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Til Løgtingið
Vísandi til § 11, stk. 1 í løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai 

2000 um Løgtingsins umboðsmann lati eg av hondum 
hesa frágreiðing um virksemi mítt í 2020.

Ársfrágreiðingin skal sambært nevndu grein verða 
almannakunngjørd áðrenn 1. juli 2021.

Tórshavn, apríl 2021

Sólja í Ólavsstovu
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1 Um embætið
Sambært § 1 í løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai 2000 um Løg tings ins umboðsmann 
velur Løgtingið fyri eitt 5-ára skeið ein uttan tings mann at hava innlit við fyrisiting 
heimastýrisins. Tann 2. desember 2015 legði løgtingsformaðurin uppskot fyri Løg tingið 
at velja meg aftur sum umboðsmann fyri eitt 5 ára skeið frá 1. januar 2016 til 1. januar 
2021. Eg tók við embæti num á fyrsta sinni tann 1. januar 2006. Umframt meg sjálva 
hevur embætið verið mannað við løgfrøðiligu med arbeiðarunum mínum, Elinborg Apol, 
Gurið Joensen, Heina Petersen og skrivstovuleiðaranum Fríðu S. Berg.

Við løgtingslóg kunnu verða gjørdar almennar reglur fyri virk semi um boðs mans ins, sum 
annars í sínum starvi er óheftur av Løgtinginum (§ 3).

Virksemi um boðs mans ins fevnir um alla fyrisiting heima stýri sins, t.e. bæði landsins og 
ta kommunalu (§ 4, stk. 1). Eisini feløg, stovnar, felagsskapir v.m., ið verða roknað við til 
al men nu fyrisitingina sambært fyrisitingarlógini, eru fevndir av virk semi um boðs mans-
ins (§ 4, stk. 2). Harumframt eru inter kommunalir felagsskapir undirlagdir virksemi um-
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boðs mans ins (§ 4, stk. 4). Harafturímóti fevnir virksemi hansara ikki um ríkis myndug-
leikar, Løgtingið og stovnar undir Løgtingi num (§ 4, stk. 5). 

Um boðs maðurin hevur eftirlit við, at tær umsitingareindir, sum eru fevndar av virksemi 
hansara, ikki gera mistøk ella vanrøkja skyldur sínar, og at almenna umsitingin ikki 
fremur órætt móti borgaranum (§ 5). Ein og hvør kann senda um boðs manni num klagu 
um tær í § 4 nevndu um sitingar eindir, sum eru fevndar av virksemi hansara (§ 6, stk. 
1). Klagarin skal navngeva seg í klaguni, og skal hon vera um boðs manni num í hendi í 
seinasta lagi eitt ár eftir, at tey viðurskifti, ið klagað verður um, áttu sær stað (§ 6, stk. 
2). Er talan um avgerðir, sum kunnu leggjast fyri hægri umsitingarmyndugleika, skal 
hesin møguleiki vera royndur fyrst, áðrenn klagað verður til um boðs manni n (§ 6, stk. 
3). Eru hesar treytir loknar, tekur um boðs maðurin støðu til, um grundarlag er fyri víðari 
kanningum í tí máli, ið klagað verður um (§ 6, stk. 4). Um boðs maðurin kann eisini sjálvur 
av sínum eintingum taka eitt mál til viðgerðar og fremja neyðug ar kanningar í hesum 
sambandi (§ 6, stk. 5). Tær í § 4 nevndu um sitingar hava skyldu at geva um boðs manni-
num tær upp lýsing ar og at leggja fram øll tey skjøl, sum hesin embætisins vegna krevur 
at fáa fyrilagt. Um boðs maðurin hevur rætt til at vitja øll tey støð, ið kannað verða, og 
hann hevur fría atgongd til at gera kanningar í øllum neyðugum hølum. Hann kann eisini 
stevna fólki í rættin at vitna um viðurskifti, ið eru avgerandi í kanningar arbeiðinum (§ 8).

