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LÓGARTÆNASTAN

Formæli
Við gildi frá løgtingsárinum 2014 skulu øll uppskot frá landsfyrisitingini 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 2017 eftirkannaði lógartænastan tilsamans 248 uppskot. Lógartænastan
eftirkannaði 83% av uppskotunum innan 5 dagar, og 92% av uppskotunum vóru eftirkannað innan 8
dagar.
Hetta er fjórða ársfrágreiðingin, sum verður givin út. Endamálið við útgávuni er framvegis at kunna
stjórnarráðini um ymiskt viðvíkjandi lógarsmíði og at siga frá okkara royndum seinasta løgtingárið,
og hvussu hetta eftirkanningarárið eftir okkara tykki hevur hepnast.
Í ár er eisini ein partur um ummælistíðir hjá stjórnarráðunum og yvirlit yvir rættarreglur, sum eru
kunngjørdar í Kunngerðarblaðnum.

Løgmansskrivstovan, 5. november 2018
Nella Festirstein
Deildarstjóri
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1. Yvirlit yvir eftirkanningar
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 2017 eftirkannaði lógartænastan tilsamans 248 uppskot frá øllum átta
stjórnarráðunum. Hetta er 26 uppskot fleiri enn í 2016, og hetta er hægsta talið av eftirkannaðum
uppskotum síðani tingárið 2014. Hækkingin er javnt býtt millum øll stjórnarráðini uttan
Løgmansskrivstovuna, sum bara hevði eitt lógaruppskot í tingárinum 2017.
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, 2016 og 2017.
Talva 1

2014*
Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
2
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
3
Fráboðan frá løgmanni
1
Íalt
6
*Uttanríkistænastan partur av LMS

Løgmansskrivstovan
2015
2016
1
3
12
4
3
1
3
2
6
23

2017
1
1
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Talva 2

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Rundskriv
Leiðbeining
Íalt

2014
5
8
16
1
19
-

49

Talva 3

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Stovnar
Íalt
* Vinnumálaráðið

2014*
2
11
19
6
6
44

Talva 4

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Leiðbeining
Íalt

2014
4
29
6
14
0
0
53

Fíggjarmálaráðið
2015
2016
3
2
10
3
24
10
1
8
3
-

38

26

Uttanríkis- og vinnumálaráðið
2015
2016
1
4
9
17
6
7
3
6
1
1
1
21

35

Fiskimálaráðið
2015
2016
2
3
28
29
8
4
12
18
0
1
0
0
50

55

2017
3
7
14
5
11
6
1
47

2017
7
26
5
7
1
5
51

2017
4
33
3
21
1
62
6

Talva 5

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Íalt

2014
6
7
10
3
26

Mentamálaráðið
2015
2016
1
2
9
4
9
6
8
3
27
15

2017
1
6
7
6
20

2014
1
15
2
18

Almannamálaráðið
2015
2016
2
1
4
14
8
9
4
2
18
26

2017
5
1
9
1
16

Talva 6

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Íalt

Talva 7

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Íalt
*Heilsumálaráðið

2014*
2
9
7
9
2
29

Heilsu- og innlendismálaráðið
2015
2016
1
1
9
10
6
7
7
6
1
3
24
27

2017
2
10
5
18
1
36
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Talva 8

2014*
Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Íalt
*Samferðslalaráðið varð stovnað í 2015

Talva 9

2014
Kunngerð
4
Broytingarkunngerð
Íalt
4
*Sjóvinnustýrið og Fjarskiftiseftirlitið

Talva 10

Løgtingslóg
Kunngerð
Broytingarlóg
Broytingarkunngerð
Ríkislógartilmæli
Uppskot til samtyktar
Fráboðan frá løgmanni
Stovnar
Rundskriv
Leiðbeining
Íalt

Samferðslumálaráðið
2015
2016
1
3
3
3
1
4
5
10

2017
1
5
2
7
15

Stovnar undir landsstýrinum*
2015
2016
2
5
2
5

2017
1
4
5

2014
19
69
75
35
27
3
1

Eftirkanningar íalt
2015
2016
11
14
74
97
64
50
36
50
3
11
1
2
-

229

191

222

2017
23
88
46
65
12
1
5
6
2
248
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1.3. Hvat siga tølini?
Mynd 1

Nøgd av uppskotum
Samferðslumálaráðið
6%
Heilsu- og
innlendismálaráðið
15%

Løgmansskrivstovan
0%
Fíggjarmálaráðið
19%

Almannamálaráðið
6%
Uttanríkis- og
vinnumálaráðið
21%

Mentamálaráðið
8%

Fiskimálaráðið
25%

Verður hugt eftir býtinum av teimum 248 uppskotunum millum løgtingslógir, kunngerðir,
ríkislógartilmæli og uppskotum til samtyktar í 2017 í mun til 2016, so sæst at tað eru nakað fleiri
løgtingslógir og broytingarkunngerðir útgivnar í tingárinum 2017 í mun til í 2016.
Av teimum 248 uppskotunum vóru 23 nýggjar løgtingslógir í mun til 14 í 2016. Ein nýggj
løgtingslóg merkir, at tað verður lóggivið um nakað, sum tað ikki fyrr er lóggivið um, ella at
lóggávan á økinum verður endurnýggja og umskipað soleiðis, at tað ikki er nøktandi at gera
broytingar í eini galdandi løgtingslóg. Av teimum 23 lógaruppskotunum átti Uttanríkis- og
vinnumálaráðið 7 og Almannamálaráðið 5 av uppskotunum. Hini 11 uppskotini eru býtt javnt
millum hini stjórnarráðini.
Hinvegin vóru 46 uppskot um at gera broytingar í galdandi løgtingslógum; av hesum átti
Fíggjarmálaráðið 14. Hetta er ein lítil minking í mun til 2015, tá tað vóru 50 uppskot til
broytingarlógir.
Tølini vísa eisini, at tað bara eru Løgmansskivstovan og Almannamálaráðið, sum í tingárinum 2017
ikki høvdu fleiri uppskot enn í 2016. Verður hugt nærri at hesum tølum sæst, at tað serliga er tal av
ríkislógartilmælum (FMR) ella tal av kunngerðum, sum er grundin til, at stjórnarráðini antin høvdu
fleiri uppskot ella færri uppskot í 2017 enn í 2016.

