 27, Fíggjarmálaráðið 26, Almannamálaráðið 26, 

Løgmansskrivstovan 23, Mentamálaráðið 15 og Samferðslumálaráðið 10. 

Av teimum 222 uppskotum vóru 5 kunngerðir frá stovnum, sum hava lógarheimild at 

kunngera kunngerðir í Kunngerðablaðnum. Ein var frá Fjarskiftiseftirlitinum, og fýra vóru frá 

Sjóvinnustýrinum. Tað er bara Fjarskiftiseftirlitið og Sjóvinnustýrið sum í løtuni hava 

lógarheimild at kunngera kunngerðir í Kunngerðablaðnum.  

Mynd 1 
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Mynd 2 

 

 

1.4. Longd á eftirkanning 

Rundskrivið um eftirkanning ásetir: 

 

3.2. Lógartænastan skal hava í minsta lagi 5 yrkadagar til eftirkanning. Í serligum førum, 

tá arbeiðsbyrðan hjá lógartænastuni kann væntast at vera stór, t.d. undan seinasta 

framløgudegi, kann roknast við, at eftirkanning tekur longri enn 5 yrkadagar. Hetta eigur 

landsfyrisitingin at hava í huga. 

 

Í løgtingsárinum 2016 blivu 76,6% av uppskotunum eftirkannað innan 5 dagar, ið er minst 

ásetta tíðin, sum lógartænastan skal hava til at eftirkanna uppskot. Hetta er ein afturgongd á 

uml. 13% í mun til løgtingsárið 2015. Tó vóru 85,6% av uppskotunum í 2016 eftirkannaði 

innan 8 yrkadagar í mun til 92,1 % í 2015. Øll átrokandi uppskot hava verið eftirkannað 

innan ásettu tíðina, meðan tað hava verið uppskot, sum ikki hava havt skund, sum hava bíða. 

 

Talva 11 Longd á eftirkanning 

 2014 2015 2016 

 Nøgd % Nøgd % Nøgd % 

1-5 dagar 178 77,7 171 89,5 170 76,6 

6-8 dagar 32 14,0 5 2,6 20 9,0 

9 dagar ella longri 19 8,3 15 7,9 32 14,4 

Íalt 229 100,0 191 100,0 222 100,0 
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Mynd 3 
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2. Tøkniliga eftirkanningin 

2.1. Ásetingar um tøkniligu eftirkanningina 

Rundskriv um eftirkanning ásetir: 

 

5.1. Tøkniliga eftirkanningin verður gjørd eftir viðkomandi rundskrivum og skal tryggja, at 

uppskotið uttan trupulleikar ella ivamál kann kunngerast í Kunngerðablaðnum og 

samanskrivast í logir.fo. 

 

5.2. Er avvarðandi stjórnarráð og lógartænastan ikki á einum máli um onkra viðmerking, 

skal stjórnarráðið venda sær til lógartænastuna hesum viðvíkjandi. 

 

 

Lógartænastan eftirkannar uppskot í mun til galdandi rundskriv dagfest 10. februar 2015: 

Rundskriv um uppseting og broyting av løgtingslógum og kunngerðum, um uppseting av 

ríkislógartilmælum og um uppseting av uppskot til samtyktar frá landsfyrisitingini.  

Viðvíkjandi tí tøkniliga partinum av eftirkanningini hevur tað eisini í 2016 víst seg framvegis 

at vera so, at onkur av stjórnarráðunum ikki geva sær nóg nógv far um, at tað er tað 

eftirkannaða uppskotið, sum skal sendast til Løgtingið ella til kunngering.  

2.3. At góðkenna tøkniligar broytingar 

Okkara fatan er, at stjórnarráðini taka tær tøkniligu viðmerkingarnar hjá lógartænastuni til 

eftirtektar. Men vit hava varhugan av, at øll duga ikki eins væl at nýta programmið Word, tá 

tað ræður um at góðtaka tær tøkniligu broytingarnar o.a. Vit mæla tí til, at stjórnarráðini 

brúka tað skjalið, sum lógartænastan hevur rættað í, at arbeiða víðari við. Tað vísir seg at vera 

trupult uttan feilir at skriva av tøkniligu broytingarnar yvir í eitt skjal, sum ein sjálvur nýtir.  