Tá um boðs maðurin er liðugur við sínar kanningar, ger hann sína niður støðu, og metir 
hann, at álvarsligt mistak ella van sketni er framt, skal hann boða formansskapi Løg-
ting sins, løg manni og viðkomandi landsstýrismanni og/ella kommunu stýri frá hesum. 
Hann hevur rætt til alment at finnast at, koma við tilmælum og á annan hátt gera vart 
við meting sína av einum máli, hann hevur kannað. Hann kann eisini mæla við komandi 
myndug leikum til, at fríur rættargangur verður givin (§ 10). Rakar um boðs maðurin við 
lýti í galdandi lógum, fyriskipanum ella um sitingar ligum avgerðum, skal hann boða 
Løgtingi og við komandi lands stýris manni frá hesum, og er talan um komm unal ella 
inter kommunal viðurskifti, skal hann eisini boða við komandi kommunustýri frá (§ 12).

Ein samandráttur av nøkrum av niðurstøðunum hjá um boðs manni  num eru tiknar við 
í  ársfrágreiðingina. Álitini  eru  at  finna  í  síni  fullu  longd  á heimasíðu um boðs mans ins 
www.lum.fo
 
Lógin og ein vegleiðing um, hvussu ein kann klaga til Løg tings ins umboðsmann, eru 
viðheft ársfrágreiðingini sum skjøl. 

Adressan er:

Løgtingsins um boðs maður
undir Bryggjubakka 11 
Postsmoga 2008, FO-110 Tórshavn
teldupostadressa: lum@lum.fo 
Heimasíða: www.lum.fo
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2 Gongdin í 2020

Í 2020 fekk um boðs maðurin 109 klagur. Av hesum 109 klagu num vóru 96 endaliga 
avgreiddar innan 31. desember. Har um framt vóru avgreiddar 12 klagur frá undanfarnu 
árum. Um framt tær ítøkiligu klagur, sum um boðs maðurin fekk í 2020, tók um boðs-
maður in 8 mál upp av egnum ávum. Av hesum slagi av mál um vórðu 5 enda liga avgreidd 
við árslok, um framt varð eitt mál av greitt frá undan farna ári. 

Talið av klagum er væl hægri enn í 2019 og seinastu undan farnu árini, og er hetta hægsta 
tal av klagum, sum um boðs maður in hevur fingið, síðani stovn urin byrjaði í 2001. Serliga 
nógvar klag ur eru á barna verndar økinum og á kommunala økinum. 

Av klagunum, sum vóru avgreiddar í 2020, endaðu 22 við áliti, 73 klagur endaðu við 
einari aðrari viðgerð enn áliti, meðan 13 klagur vórðu avvístar.
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Ein av uppgávunum hjá um boðs manni num er at vegleiða og upp lýsa um virk semið hjá 
stovni num. Við at greiða frá árliga virk semi num og skriva greinar um við komandi evnir, 
er tað gjør ligt hjá Løg tingi num og øðrum áhugaðum at fylgja við í virk semi num hjá um-
boðs manni  num og fáa kunn leika til, hvussu ymisk mál og løg frøði ligar spurningar verða 
viðgjørdar.

Í hesi ársfrágreiðing kunnu lesast stuttar frásagnir av ymiskum málum, sum um boðs-
maðurin hevur viðgjørt í 2020. Álit, skriv og frágreiðingar eru at finna í síni fullu longd á 
heimasíðuni hjá um boðs manni num: www.lum.fo

Í ársfrágreiðingini kunnu somuleiðis lesast greinar, sum lýsa ymisk viður skifti, sum 
kunnu hava almennan áhuga. Í hesi árs frá greið ing eru fýra greinar: 