9

Av samlaðu eftirkannaðu uppskotunum átti Fiskimálaráðið 62, Uttanríkis- og vinnumálaráðið 51,
Fíggjarmálaráðið 47, Heilsu- og innlendismálaráðið 36, Mentamálaráðið 20, Almannamálaráðið 16,
Samferðslumálaráðið 15 og Løgmansskrivstovan 1.
Hetta merkir, at helvtin av stjórnarráðunum: Fiskimálaráðið, Uttanríkis- og vinnumálaráðið,
Fíggjarmálaráðið og Heilsu- og innlendismálaráðið standa fyri 80% av eftirkanningunum.
Av teimum 248 uppskotum vóru 5 kunngerðir frá stovnum, sum hava lógarheimild at kunngera
kunngerðir í Kunngerðablaðnum. Allar fimm vóru frá Sjóvinnustýrinum; ein kunngerð og 4
broytingarkunngerðir. Tað er bara Fjarskiftiseftirlitið og Sjóvinnustýrið, sum í løtuni hava
lógarheimild at kunngera kunngerðir í Kunngerðablaðnum.

Mynd 2

Gongdin í slagi av rættarreglum 2014-2016
120
100
80
60
40

20
0
Løgtingslóg

Kunngerð

Broytingarlóg

2014

2015

Broytingarkunngerð Ríkislógartilmæli

2016

2017

Tað sæst týðuliga, at tað serliga eru kunngerðirnar, sum tað eru flest av í eftirkanningini. Av
teimum 248 uppskotunum vóru 158 kunngerðir, av hesum 89 nýggjar kunngerðir og 69
broytingarkunngerðir. Tvs. at 64% av eftirkanningunum í tingárinum 2017 vóru kunngerðir.
Hinvegin vóru 69 lógaruppskot, av hesum 23 nýggjar lógir og 46 broytingarlógir; hetta svarar til
28% av eftirkannaðu uppskotunum. Ríkislógartilmælini vóru 12 í tali svarandi til 5%. Seinastu 3%
eru uppskot til samtyktar, rundskriv og leiðbeiningar.

1.4. Longd á eftirkanning
Rundskrivið um eftirkanning ásetir:
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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 2017 blivu 83% av uppskotunum eftirkannað innan 5 dagar, ið er minst ásetta
tíðin, sum lógartænastan skal hava til at eftirkanna uppskot. Hetta er ein framgongd á uml. 6,4% í
mun til løgtingsárið 2016. Tó vóru 92% av uppskotunum í 2017 eftirkannað innan 8 yrkadagar í
mun til 85,6 % í 2016. Hini 8% av uppskotunum vóru eftirkannað millum 9 og 29 dagar. Øll
átrokandi uppskot hava verið eftirkannað innan ásettu tíðina, meðan tað hava verið uppskot, sum
ikki hava havt skund, sum hava bíðað.

Talva 11

2014
1-5 dagar
6-8 dagar
9 dagar
ella longri
Íalt

Nøgd
178
32
19

%
77,7
14,0
8,3

229

100,0

Longd á eftirkanning
2015
2016
Nøgd
%
Nøgd
171
89,5
170
5
2,6
20
15
7,9
32
191

100,0

222

2017
%
76,6
9,0
14,4

Nøgd
206
22
20

%
83
9
8

100,0

248

100,0

Mynd 3

Longd av eftirkanning 2016
9 dagar ella longri
8%
6-8 dagar
9%

1-5 dagar
83%
1-5 dagar

6-8 dagar

9 dagar ella longri
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Mynd 4

Longd á eftirkanning 2014-2016
250

200

150

100

50

0
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6-8 dagar
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9 dagar ella longri
2017

1.5. Eftirkannað uppskot og viðgerðin í Løgtinginum
Tað sæst á tølunum, at tað vóru eftirkannað tilsamans 81 lógaruppskot hjá øllum stjórnarráðunum
tilsamans. Av hesum vóru 23 høvuðslógir, 46 broytingarlógir og 12 ríkislógartilmæli. Av hesum
legði landsstýrið 73 uppskot fyri Løgtingið, sum samtykti 67 lógaruppskot, eitt varð tikið aftur og 5
fullu burtur, tá tingsetan endaði. Hetta merkir at 92% av uppskotum landsstýrisins vóru samtykt,
meðan 8% ikki fingu undirtøku í tinginum.
Eisini sæst at 8 av teimum eftirkannaðu uppskotunum ikki vóru løgd fyri tingið, sannlíkt tí at
politisk undirtøku ikki hevur verið fyri uppskotunum í landsstýrinum ella samgonguni.
Mynd 5