Lógartænastan hevur gjørt eina vegleiðing um, hvussu tøkniligar rættingar verða góðtiknir í 

Word: Vegleiðing um góðkenning av tøkniligum broytingum.  

2.4. At arbeiða í rætta skjalinum 

Frá tí at eitt uppskot byrjar hjá einum fulltrúa og til, at tað er samtykt á Løgtingi, staðfest av 

løgmanni og kunngjørt, hevur skjalið, sum uppskotið varð skrivað í, verið ígjøgnum eina 

rúgvu av rættingum og tillagingum, sum eru gjørdar av fleiri ymiskum persónum ymsastaðni 

í gongdini. Hetta kann gera, at tað er trupult at halda skil á, hvør rætta útgávan av skjalinum 

er.  

Tí er gott, um stjórnarráðini hava greiðar mannagongdir um, hvør sendir skjølini víðari í 

tilgongdini, og hvør hevur ábyrgd av, at skjalið, ið arbeitt verður í, altíð er tann rætta útgávan 

av uppskotinum. 

https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/9901/2017-08-16-rundskriv-um-uppseting-og-broyting-partur-i-vii-1-15.pdf
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/9901/2017-08-16-rundskriv-um-uppseting-og-broyting-partur-i-vii-1-15.pdf
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/6046/veglei%C3%B0ingum-um-g%C3%B3%C3%B0kenning-av-t%C3%B8kniligum-broytingum.pdf
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Best er at tað er ein ávísur persónur, sum hevur ábyrgd av skjalinum, og at hesin altíð kannar 

eina ferð afturat, at tað nú er tað rætta skjalið, sum arbeitt verður í, og sum verður sent víðari í 

gongdini. 

Tað er fleiri ferð komið fyri, at lógaruppskot, sum eru latin løgtingsumsitingin, ikki eru 

tøkniliga røtt, og at tær tøkniligu broytingarnar, sum lógartænastan viðmælti í síni 

eftirkanning, ikki eru tiknar við.  

Somuleiðis er tað eisini komið fyri, at kunngerðir, sum vit fáa til kunngering, ikki eru 

tøkniliga rættar, og at tær tøkniligu broytingarnar, sum lógartænastan viðmælti í síni 

eftirkanning, ikki eru tiknar við í skjalið. 

Hetta rokna vit við kemur av, at bland er komin í tey ymsu skjølini. 

2.5. Tá broytt verður í einum eftirkannaðum uppskoti 

Tað kemur eisini fyri, at stjórnarráðini broyta uppskotið, eftir at tað hevur verið til 

eftirkanningar, t.d. strika ella seta nýggjar ásetingar inn. Tá hava vit eisini seinni sæð, at 

broytingin ikki er sett rætt upp tøkniliga. Vit mæla til, at um broytingar verða gjørdar í 

uppskotinum aftan á eftirkanningina, at stjórnarráðini senda uppskotið til nýggja 

endureftirkanning.  

2.6. Nýggjar skabelónir 

Lógartænastan hevur gjørt 7 skabelónir til løgtingslógir, kunngerðir, rundskriv og 

leiðbeiningar.  

Tær eru:  

 

 Uppskot til løgtingslóg 

 Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg 

 Javntekstur 

 Uppskot til kunngerð 

 Uppskot til kunngerð um broyting í kunngerð 

 Uppskot til rundskriv 

 Uppskot til leiðbeining 

 

Nýggjasta útgávan er altíð at finna heimasíðuni hjá Løgmansskrivstovuni: 

http://www.lms.fo/fo/arbeidsoki/logarsmid/word-skabelonir-til-logarsmid/ 

Lógartænastan mælir øllum sum gera uppskot til løgtingslógir, kunngerðir, rundskriv og 

leiðbeiningar um at brúka skabelónirnar, tí hetta ger, at uppskotini verða tøkniliga rætt sett 

upp. 

 

 

 

 

http://www.lms.fo/fo/arbeidsoki/logarsmid/word-skabelonir-til-logarsmid/
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3. Rundskriv og leiðbeiningar 

Frá 1. juli 2017 varð Rundskriv um uppseting og broyting av løgtingslógum og kunngerðum, 

um uppseting av ríkislógartilmælum og um uppseting av uppskotum til samtyktar frá 

landsfyrisitingini víðkað við reglum um, hvussu rundskriv (cirkulære) og leiðbeiningar skulu 

setast upp, og nær tað er rættast at nýta hesi. 