Í fyrstu greinini verður greitt frá um um boðs mans  stovnin, sum í ár hevur virkað 
í 20 ár, og gongdini at fáa sett á stovn ein um boðs mans stovn í Føroyum. Í sambandi 
við at Sólja í Ólavs stovu nú leggur frá sær sum um boðs maður eftir 15 ár í starvi num, 
hevur Dimmalætting gjørt eina samrøðu við hana. Í sam røðuni verður m.a. greitt frá 
endamálinum við um boðs mans  stovni num, hvørjar uppgávur Løgtingsins um boðs maður 
hevur, hvussu stovnurin virkar, og hvønn týdning stovnurin hevur í sam felag num. 
Eisini gevur um boðs maðurin nøkur góð ráð til komandi um boðs manni n. Samrøðan er 
endurgivin í greinini.

Onnur greinin snýr seg um barnsins rætt til útbúgving. Sum tað fram gongur í greinini, 
gevur Barna rættinda sátt málin øllum børn um rætt til útbúgving. Landið hevur skyldu 
til at leggja til rættis soleiðis, at øll børn fáa kravda, atkomuliga og ókeypis barna-
skúla frá læru. Landið skal eisini menna fram halds út búgv ingar og gera útbúgvingarnar 
atkomuligar og møgu ligar hjá øllum børnum. Fyri at stuðla børnum at fara undir fram-
halds útbúgving kann landið t.d. seta í verk ókeypis undir vísing og tilboð um fíggjarligan 
stuðul eftir tørvi. Landið skal eisini við øllum hóskandi tilboðum, gera hægri útbúgving 
atkomuliga hjá øllum í samsvari við lærugávurnar hjá tí ein staka. Nøkur børn eru í 
serstøðu viðvíkjandi útbúgving. Hetta eru t.d. børn, sum bera brek, børn sum bíða eftir 
uppi halds loyvi í landinum ella ættar savning, ung undir 18 ár, sum eru í varð veitslu hjá 
landi num, og børn, sum av eini ella aðrari orsøk ikki megna at ganga í skúla. Eisini hesum 
børnum hevur landið skyldu yvir fyri í sam bandi við undirvísing og útbúgving. Í greinini 
verður víst á, at tá myndug leikarnir yvir taka umsorganina fyri einum barni í sam bandi 
við barna verndar mál, so átaka myndugleikarnir sær sam stundis ábyrgd ina av, at barnið 
fær nøktandi undirvísing. 

Í triðju greinini verður skyldan hjá myndugleikanum at parts hoyra viðgjørd. Um so er, 
at ein myndugleiki hevur upp lýsingar í einum máli, sum ein partur í málinum ikki er 
kunnugur við, og upp lýsingar nar ikki eru til fyrimuns fyri partin og hava stóran týdning 
fyri avgerðina í málinum, kann myndugleikin ikki taka avgerð í málinum, fyrrenn 
myndug leikin hevur gjørt partin kunnugan við upplýsingarnar, og parturin hevur havt 
høvi at koma við einum ummæli. Víst verður á, at partshoyring er ein neyðugur og 



týðandi partur í sambandi við skylduna hjá myndug leikanum at upplýsa eitt mál best 
gjørligt og skal tryggja, at avgerðin hjá myndug leikanum er lóglig og røtt. Greinin við gerð 
eisini skylduna til víðkaða partshoyring í ávísum starvs fólka málum, hvørjar upp lýsingar 
myndug leikin hevur skyldu at parts hoyra um, hvussu partshoyring kann fara fram, nær 
í máls við gerðini myndug leikin skal parts hoyra, og hvat avleiðingin av vantandi parts-
hoyring kann verða. 