Eftirkannaði lógaruppskot

Samtykt í Løgtinginum
burturfallin
Afturtiki
Ikki lagt fyri Løgtingið

12

1.5.1. Løgmansskrivstovan
Hjá Løgmansskrivstovuni var eitt lógaruppskot eftirkannað. Løgmaður legði tó tvey uppskot fyri
tingið; hitt var Stjórnarskipanauppskotið, sum ikki varð eftirkannað, tí tað var av so yvirskipaðum
slagi. Løgtingslógaruppskotið var samtykt av tinginum, meðan Stjórnarskipanaruppskotið fall
burtur, tá tingsetan endaði.
1.5.2. Fíggjarmálaráðið
Tað vóru eftirkannað 28 lógaruppskot hjá Fíggjarmálaráðnum. Av hesum vóru 3 høvuðslógir, 14
broytingarlógir og 11 ríkislógartilmæli. Av hesum vóru 23 uppskot løgd fyri Løgtingið, sum
samtykti øll uppskotini.
1.5.3. Uttanríkis- og vinnumálaráðið
Tað vóru eftirkannað 12 lógaruppskot hjá Uttanríkis- og vinnumálaráðnum. Av hesum vóru 7
høvuðslógir og 5 broytingarlógir. Øll 12 vóru løgd fyri Løgtingið, har øll vóru samtykt.
1.5.4. Fiskimálaráðið
Tað vóru eftirkannað 7 lógaruppskot hjá Fiskimálaráðnum. Av hesum vóru 4 høvuðslógir og 3
broytingarlógir. Øll 7 uppskotini vóru løgd fyri Løgtingið, sum samtykti 6 av uppskotunum, meðan
eitt fall burtur, tá tingsetan endaði.
1.5.5. Mentamálaráðið
Tað vóru eftirkannað 8 lógaruppskot hjá Mentamálaráðnum. Av hesum var ein høvuðslóg og 7
broytingarlógir. Øll uppskotini vóru løgd fyri Løgtingið, sum samtykti tey øll.
1.5.6. Almannamálaráðið
Tað vóru eftirkannað 14 lógaruppskot hjá Almannamálaráðnum. Av hesum vóru 5 høvuðslógir og 9
broytingarlógir. Tað vóru løgd 11 uppskot fyri Løgtingið, sum samtykti 8 uppskot, eitt varð tikið
aftur av landsstýrismanninum og 2 tvey fullu burtur, tá tingsetan endaði.
1.5.7. Heilsu- og innlendismálaráðið
Tað vóru eftirkannað 8 lógaruppskot hjá Heilsu- og innlendismálaráðnum. Av hesum vóru 2
høvuðslógir, 5 broytingarlógir og eitt ríkislógartilmæli. Tað vóru løgd 7 uppskot fyri Løgtingið,
sum samtykti øll uppskotini.
1.5.8. Samferðslumálaráðið
Tað vóru eftirkannað 3 lógaruppskot hjá Samferðslumálaráðnum; ein høvuðslóg og 2
broytingarlógir. Øll uppskotini vóru løgd fyri Løgtingið, sum samtykti 2 uppskot, meðan eitt fall
burtur, tá tingsetan endaði.
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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 er tað framvegis soleiðis, 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.
2.2. 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.
2.3. Uppskot sum er burturfallið í tinginum og verður sett fram aftur
Uppskot, sum er burturfallið í Løgtinginum, t.d. tí tingsetan endaði, áðrenn uppskotið var liðugt
viðgjørt, og sum landsstýrið aftur ætlar at leggja fyri Løgtingið, skulu sendast til eftirkanning eins
og onnur uppskot, hóast uppskotið hevur verið eftirkannað í eini fyrru tingsetu. Tað vísir seg oftani,
at smærri broytingar eru gjørdar, og at tøkniligar villur sníkja seg inn aftur í uppskotið. Hesi
uppskot kann lógartænastan ofta avgreiða skjótt, um stjórnarráðið upplýsir, hvørjar broytingar tey
hava gjørt.
2.4. 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
14