 

Rundskriv og leiðbeiningar skulu nú eisini sendast til eftirkanning hjá lógartænastuni: 

eftirkanning@tinganes.fo 

 

Eftirkanning av rundskrivum og leiðbeiningum fevnir einamest um uppseting og er ikki ein 

innihaldslig løgfrøðilig eftirkanning.  

 

Tó verður viðvíkjandi rundskrivum hugt eftir nøkrum yvirskipaðum evnum, so sum 

 

1) Í yvir-/undirskipaðum rundskrivum verður hugt eftir, um innhaldið liggur innanfyri 

tað, sum stjórnarráðið kann geva sínum stovnum tænastuboð um. 

 

2) Í rundskrivum sum hava heimild í løgtingslóg, t.d. til kommunurnar, verður hugt eftir 

um heimildin er í lagi í mun til ítøkiliga innihaldið í rundskrivinum.  

 

3) Í tvørgangandi rundskrivum, sum hava heimild í málsbýtisfráboðan løgmans, verður 

hugt eftir, um heimildin er nøktandi í mun til innihaldið í rundskrivinum. 

 

Rundskriv og leiðbeiningar verða ikki kunngjørd í Kunngerðarblaðanum, men verða løgd út á 

lógarsavnið logir.fo.  

3.1. Partur VI um uppseting og nýtsla av rundskrivum 

Rundskriv eru tað sum á donskum verður nevnt cirkulære ella cirkulæreskrivelse. Rundskriv 

verða nýtt til almenn ella ítøkilig tænastuboð. Rundskriv venda sær bert til almennar 

myndugleikar ella starvsfólk hjá almennum myndugleikum, og ikki til borgaran. 

Tænastuboðini sum standa í rundskrivinum, eru bindandi fyri tann ella teir myndugleikar, 

sum rundskrivið er stílað til.  

3.2. Partur VII um uppseting og nýtsla av leiðbeiningum 

Leiðbeiningar verða nýttar til tilfar, ið ikki er bindandi. Leiðbeiningar verða t.d. nýttar til 

kunning um innihaldið í lógum og kunngerðum, har greitt verður frá innihaldinum í teimum, á 

ein lætt skiljandi hátt. Leiðbeiningar verða eisini nýttar í sambandi við umsiting og tulking av 

ásetingum í lógum og kunngerðum. Í leiðbeining kann eisini verða víst á, hvussu ein ávís 

bindandi áseting kann verða hildin. Hóast leiðbeiningar oftani leiðbeina um bindandi ásetingar, 

so er leiðbeiningin ikki bindandi sjálv.  

3.3. Endurskoðan av rundskrivi um lógarsmíð 

Lógartænastan er farin undir at endurskoða Rundskriv um uppseting og broyting av 

løgtingslógum og kunngerðum, um uppseting av ríkislógartilmælum og um uppseting av 

uppskotum til samtyktar frá landsfyrisitingini. 

Eftir ætlanini skal nýggja rundskrivið vera klárt til tingsetuna 2018, sum byrjar 29. juli 2018. 

Heitið á rundskrivinum verður broytt til: Rundskriv um lógarsmíð.  

mailto:eftirkanning@tinganes.fo
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4. Løgfrøðiliga eftirkanningin 

Rundskriv um eftirkanning ásetir: 

 

2.1. Lógartænastan á Løgmansskrivstovuni eftirkannar øll lógaruppskot, uppskot til 

ríkislógartilmæli og uppskot til samtyktar, ið landsfyrisitingin tilevnar, áðrenn hesi verða 

løgd fyri Løgtingið. Frávik frá hesum kann einans gerast í samráð við løgmann.  

 

2.2. Lógartænastan eftirkannar allar kunngerðir, ið landsfyrisitingin tilevnar. Eisini allar 

kunngerðir, ið almennir stovnar, sum hava lógarheimild at lýsa kunngerðir í 

Kunngerðablaðnum, tilevna. 

 

 

Vit fara at taka fram nøkur av teimum evnum, ið vit hava sæð í eftirkanningini í hesum 

tingárinum.  

Okkara royndir eru, at stjórnarráðið í stóran mun taka undir við viðmerkingunum, sum tey fáa 

til eftirkanningina. Um ráðið heldur, at okkurt er ógreitt, ella tey ikki eru samd við metingina 

hjá lógartænastuni, so samskifta vit við ráðið um hetta, og sum oftast koma vit til eina felags 

fatan.  