Myndug leika hugtakið í § 1, stk. 1 í fyrisitingarlógini verður við gjørt í fjórðu greinini. 
Innihaldið og vavið av hugtakinum „almenn fyrisiting“ er avgerandi fyri, um 
fyrisitingarrætturin, t.d. fyri sitingarlógin og innlitslógin, er galdandi í einum ítøki-
ligum máli. Staðfest verður, at hugtakið „almenn fyri siting“ fevnir um lands fyrisitingina, 
kommunalu fyri siting ina og inter komm unalar stovnar, men eisini um fyrisitingar-
myndug leikar, ið ikki kunnu sigast at hoyra til teir vanligu fyri sitingar myndug leikar nar, 
serstakliga nevndir og ráð. Í greinini verður lýst, hvørji eyð kenni eru galdandi fyri, at 
ein stovnur kann rúmast innan fyri karmin av hugtakinum „almenn fyrisiting“. Greinin 
endur gevur eisini nøkur mál hjá um boðs mans  stovni num, har um boðs maðurin hevur 
tikið støðu til, um viðkomandi stovnur, sum klagað varð um, kundi metast at vera fevndur 
av hugtakinum „almenn fyrisiting“.

Í januar 2020 luttók um boðs maðurin saman við einum av starvs fólk um sínum á UNICEF-
ráðstevnuni, Det Nordiske Børne forum, í Keyp manna havn, har børn úr øllum Norður-
lond um lut tóku. Ráð stevnan tók útgangsstøði í grein 12 í Barna rættinda sátt mála num, 
sum ásetur, at børn hava rætt til frítt at bera fram síni sjónar mið í málum, sum viðvíkja 
teimum. Ráð stevnan endaði við eini felags yvirlýsing frá norður lendsku børn un um, sum 
varð handað avvarðandi ráð harra í teimum ymisku Norður londunum.

12 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2020
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3 Hagtøl

Klagur innkomnar í 2020, býttar á myndugleikar

Í 2020 komu inn 109 klagur. Hesar klagurnar vórðu býttar soleiðis millum ymisku 
myndugleikarnar:

Talva 1
Klagur innkomnar í 2020 býttar á myndugleikar Klagur innkomnar í 2020 býttar á myndugleikar

Í 2020 komu inn 109 klagur Talva 1
Hesar klagurnar vóru býttar soleiðis millum ymisku myndugleikarnar:

Talva 1 Myndugleiki Klagur

Almannaverkið 9
Barnaverndartænastur 23
Búnaðarstovan 2
Dátueftirlitið 1
Familjufyrisitingin 2
Fíggjarmálaráðið 3
Føroya Kærustovnur 9
Havstovan 1
Heilsufrøðiliga starvssstovan 1
Heilsumálaráðið 2
Heilsutrygd 3
Kommunur 34
Landsverk 2
Leiklistaráðið 1
Løgmansskrivstovan 2
Løgreglan 1
SEV 1
Strandfaraskip landsins 1
Taks 1
Umhvørvis- og vinnumálaráðið 2
Umhvørvisstovan 1
Undirvísingarstýrið 1
Uttanríkis- og mentamálaráðið 3
Annað 3

Tilsamans 109

Klagur innkomnar í 2020 býttar á myndugleikar

Í 2020 fekk umboðsmaðurin 23 klagur um barnaverndartænastur. 4 klagur vóru um Suðuroyar barnaverndartænastu, harav ein 
klaga var frá einum barni. 6 klagur vóru um barnaverndartænastuna við Skálafjørðin, harav 4 klagur vóru í sama máli, og ein 
klaga var dulnevnd. 13 klagur vóru um barnaverndartænastuna í Tórshavn, harav ávikavist 4, 2 og 2 klagur vóru í somu málum.
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Undirvísingarstýrið
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Annað

Í 2020 fekk um boðs maðurin 23 klagur um barnaverndar tænastur. 4 klagur vóru um 
Suðuroyar barnaverndartænastu, harav ein klaga var frá einum barni. 6 klagur vóru um 
barna verndartænastuna við Skálafjørðin, harav 4 klagur vóru í sama máli, og ein klaga 
var dulnevnd. 13 klagur vóru um barna verndar tænastuna í Tórshavn, harav ávikavist 4, 
2 og 2 klagur vóru í somu málum.