Uppskot til rundskriv
Uppskot til leiðbeining

Nýggjasta útgávan er altíð at finna á breddanum hjá lógartænastuni á 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.
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3. 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.
3.1. 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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3.2. Gjøld og avgjøld
Eisini í hesum tingárinum hava verið uppskot, har spurningurin hevur verið, um talan er um gjald
ella avgjald. Lógartænastan hevur í eftirkanningini av einum lógaruppskoti viðmerkt, at í mun til
skatt, so er avgjald eitt gjald av transaktión, sum landið ikki er partur av.
Í ein øðrum lógaruppskoti hevur lógartænastan í eftirkanningini viðmerkt, at mett varð at talan var
um eitt gjald, tí borgarin fekk nakað beinleiðis afturfyri gjaldið, og hann fekk tað frá landinum, sum
átti veitingina.
Í øðrum lógaruppskoti metti lógartænastan, at talan var um eitt gald, tí borgarin fekk eina beinleiðis
tænastu, sum varð veitt sum mótveiting fyri gjaldið, og tí at gjaldið fyri tænastuna var lægri, enn
tænastan kostaði. At tænastan og gjaldið varð tvungið, varð ikki mett at ávirka spurningin, um talan
var um skatt ella ei.
3.3. Kunngerð, rundskriv ella leiðbeining?
Kunngerðir áseta rættindi og skyldur hjá borgarunum. Tað kemur enn fyri, at stjórnarráð áseta
reglur í eini kunngerð, sum eiga at verða ásettar í rundskrivi, t.d. ein starvsskipan, ið vanliga bert
vendir sær til nevndina.
Ein eftirkanning var um eitt rundskriv hjá einum stjórnarráði, sum eisini skuldi fevna um
kommunurnar. Lógartænastan viðmerkti, at hetta bara kann vera, um tað er beinleiðis heimild fyri
hesum í løgtingslóg. Vanliga eru rundskriv hjá stjórnarráðunum einans galdandi fyri stovnar og
myndugleikar undir ráðnum.
3.4. Ásetingar um val av nevndum o.tíl.
Í einum lógaruppskoti vóru ásetingar um val av nevnd. Umframt ásetingar um, hvussu nevndarlimir
verða valdir, og hvussu leingi valskeiðið er, viðmerkti lógartænastan í eftirkanningini, at tað kann
vera skilagott at áseta, at limir og varalimir vera sitandi, inntil nýggir eru valdir. So kemur man
ongantíð í eina støðu, har ongin nevnd er, um tað dregur út at velja nýggjar nevndarlimir, ella tað er
farið í gloymskuna, at valskeiðið hjá nevndini er runnið út. Eisini varð mælt til at áseta, at um ein
partur í einum máli kann møta í nevndini, so eigur aðrir partar eisini at hava høvi at møta í nevndini.
3.5. Pantirætt
Í einum lógaruppskoti var ætlanin at geva einum myndugleika pantingarrætt. Lógartænastan
viðmerkti í eftirkanningini, at við atliti til rættartrygdina eigur ein myndugleiki bara at fáa
pantingarrætt viðvíkjandi krøvum, sum tað frammanundan verður væntað ikki hava við sær
próvligar ella rættarliga ósemjur. So var ikki í ítøkiliga førinum. Tað eigur altíð at verða væl
grundgivið fyri einum pantingarrætti í viðmerkingunum til lógaruppskotið, tá slík heimild verður
sett inn í lógina.
3.6. Trúnaðarupplýsingar
Í einum lógaruppskoti var skotið upp at skerja innlitsreglurnar sbrt. Innlitslógini við at áseta, at
ávísir upplýsingar, sum myndugleikin fekk, vóru trúnaðarupplýsingar. Lógartænastan spurdi í
eftirkanningini, hví reglarnar í fyrisitingarlógini og innlitslógini ikki vóru nøktandi, av tí at tað
tóktist ikki at vera talan um slag av upplýsingum, sum tað bar til at fáa alment innlit í sambært
innlitslógini. Stjórnarráðið mátti tí grundgeva fyri, hví neyðugt var í hesum føri at víkja frá vanligu
reglunum og tess vegna at áseta hesar upplýsingar sum trúnaðarupplýsingar.
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3.7. 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 eisini altíð at verða sendar til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum.
Í tingárinum hava verið fleiri verklagslógir, har lógartænastan í eftirkanningini hevur mælt til at
greiða betri frá, hvussu kostnaðurin var útroknaður, og hvussu komið var fram til áramálið í
tíðarætlanini. T.d. at tað verður upplýst, hvat er við í kostnaðinum: grundstykki, projektering,
bygging, innbúgv?
3.8. Gildiskoma og skiftisreglur
Í eftirkanningini av einum broytingaruppskoti viðmerkti lógartænastan, at viðvíkjandi skiftisreglum
í eini broytingarlóg, skal vísast til greinina og nummarið í broytingarlógini, og ikki til greinarnar í
høvuðslógini.
Í fleiri kunngerðaruppskotum var dagfesting ásett inni í kunngerðini. Lógartænastan mælti
stjórnarráðnum í eftirkanningini til at flyta hesa ásetingina aftur til gildiskomuna sum skiftisregla.
Í onkrum lógaruppskoti varð víst til (uppskot til eina) løgtingslóg, sum ikki var samtykt av
Løgtinginum enn. Lógartænastan vísti á tað óhepna í hesi støðuni.
3.9. Delegatión
Í einum donskum bekendtgørelse har ráðharrin á økinum legði avísar heimildir til eitt stýri, varð
hetta gjørt sum ein kunngerð uttan inngang, og soleiðis at í § 1 vóru delegeraðu heimildir
uppreksaðar. Hetta tí at talan var um vanliga delegatión frá yvirskipaðum myndugleika til ein
undirskipaðan myndugleika.
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3.10. At senda til ummælis
Í fleiri lógaruppskotum var sagt, at uppskotið fór at verða sent til ummælis, tá uppskotið var
framlagt í Løgtinginum. Lógartænastan viðmerkti í eftirkanningini, at hetta ikki var góður
lóggávusiður og var ein samanblanding av útinnandi og lóggevandi valdinum. Landsstýrið eigur at
viðgera uppskotið liðugt, áðrenn uppskotið verður borin í Løgtingið. Tá uppskotið er framlagt í
Løgtinginum, er tað farið úr hondum landsstýrisins, og tá er tað tingnevndirnar og Løgtingið, sum
viðgera uppskotið. Eitt lógaruppskot har avvarandi partar ikki vóru hoyrdir, helt lógartænastan ikki
var búgvið at leggja fyri Løgtingið.
3.11. Skjalprógv fyri útgjaldingum
Í einum lógaruppskoti var skotið upp, at tað ikki var neyðugt við skjalprógvi, um stuðul einans var
veittur í upp til 5 dagar. Hetta var fyri at lætta um hjá borgarar og umsitandi myndugleikanum.
Lógartænastan viðmerkti í eftirkanningini, at hetta mátti metast at vera beinleiðis í andsøgn við
góðan fyrisitingarsið, sum krevur at ein almennur myndugleiki skal tryggja sær haldgott grundarlag
fyri sínum útgjaldingum.

3.12. Fráboðanarskylda og hjálparskylda
Ætlanin var í eini kunngerð og einum lógaruppskoti at áleggja fráboðanar- og hjálparskyldu.
Lógartænastan viðmerkti í eftirkanningini, at “skal fráboða” varð broytt til “eigur at fráboða”, og at
brot á skylduna ikki hevði revsing við sær. Eisini varð viðmerkt at kommunalar avgerðir ikki kunnu
kærast til landsstýrismann, men skulu kærast til bý- ella bygdaráð.
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4. Ummælisportalurin
Uppskot eiga altíð at verða 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 MEGD verður mælt til, at stjórnarráðini í størst møguligan mun eisini senda
uppskot til ummælis hja MEGD.
Umframt at stjórnarráðini senda uppskot til ummælis hjá øllum viðkomandi pørtum, skulu øll
uppskot hjá stjórnarráðunum eisini leggjast 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 eru 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.

4.1. Einans uppskot sum eru løgd á ummælisportalin
Grundarlagið fyri hesum partinum er ein uppteljing av teimum uppskotum, sum hava verið løgd út
alment til ummælis á ummælisportalurin, sum er á heimasíðuni hjá landsstýrinum. Tað merkir, at
uppskot, sum als ikki hava verið send til ummælis, ella sum einans hava verið send beinleiðis til
ummælis til viðkomandi uttanhýsis partar, ikki eru við í hesi uppteljing. Yvirlitið vísir tí einans
ummælisfreistir fyri tey uppskot, sum hava verið á ummælisportalinum.