Í hesi ársfrágreiðingini fara vit at taka einstøk evni upp, sum tað hevur verið spurt um, ella 

sum vit framhaldandi halda eiga at gerast betur. 

4.1. Ásetingar um løgfrøðiligu eftirkanningi  

 

6.2. Løgtingslógir: Lógartænastan eftirkannar fyrst og fremst, um løgtingslógaruppskot er í 

samsvari við grundlóg, heimastýrislóg, stýrisskipanarlóg, tingskipan, tvørgangandi lógir, 

eitt nú evropeisku mannarættindini, revsilóg, fyrisitingarlóg, lóg um alment innlit og lóg 

um viðgerð av persónsupplýsingum, almennar rættargrundreglur og almenn 

rættarprinsipp.  

  

6.3. Harumframt verður serliga hugt at heimildarásetingum til fyrisitingina, afturvirkandi 

virknað, útpantningsreglur, fyrisitingarligar sektir, eftirlitsásetingar, revsireglur, 

gildiskomureglur, skiftisreglur, kærureglur o.tíl. 

 

6.4. Lógartænastan eftirkannar, at løgtingslógaruppskotið er greitt og skilligt fyri Løgting 

og borgaran, at sundurbýti í lógargreinir, stykkir, kapitlar, yvirskriftir o.tíl. er hóskandi, og 

at bæði tær almennu og serligu viðmerkingarnar til uppskotið samsvara við sjálvan 

lógartekstin. 

 

6.6. Kunngerðir: Lógartænastan kannar fyrst og fremst, um neyðug heimild má metast at 

vera fyri kunngerðini. Hvat viðvíkur innihaldinum í eftirkanningini annars verður víst til 

brotini um eftirkanning av løgtingslógaruppskotum. 
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4.2. Gjøld og avgjøld  

Í tingárinum hevur verið uppskot um at áseta eitt %-gjald til Trygdargrunn fiskivinnunnar í 

kunngerð. Her var í eftirkanningini spurt, um talan var um eitt gjald, sum kann ásetast í 

kunngerð, ella um talan var um skatt ella avgjald, sum ikki kann ásetast í kunngerð. 

Eisini hevur verið dømi um í løgtingslóg at heimila landsstýrismanni at loyva gjaldsfrítøku 

fyri heilsutrygdargjaldi. Her var í eftirkanningini gjørt vart við, at stjórnarráðið eigur at meta 

um, hvørt gjaldið er ein skattur ella er vanligt gjald fyri eina trygging, tí hetta hevur týdning í 

mun til § 41 í stýrisskipananlógini, har skattur ikki kann latast til fyrisitingina at áseta, avtaka 

ella broyta. 

4.3. At víkja frá vanligari tvørgangandi lóggávu so sum innlitslóg, fyrisitingarlóg og 

revsilóg  

Í uppskotinum var ásett, at reglurnar um innlit sambært innlitslógini fyribils ikki skuldu vera 

galdandi fyri ávísar upplýsingar, sum vóru fingnar sum partur av kanning av vanlukku o.tíl. Í 

eftirkanningini var víst á, at slík áseting, eisini um hon bara er fyribils, einans eigur at verða 

ásett í átroknadi førum og eigur at vera væl grundgivin.  

Í øðrum uppskoti var áseting um at víkja frá vanligu reglunum um innlit sambært 

innlitslógini. Í eftirkanningini varð víst á, at tá upplýsingar, sum innlit ikki hevði verið í 

sambært reglunum í innlitslógini, kunnu verða almannakunngjørdar, má hetta metast at vera 

eitt inntriv móti teimum, sum hetta rakar. Í hesum førum eigur at verða greitt frá, um vansin 

av inntrivinum fyri tey raktu stendur í mát við ágóðan, sum fæst av inntrivinum. 

Í einum uppskoti var ætlanin í einum standardloyvi til loyvishavara at áleggja tagnarskyldu í 

5 ár fyri starvsfólk á Jarðfeingi og persónum, sum arbeiða fyri øðrum almennum 

myndugeikum. Mælt varð til at hetta varð sett beinleiðis inn í løgtingslógina.   