4.2. Ummælisfreistir
Á ummælisportalinum sæst, at í tingárinum 2017 løgdu stjórnarráðini tilsamans 77 uppskot alment
til ummælis á ummælisportalinum. Av hesum vóru 42 løgtingslógaruppskot, 29 kunngerðir og 6
bekendtgørelser. Stytsta ummælisfreistin var 5 dagar og longsta var 60 dagar.
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Sum høvuðsregla eiga uppskot at verða send til ummælis í 4 vikur ella 28 dagar. Tað sæst á talvuni
omanfyri, at fyri 60 ella 78% av uppskotunum var ummælisfreistin í løgtingsárinum 2017 sett
millum 1-28 dagar, og fyri 17 ella 22% av uppskotunum var ummælisfreistin meira enn 29 dagar.
Tað merkir, at tað er einans 1/5 av øllum uppskotunum, sum hava havt tilmæltu ummælistíðina upp
á 4 vikur. Tað er ikki nøktandi.
Ein ummælisfreist, sum er minni enn 14 dagar, verður als ikki mett at vera nøktandi. Ein
ummælisfreist upp á í minsta lagi 15 dagar má roknast sum eitt minstamark fyri eini rímiligari
ummælisfreist. Á talvuni omanfyri sæst at fyri 22 ella 29% av uppskotunum var ummælisfreistin
sett millum 1-14 dagar, og fyri 55 ella 71% av uppskotunum var ummælisfreistin meira enn 15
dagar.
Tað merkir, at meira enn ein fjórðingur av øllum uppskotunum ikki hava havt eina nøktandi
ummælisfreist. Tað eru alt ov nógv uppskot eftir okkara tykki.
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Myndin vísir, at einans 22% ella 17 uppskot hava havt tilmæltu ummælistíðini upp á minst 4 vikur,
meðan 29% ella 22 uppskot ikki hava havt eina ummælistíð upp á í minsta lagi 14 dagar, sum má
metast at vera eitt minstamark fyri eini rímiligari ummælisfreist. Býti millum lógir og kunngerðir er
nøkunlunda javnt.
4.2.1. Ummælisfreistir hjá Fíggjarmálaráðnum
13 lógaruppskot vóru send til ummælis í tíðini 21.09.2017 til 09.03.2018. Styttsta ummælisfreistin
var 8 dagar og longsta ummælisfreistin var 43 dagar. Í miðal var ummælisfreistin 22 dagar. Fyri 3
uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 23 %, og fyri 10 uppskot var
ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 77%.
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4.2.2. Ummælisfreistir hjá Almannamálaráðnum
6 lógaruppskot vóru send til ummælis í tíðini 13.09.2017 til 02.10.2017. Styttsta ummælisfreistin
var 8 dagar og longsta ummælisfreistin var 29 dagar. Í miðal var ummælisfreistin 19 dagar. Fyri 1
uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 17 %, og fyri 5 uppskot var
ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 83%.
4.2.3. Ummælisfreistir hjá Heilsu- og innlendismálaráðnum
13 uppskot vóru send til ummælis í tíðini 28.09.2017 til 22.06.2018. Styttsta ummælisfreistin var 6
dagar og longsta ummælisfreistin var 60 dagar. Í miðal var ummælisfreistin 25 dagar. Fyri 2
uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 15%, og fyri 11 uppskot var
ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 85%.
Av hesum vóru 8 lógaruppskot send til ummælis í tíðini 06.10.2017 til 22.06.2018. Styttsta
ummælisfreistin var 11 dagar og longsta ummælisfreistin var 60 dagar. Í miðal var ummælisfreistin
fyri lógaruppskotini 30 dagar. Fyri 1 uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til
12%, og fyri 7 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 88%.
Av teimum 13 uppskotunum vóru 5 kunngerðaruppskot send til ummælis í tíðini 03.11.2017 til
06.07.2018. Styttsta ummælisfreistin var 6 dagar og longsta ummælisfreistin var 22 dagar. Í miðal
var ummælisfreistin fyri kunngerðaruppskotini 16 dagar. Fyri 1 uppskot var ummælistíðin minni
enn 14 dagar svarandi til 20%, og fyri 4 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi
til 80%.
4.2.4. Ummælisfreistir hjá Uttanríkis- og vinnumálaráðnum
20 uppskot vóru send til ummælis í tíðini 27.09.2017 til 20.07.2018. Styttsta ummælisfreistin var 5
dagar og longsta ummælisfreistin var 36 dagar. Í miðal var ummælisfreistin 21 dagar. Fyri 3
uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 15%, og fyri 17 uppskot var
ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 85%.
Av hesum vóru 6 lógaruppskot send til ummælis í tíðini 28.09.2017 til 19.04.2018. Styttsta
ummælisfreistin var 5 dagar og longsta ummælisfreistin var 36 dagar. Í miðal var ummælisfreistin
fyri lógaruppskotini 18 dagar. Fyri 2 uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til
33%, og fyri 4 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 67%.
Av teimum 20 uppskotunum vóru 14 kunngerðaruppskot send til ummælis í tíðini 27.09.2017 til
20.07.2018. Styttsta ummælisfreistin var 13 dagar og longsta ummælisfreistin var 29 dagar. Í miðal
var ummælisfreistnin fyri kunngerðaruppskotini 22 dagar. Fyri 1 uppskot var ummælistíðin minni
enn 14 dagar svarandi til 5%, og fyri 19 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi
til 95%.
4.2.5. Ummælisfreistir hjá Samferðslumálaráðnum
7 uppskot vóru send til ummælis í tíðini 06.10.2017 til 12.02.2018. Styttsta ummælisfreistin var 11
dagar og longsta ummælisfreistin var 38 dagar. Í miðal var ummælisfreistnin 30 dagar. Fyri 1
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uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 14%, og fyri 6 uppskot var
ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 86%.
Av hesum vóru 2 lógaruppskot send til ummælis í tíðini 06.10.2017 til 12.02.2018. Styttsta
ummælisfreistin var 11 dagar og longsta ummælisfreistin var 15 dagar. Í miðal var ummælisfreistin
fyri lógaruppskotini 13 dagar. Fyri 1 uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til
50%, og fyri 1 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 50%.
Av teimum 7 uppskotunum vóru 5 kunngerðaruppskot send til ummælis í tíðini 19.12.2017 til
20.12.2017. Styttsta ummælisfreistin var 35 dagar og longsta ummælisfreistin var 38 dagar. Í miðal
var ummælisfreistin fyri kunngerðaruppskotini 37 dagar. Fyri øll 5 uppskotini var ummælistíðin
longri enn 14 dagar svarandi til 100%.
4.2.6. Ummælisfreistir hjá Fiskimálaráðnum
10 uppskot vóru send til ummælis í tíðini 25.10.2017 til 13.04.2018. Styttsta ummælisfreistin var 8
dagar og longsta ummælisfreistin var 14 dagar. Í miðal var ummælisfreistin 12 dagar. Fyri øll 10
uppskotini var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 100%.
Av hesum vóru 3 lógaruppskot send til ummælis í tíðini 03.11.2017 til 19.02.2018. Styttsta
ummælisfreistin var 8 dagar og longsta ummælisfreistin var 13 dagar. Í miðal var ummælisfreistin
fyri lógaruppskotini 11 dagar. Fyri øll 3 lógarauppskotini var ummælistíðin minni enn 14 dagar
svarandi til 100%.
Av teimum 10 uppskotunum vóru 7 kunngerðaruppskot send til ummælis í tíðini 25.10.2017 til
13.04.2018. Styttsta ummælisfreistin var 10 dagar og longsta ummælisfreistin var 14 dagar. Í miðal
var ummælisfreistin fyri kunngerðaruppskotini 12 dagar. Fyri øll 7 kunngerðaruppskotini var
ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 100%.
4.2.7. Ummælisfreistir hjá Mentamálaráðnum
7 uppskot vóru send til ummælis í tíðini 25.10.2017 til 12.06.2018. Styttsta ummælisfreistin var 8
dagar og longsta ummælisfreistin var 34 dagar. Í miðal var ummælisfreistin 16 dagar. Fyri 3
uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til 43%, og fyri 4 uppskot var
ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 57%.
Av hesum vóru 3 lógaruppskot send til ummælis í tíðini 15.11.2017 til 29.01.2018. Styttsta
ummælisfreistin var 8 dagar og longsta ummælisfreistin var 34 dagar. Í miðal var ummælisfreistin
fyri lógaruppskotini 17 dagar. Fyri 2 uppskot var ummælistíðin minni enn 14 dagar svarandi til
67%, og fyri 1 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi til 33%.
Av teimum 7 uppskotunum vóru 4 kunngerðaruppskot send til ummælis í tíðini 25.10.2017 til
12.06.2018. Styttsta ummælisfreistin var 10 dagar og longsta ummælisfreistin var 21 dagar. Í miðal
var ummælisfreistin fyri kunngerðaruppskotini 16 dagar. Fyri 1 uppskot var ummælistíðin minni
enn 14 dagar svarandi til 25%, og fyri 3 uppskot var ummælisfreistin longri enn 14 dagar svarandi
til 75%.
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4.2.8. Ummælisfreistir hjá Løgmansskrivstovuni
1 uppskot sent til ummælis tann 05.01.2017. Ummælisfreistin var 34 dagar.
Mynd 7

Ummælisfreistir hjá hvørjum stjórnarráði sær
18
16
14
12

10
8
6
4
2
0
FMR

AMR

HIMR

UVMR

Minst 28 dagar (tilmælta ummælisfreistin)

SMR

FISK

MMR

LMS

1-14 dagar (ikki nøktandi ummælisfreist)

Meira enn 14 dagar (nøktandi ummælisfreist)

4.3. Samanumtøka
Sum tað sæst á myndini omanfyri hava øll stjórnarráðini uttan Løgmansskrivstovan sent uppskot til
ummælis við styttri freist enn 14 dagar. Tilsamans vóru 29% av uppskotunum send til ummælis við
styttri enn 14 daga freist, og sum nevnt frammanfyri er ein ummælisfreist, sum er minni enn 14
dagar, ikki nøktandi.
Fiskimálaráðið skilir seg út við tað, at øll teirra uppskot hava verið send til ummælis við styttri enn
14 daga ummælisfreist. Fyri Mentamálaráðið var talan um 43% av teirra uppskotum, fyri
Almannamálaráðið 33%, meðan talan var um 15% av uppskotunum hjá ávikavist
Fíggjarmálaráðnum, Heilsu- og innlendismálaráðnum, Uttanríkis og vinnumálaráðnum og síðani
14% av uppskotunum hjá Samferðslumálaráðnum.
Tað er hinvegin jaligt, at 71% ella knapt ¾ av uppskotunum hóast alt hava verið send til ummælis
við meira enn 15 daga freist, sum má metast at vera eitt minstamark fyri eini rímiligari
ummælisfreist.
Tá talan er um at senda uppskot til ummælis við tilmæltu ummælisfreistini uppá 4 vikur, skilur
Samferðslumálaráðið seg út við, at 71% av teirra uppskotum hava havt minst 4 vikurs
ummælisfreist. Fyri Heilsu- og innlendismálaráðnum var talan um 30% av teirra uppskotum, fyri
Uttanríkis- og vinnumálaráði 20%, Almannamálaráðið 16%, Fíggjarmálaráðið 15% og og síðani
14% av uppskotunum hjá Mentamálaráðnum.
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5. Kunngerðarblaðið

Í løgtingslóg nr. 109 frá 17. desember 1987 um alment kunngerðablað verður álagt landsstýrinum
at stíla fyri útgávu av einum almennum kunngerðablaði: Kunngerðablaðið.
Í Kunngerðablaðnum skulu allar løgtingslógir, kunngerðir, reglugerðir og aðrar almennar
fyriskipanir yvirhøvur, ið landsstýrið gevur út, lýsast.
Frá 1. januar 2013 verður Kunngerðablaðið einans givið út talgilt og ikki í pappírsútgávu sum
áður. Kunngerðaportalurin gerst við hesum einasti bindandi kunngerðamiðilin til løgtingslógir,
kunngerðir o.a.
Í Kunngerðablaðið A verða løgtingslógir og kunngerðir, givnar av landsstýrinum, lýstar, og í
Kunngerðablaðið B verða lógir og kunngerðir, ið ríkismyndugleikarnir geva út, lýstar.