4.4. Verklagslógir 

Fyri størri løguverkætlanir uppá 10 mió. kr. ella meira skal verða gjørd ein verklagslóg. Hetta 

verður nýtt í sambandi við bygging, ognan ella avhending av bygningum, løgum og skipum 

o.ø. og í sambandi við stór viðlíkahaldsarbeiði. Verklagslógin skal hava eina áseting um 

samlaðu løguupphæddina og hava eina sólseturáseting, ið ásetur, nær løgtingslógin fer úr 

gildi. Sólseturáseting skal verða grundað á eina veruliga meting av, hvussu leingi 

byggiætlanin væntandi fer at vara, umframt at lagt eigur at verða upp fyri møguligum 

seinkingum. 

Í viðmerkingunum til løgtingslógina skal verða grundgivið fyri, hvussu komið er fram til setta 

áramálið. Eisini eigur at verða greitt frá, hvussu komið er fram til samlaðu løguupphæddina í 

løgtingslógini.  

Í eftirkanning av verklagslógum hevur verið víst á at tað eigur at verða greitt væl frá 

verklagnum í viðmerkingunum. Eisini hevur verið gjørt vart við, at verklagslógir eiga ikki at 

verða broyttar ov ofta.  

Verður verklagið broytt munandi eigur at verða umhugsað, um nýggj verklagslóg eigur at 

verða gjørd. 

 

Uppskot til verklagslógir eiga altíð at verða sendar til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum. 
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4.5. Um at senda til ummælis 

Uppskot eiga altíð at vera send til ummælis hjá øllum viðkomandi pørtum, og vanliga eigur 

tíðarfreistin at lata inn ummæli at vera 4 vikur. Henda freist eigur ikki at verða skerd uttan so, 

at tað er átrokandi neyðugt.  

Eftir áheitan frá MBF verður mælt til, at stjórnarráðini í størst møguligan mun eisini senda 

uppskot til ummælis hja MBF. 

Umframt at stjórnarráðini senda uppskot til ummælis hjá øllum viðkomandi pørtum, skulu øll 

uppskot hjá stjórnarráðunum eisini sendast til Løgmansskrivstovuna, sum leggur tey á 

ummælisportalin, sum er á heimasíðuni hjá landsstýrinum, og sum øll hava atgongd til.  

Ummælisportalurin sæst her: http://www.foroyalandsstyri.fo/fo/kunning/uppskot-til-

ummaelis/ 

Okkara royndir eru, at stjórnarráðini nú er meira tilvitað um at leggja fyrireikingararbeiðið 

við lógaruppskotum soleiðis til rættis, at tað í tíðarætlanini eisini verður sett tíð til, at uppskot 

kunnu verða send til ummælis, sum høvuðsregla í 4 vikur.  

Enn er tað tó soleiðis, at orsakað av tíðarneyð verður ummælistíðin ofta skerd, heilt niður í 

nakrar dagar. Hetta hevur við sær, at dygdin á lógaruppskotinum ikki gerst so góð, sum hon 

kundi verðið.  

Lógartænastan fer staðiliga at heita á stjórnarráðini um at leggja arbeiðið soleiðis til rættis, at 

uppskot kunnu verða send til ummælis í góðari tíð. 

4.6. Eftirkanning av donskum kunngerðum 

Danskar kunngerðir, “Bekendtgørelser”, sum ríkismyndugleikarnir gera og sum skulu setast í 

gildi fyri Føroyar, eiga sambært rundskrivinum um eftirkanning eisini at sendast til 

eftirkanning hjá lógartænastuni, áðrenn tær verða kunngjørdar í Kunngerðablaðnum. 

Ikki øll stjórnarráðini gera hetta, tí tað hendir meira enn so, at danskar kunngerðir, sum ikki 

eru eftirkannaðar, verða kunngjørdar í Kunngerðablaðnum. Vit fara at heita á stjórnarráðini 

um at minnast til hetta. 

4.7. Lutakast sum áseting í kunngerð  

Lutakast gevur fyri partarnar í einum lutakasti eitt heilt tilvildarligt úrslit. Hesin mátin at 

fyrisita verður tí vanliga ikki roknaður at vera partur av eini sakligari málsviðgerð og krevur 

tí nágreiniliga lógarheimild.  