Tað er lógartænastan, sum hevur ábyrgd fyri at geva út Kunngerðarblaðið. Kunngerðablaðið verður
vanliga givið út fríggjadagar.
5.1. Kunngering í tingárinum 2017
Í tingárinum 2017 vóru tilsamans 240 løgtingslógir, kunngerðir, ríkislógir og bekendtgørelser
kunngjørd í Kunngerðarblaðnum. Av hesum vóru 195 føroyskar rættarreglur og 45 ríkislóggáva.
Tvs. at 81% av kunngjørdu rættarreglunum eru føroyskar, meðan 19% er dansk ríkislóggáva.
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Mynd 8
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5.1.1. Fiskimálaráðið
Fiskimálarráðið kunngjørdi 61 rættarreglur: 55 kunngerðir og 6 løgtingslógir. Nærum allar
kunngerðirnar eru um at skipa fiskiskapin, og tær 6 lógirnar viðvíkja eisini fiskivinnuni.
5.1.2. Uttanríkis- og vinnumálaráðið
Uttanríkis- og vinnumálaráðið kunngjørdi 44 rættarreglur: 21 kunngerðir, 11 løgtingslógir, 1
fyriskipan og 11 bekendtgørelser.
Fimm av kunngerðunum eru frá Sjóvinnustýrinum. Hinar kunngerðirnar eru innan ferðavinnu, trygd
á sjónum, aling, keyp og sølu av fastogn, matvørur og skráseting.
Løgtingslógirnar eru um tryggingarvirksemi, mynstring, keyp og sølu av fastogn, aling,
umsitingarbygning til Sjóvinnustýrið, bókhald, skráseting av skipum, filmsframleiðslu, P/F Visit
Faroe Islands og lán til P/F Fiskaaling.
Fyriskipanin og 9 av bekendtgørelserne viðvíkja luftfartslógini. Hini bæði bekendtgørelser eru
innan útlendingaøki og skipatrygd.
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5.1.3. Fíggjarmálaráðið
Fíggjarmálaráðið kunngjørdi 44 rættarreglur: 6 kunngerðir, 13 løgtingslógir, 10 fyriskipanir, 4
bekendtgørelser og 11 fíggjarlóg, eykajáttanarlógir og eykafíggjarlógir.
Kunngerðirnar eru um tollfrían innflutning, bókhald, skatt, meirvirðisgjald og talgildan roknskap og
rokningar.
Løgtingslógirnar eru um skatt, meirvirðisgjald, stuðul til rentuútreiðslur, avgjald á innflutningi og
avgjald, tollsatsir, Búskapargrunn, landskassatrygd fyri Oyggjaleikir í Føroyum, javningarprosent til
almannaveitingar, eftirløn og arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn.
Fyriskipanarnar og bekendtgørelserne eru øll um lóggávuna á peningastovnsøkinum.
Fíggjarlógirnar eru ein fíggjarlóg, ein eykafíggjarlóg og 9 eykajáttanarlógir.

5.1.4. Heilsu- og innlendismálaráðið
Heilsu- og innlendismálaráðið kunngjørdi 37 rættarreglur: 25 kunngerðir, 5 løgtingslógir, 4
fyriskipanir og 3 bekendtgørelser.
Helvtin av kunngerðunum viðvíkja familjurættinum. Fleiri av kunngerðunum er um Heilsutrygd og
restin er um vallista, luftdálking, týning av rottu, sigling kring Ramsar-oyggjum, kloakkspillivatn
frá skipum og jarðhitaskipan.
Løgtingslógirnar eru um kommunustýri, fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung,
foreldramyndugleikalógina, ættleiðing og Heilsutrygd.
Fyriskipanirnar og bekendtgørelserne eru innan heilsulóggávuna og um heilsustarvsfólk.

5.1.5. Mentamálaráðið
Mentamálaráðið kunngjørdi 20 rættarreglur: 9 kunngerðir, 9 løgtingslógir og 2 bekendtgørelser.
Kunngerðirnar eru um lestrarstuðul, førleikameting, lærupláss, Mentunnargrunn Landsins, ymiskar
útbúgvingar og Miðlastuðulsnevnd.
Løgtingslógirnar eru um húsarhaldsskúlar, skúladepil í Tórshavn, fólkaskúlan, lestrarstuðul,
fólkakirkjuna, miðnámsskúla í Kambsdali, Føroya Landsskjalasavn og dagstovnar og dagrøkt.
Bekendtgørelserne vóru um millumtjóða sáttmálar um upphavsrætt.
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5.1.6. Løgmansskrivstovan
Løgmansskrivstovan kunngjørdi 14 rættarreglur: 1 kunngerð, 1 løgtingslóg, 2 fráboðanir, 1
fyriskipan og 9 bekendtgørelser.
Løgtingslógin var um broyting í revsilógini og fyriskipanin var um passlóggávuna.
Bekendtgørelserne vóru um pass, rættargang og persónsdátalógina fyri ríkismyndugleikar.
Fráboðanirnar vóru dagføringar av býtinum av málsøkjum millum landsstýrismenninar.

5.1.7. Almannamálaráðið
Almannamálaráðið kunngjørdi 10 rættarreglur: 2 kunngerðir og 8 løgtingslógir.
Kunngerðirnar eru um almannaveitingar. Løgtingslógirnar eru um almannalóggávuna, byggja
búheim og umlættingarheim, byggja vardar bústaðir, leigulóg og famljuískoyti.

5.1.8. Samferðslumálaráðið
Samferðslumálaráðið kunngjørdi 10 rættarreglur: 8 kunngerðir og 2 løgtingslógir.
Kunngerðirnar eru um barsilsskipanina, frítíðargrunnin, hýruvognsreglugerð og ferðslulógina.
Løgtingslógirnar eru um barsilsskipanina og Hvalbiartunnil
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6. Endurskoðan av rundskrivi um lógarsmíð
6.1. Rundskriv um lógarsmíð
Lógartænastan hevur seinastu tvey árini arbeitt við at endurskoða Rundskriv um uppseting og
broyting av løgtingslógum og kunngerðum, um uppseting av ríkislógartilmælum og um uppseting av
uppskotum til samtyktar frá landsfyrisitingini.
Heitið á rundskrivinum verður broytt til: Rundskriv um lógarsmíð. Eftir ætlanini skal nýggja
rundskrivið koma í gildi 1. januar 2019.
Í rundskrivinum verður ásett, hvussu løgtingslógaruppskot og broytingaruppskot skulu orðast og
setast upp. Krøv til innihaldið í viðmerkingum til hesi uppskot verða eisini ásett. Rundskrivið fevnir
eisini um orðingar í og uppseting av kunngerðum og broytingarkunngerðum.
Harumframt er ein serstakur partur um uppseting av ríkislógartilmælum, og ein serstakur partur um
uppseting av uppskotum til samtyktar frá landsfyrisitingini. Ein partur er um serstakan lóggávuhátt
til ávísar ES-rættarreglur og ávísar kunngerðir, og at enda er eisini ein serstakur partur um uppseting
og nýtslu av rundskrivum og ein serstakur partur um uppseting og nýtslu av leiðbeiningum.
Við hesum rundskrivinum verða mestsum allir tættir innan lógarsmíð samlaðir á einum staði.
Endamálið við rundskrivinum er at lætta um lóggávuarbeiðið hjá landsfyrisitingini. Greitt verður
eisini í stuttum frá, hvørji løgfrøðilig atlit skulu havast í huga, tá rættarreglur verða gjørdar.
Rundskrivið er býtt í 8 partar:
Partur I:
Partur II:
Partur III:

Uppseting av løgtingslógum og kunngerðum.
Broytingar í løgtingslógum og kunngerðum.
Almennar ásetingar, so sum gildiskoma, úrgildisseting, afturvirkandi virknaður,
kærureglur, gjøld, eginrættarligar gerðir, áseting av samskiftisháttum, lutakast,
revsiásetingar, fyrisitingarlig sekt, pantiheimild, eftirlitsásetingar, afturtøka av
løggilding o.tíl., skiftisreglur og landøkisásetingar.
Partur IV: Uppseting av ríkislógartilmælum.
Partur V:
Serstakur lóggávuháttur til ávísar ES-rættarreglur og ávísar kunngerðir.
Partur VI: Uppseting av uppskotum til samtyktar frá landsfyrisitingini.
Partur VII: Uppseting og nýtsla av rundskrivum.
Partur VIII: Uppseting og nýtsla av leiðbeiningum.
Endurskoðanin er gjørd í samráð við umsitingina í Løgtinginum og allir partarnir av rundskrivnum
hava verið til ummælis hjá øllum stjórnarráðunum
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6.2. Løgbitar
Ætlanin er at gera eitt kunnandi ískoyti til rundskrivið, har hvørt evni verður nevnt ein løgbiti.
Løgbitarnir skulu stutt lýsa nøkur yvirskipaði evni, sum tað er gott at hava sum undirstøði, tá man
skal gera eina lóg ella aðrar rættarreglur.
Eisini verður í hesum partinum ávís løgfrøðilig ella faklig evni lýst nærri.
Løgbitarnir eru leiðbeinandi tekstur, og eru ikki bindandi fyri stjórnarráðini eins og sjálvt
rundskrivið er.
Løgbitarnir eru hesir:
1) Stjórnarrættarliga støða Føroya
2) Stýrisskipanarlógin § 55 og millumtjóðasáttmálar
3) Arbeiðsháttur Løgtingsins
4) Arbeiðsháttur landsstýrisins
5) Lóggáva í mun til kommunurnar
6) Kunngerðaportalurin og lógarsavnið logir.fo – Hvør er munurin?
7) At senda til ummælis
8) Singuler lóggáva
9) Lóggávugongdin í landsstýrinum
10) Fíggjarlógargongdin – frá byrjan til enda
11) Lóggáva búgvin til talgilding?
Løgbitarnir eru gjørdir í samráð við tey stjórnarráð ella myndugleika, sum hava serligan kunnleika
innan øki, sum løgbitin viðvíkur.
Løgbitin um arbeiðshátt Løgtingsins er gjørdur í samráð við umsitingina hjá Løgtinginum.
Løgbitin um lóggáva í mun til kommunurnar eru gjørdur í samráð við kommunudeildina í Heilsuog innlendismálaráðnum og løgbitin um fíggjarlógargongdina er gjørdur í samráð við
Fíggjarmálaráðið
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7. Grafisk mynd av lógargongdini
Sum ein partur av lógardygdararbeiðnum hevur lógartænastan fingið gjørt eina grafiska mynd av
lógargongdini. Hugsanin við myndini er at brúka hetta í samband við skeið um lógarsmíð o.tíl., men
eisini yvirhøvur fyri at lætta um, tá greiðast skal frá tilgongdini at gera eina løgtingslóg.
Lógargongdin er drúgvari enn tey flestu geva sær far um.

Ætlanin er eisini at leggja myndina talgilda á breddan hjá lógartænastuni á heimasíðuni hjá
Løgmansskrivstovuni, soleiðis at tað skal bera til at klikkja á ymisku kortini á myndini og fáa nærri
frágreiðing og praktiskar upplýsingar um evnið á júst tí kortinum.
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