4.8. Implementering av ES-lóggávu í føroyska lóggávu  

Við atliti at hvat góð lógardygd er, er útgangsstøðið, at vit so vítt møguliga skulu stremba 

eftir, at í Føroyum verður føroyskt lóggáva skrivað á føroyskum, undantikið ríkislóggáva, 

sum er á donskum. Tað er tó so, at á fleiri fakøkjum vísir seg í størri og størri mun at vera 

neyðugt at seta ES-rættarreglur í gildi í Føroyum.  

Á yvirtiknum málsøkjum sum t.d. á tryggingarøkinum, sjóvinnuøkinum, 

grannskoðaraøkinum og matvøruøkinum skal lóggávan gerast sum løgtingslógir. At umseta 

http://www.foroyalandsstyri.fo/fo/kunning/uppskot-til-ummaelis/
http://www.foroyalandsstyri.fo/fo/kunning/uppskot-til-ummaelis/
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hesar mangan drúgvu ES-rættarreglur til føroyskt er eyðsýnt sera tíðarkrevjandi, og tað er 

greitt, at okkara umsiting hevur als ikki orku at lyfta slíka uppgávu. 

Á felagsøkjum er tað ríkismyndugleikarnir, sum hava uppgávuna at gera uppskot til lóg, sum 

skal implementera ES-rættarreglur í føroyska lóggávu, tá føroyskir myndugleikar biðja um 

tað. Eins og tað er galdandi fyri okkara egnu umsiting, so er uppgávan at gera eitt 

lógaruppskot um “Lov for Færøerne om ...”, har ES-rættarreglur verða gjørdar um til vanligar 

fólkatingslógir, eisini eitt ómetaligt drúgvt arbeiði, sum heldur ikki ríkismyndugleikarnir hava 

orku til. 

Tað er tí í ávísum føri neyðugt eisini at taka meiri praktisk atlit soleiðis, at tað verður 

góðtikið, at ES-rættarreglur kunnu verða implementeraðar við løgtingslóg ella ríkislóg 

soleiðis, at tað verður gjørd ein styttri ígildissetingarlóg, har sjálv ES-fyriskipanin ella ES-

direktivið í tí líki, hon er gjørd av ES-myndugleikum, verður hjáløgd sum skjal til lógina, sum 

antin er ein løgtingslóg ella ríkislóg. 

Tað má vísast sera stórt nærlagni, tá ið hesin gildiskomuhátturin verður brúktur, og tað 

rúgvusmikla tilfarið, sum víst verður til í ES-rættarreglunum, má gjølliga gjøgnumlesast:  

 Tryggjast má, at røttu ES-fyriskipanirnar ella direktivini verða hjáløgd saman við 

gildiskomulógini, tí ofta er tað so, at ein ES-fyriskipan vísir til aðrar ES-rættarreglur, 

og tá mugu eisini hesar ES-rættarreglur hjáleggjast sum skjal til gildiskomulógina. 

 Man má verða sera ansin við at tryggja, at har heimild er í ES-fyriskipanum til 

kommissión ella parlament verður hon løgd til gildugan danskan ella føroyskan 

myndugleika. 

 

Í løtuni arbeiðir lógartænastan við at gera reglur fyri, nær og hvussu ein slíkur serstakur 

lóggávuháttur kann brúkast. Ætlanin er, at hesar skulu koma við í endurskoðaðan rundskrivið 

um lógarsmíð. 

4.9. Loftrúm, tyrlur og dronur 

Í einum uppskoti var ætlanin at lóggeva um loftrúm, tyrlur og dronur. Í eftirkanningini varð 

gjørt vart við, at loftrúm, tyrlur og dronur kemur undir málsøkið “Flogferðsla”, sum ikki er 

yvirtikið og sostatt felagsøki, sum føroyskir myndugleikar ikki hava heimild at lóggeva um. 

4.10. Afturvirkandi virknaður 

Í eini skattalóg var áseting við afturvirkandi virknaði. Í eftirkanningini varð víst á, at sambært 

stýrisskipanarlógini § 41, stk. 2 var tað viðvíkjandi álegging av skatti ikki gjørligt at leggja 

virknaðin aftur um dagfestingina, tá ið uppskotið bleiv lagt fyri Løgtingið. 

4.11. “Skøn under regel” 

Í eini kunngerð varð áseting um málsviðgerðina hjá Vørn so nágreinilig og ítøkilig, at tað í 

eftirkanningini varð gjørt vart við, at talan kundi vera, at ásetingini setti “skøn under regel”, 

sum ikki er loyvt í fyrisitingarrættinum. Mælt varð til at stjórnarráðið heldur gjørdi eina 

leiðbeining til Vørn. 
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4.12. Útpanting 

Tað kemur javnan fyri at stjórnarráð í uppskotum seta inn innheintingarheimild til TAKS at 

fremja panting fyri gjøld ella skuld til tað almenna. Í eftirkanningini verður í hesum førum 

víst á, at útpanting er eitt størri inntriv í rættindini hjá fólki, og at tað tí eigur at vera víst 

varsemi við at geva slíkar heimildir. Tað eigur tí altíð at vera gjørd ein meting, um inntrivið 

stendur mát við lógarbrotið. Um tað almenna heldur seg hava eitt fíggjarligt krav móti einum 

borgara, sum ikki vil gjalda, so er meginreglan, at kravið eigur at vera lagt fyri rættin, og tá ið 

dómur fyriliggur, kann tað verða biðið um úttøku í fútarættinum. Við atliti til rættartrygdina 

eigur ein myndugleiki bara at fáa útpantingsrætt fyri krøv, sum tað frammanundan verður 

væntað ikki hava við sær próvligar ella rættarligar ósemjur. 

4.13. Ígildiseting av løgtingslóg við kunngerð.  

Í eini kunngerð, sum hevði heimild í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum, var ætlanin í 

somu kunngerð at seta í gildi eina broyting í løgtingslóg um verju av havumhvørvinum. Í 

eftirkanningini varð mælt til, at ígildisseting av løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

verju av havumhvørvinum varð gjørd í eini sjálvstøðugari kunngerð.   

4.14. Tíðaravmarkaðar kunngerðir 

Nakrar kunngerðir skulu bara hava gildi eitt ávíst tíðarskeið. Spurningurin hevur verið, um 

hesar kunngerðir eiga hava eina áseting um úrgildisseting? Lógartænastan hevur mett, at tá ið 

ásetta tíðarskeiðið er farið, eiga hesar lógir ella kunngerðir framvegis at vera í gildi fyri tað 

árið ella tíðina, tær hava virknað fyri. Tað eigur tí ikki at ásetast, at hesar kunngerðir fara úr 

gildi eina ávísan dag.  

Dømi um slíkar kunngerðir eru kunngerð um áseting og javning av almannaveitingum fyri 

2017 og kunngerð um summartíð 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. 

4.15. Ognartøka 

Í einum uppskoti innan fiskivinnuna varð heimilað landsstýrismanninum á uppboðssølu at 

selja rættin at veiða ávís fiskasløg. Í eftirkanningini varð víst á vandamálið við at gera 

broyting í skiftistíðini 2007-2017, av tí at veiðuloyvir sambært løgtingslóg um vinnuligan 

fiskiskap hava hava gildi til 1. januar 2018, og tí at skiftistíðin upp á 10 ár serstakliga var 

ásett fyri at sleppa undan ognartøkuspurninginum. Tað merkir, at tey sum í 2007 høvdu 

veiðuloyvi hava ein ávísan rætt til at rokna við at sleppa at útinna sín rætt uttan stórvegis 

broyting í lóggávuni í hesi skiftistíðini. Verða munanadi broytingar gjørdar í hesum 

viðurskiftum, kann tað verða vandi fyri, at vinnan fer at seta spurning við, um skiftistíðin er 

nøktandi í mun til at sleppa undan ognartøkuspurninginum av hesi orsøk.  

4.16. Lóggáva sum setir til viks áseting í galdandi sáttmála á arbeiðsmarknaðinum 

Í einum lógaruppskoti var áseting, sum beinleiðis setti til viks áseting í einum galdandi 

sáttmála millum partar á arbeiðsmarknaðinum. Í eftirkanningini varð víst á, at hetta mátti 

metast at vera brot á frælsa samráðingarrættin á føroyska arbeiðsmarknaðinum. Siðvenjan er, 

at tá partarnir á arbeiðsmarknaðinum eru komnir ásamt um ein sáttmála, so eigur lóggevari at 
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halda seg frá eftirfylgjandi at koma við inntrivum, sum órógvar samráðingarúrslitið millum 

partarnar. Landsstýrið kann við slíkari lóggávu koma í vanda at ífella endurgjaldsskyldu.  