Uttanríkis- og mentamálaráðið

Føroya Politi
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Talva 1

Myndugleiki Klagur

Almannaverkið 9
Barnaverndartænastur 23
Búnaðarstovan 2
Dátueftirlitið 1
Familjufyrisitingin 2
Fíggjarmálaráðið 3
Føroya Kærustovnur 9
Havstovan 1
Heilsufrøðiliga starvssstovan 1
Heilsumálaráðið 2
Heilsutrygd 3
Kommunur 34
Landsverk 2
Leiklistaráðið 1
Løgmansskrivstovan 2
Føroya Politi 1
SEV 1
Strandfaraskip landsins 1
Taks 1
Umhvørvis- og vinnumálaráðið 2
Umhvørvisstovan 1
Undirvísingarstýrið 1
Uttanríkis- og mentamálaráðið 3
Annað 3

Tilsamans 109
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Innkomnar klagur í 2020,  
býttar á málsøki og klaguinnihald

▪  Tal av klagum ▪  Klagur um avgerðir 
og grundgeving

▪  Klagur um málsviðgerð 
og málsviðgerðartíð

▪  Klagur um atburð o.a.

Málsøki Tal av 
klagum

Klagur um 
avgerðir og 

grundgeving

Klagur um 
málsviðgerð 

og máls-
viðgerðartíð

Klagur um 
atburð o.a.

Almannamál 10 5 5
Arbeiðsmarknaðarmál 1 1
Børn og ung 31 4 25 2
Búnaðarmál, byggimál, 
 ognartøka og umhvørvismál

17 6 11

Flutningur, samskifti og vegir 1 1
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 3 1 2
Heilsumál 6 1 4 1
Innlit, gegni v.m. 7 3 4
Kommunumál 17 5 12
Skattur v.m. 3 2 1
Skúlamál 2 2
Starvsfólkamál 6 3 2 1
Ymiskt 5 3 2

Tilsamans 109 32 71 6

Talva 2

Innkomnar klagur í 2020 býttar á málsøki og klaguinnihald Innkomnar klagur í 2020 býttar á málsøki og klaguinnihald

Talva 2 Talva 2

Málsøki Tal av klagum Klagur um avgerðir og 
grundgeving

Klagur um málsviðgerð og 
málsviðgerðartíð

Klagur um atburð 
o.a.

Gegni

Almannamál 10 5 5
Arbeiðsmarknaðarmál 1 1
Børn og ung 31 4 25 2
Búnaðarmál, byggimál, ognartøka og umhvørvismál 17 6 11
Flutningur, samskifti og vegir 1 1
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 3 1 2
Heilsumál 6 1 4 1
Innlit, gegni v.m. 7 3 4
Kommunumál 17 5 11 1
Skattur v.m. 3 2 1
Skúlamál 2 2
Starvsfólkamál 6 3 2 1
Ymiskt 5 3 2

Tilsamans 109 32 70 6 1

Innkomnar klagur í 2020 býttar á málsøki og klaguinnihald
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Tal av klagum Klagur um avgerðir  og grundgeving Klagur um málsviðgerð og málsviðgerðartíð Klagur um atburð o.a. Gegni

Búnaðarmál, byggimál, ognartøka  

og umhvørvismál

Talva 2
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Myndugleiki Klagur Avvístar
Onnur 

viðgerð
Viðgjørdar við áliti

Almannaverkið 11 1 8 2
Barnaverndartænastur 22 1 20 1
Búnaðarstovan 2 1 1
Dátueftirlitið 1 1
Familjufyrisitingin 2 1 1
Fíggjarmálaráðið 3 3
Føroya Kærustovnur 6 4 2
Havstovan 1 1
Heilsufrøðiliga starvsstovan 1 1
Heilsumálaráðið 2 2
Heilsutrygd 7 1 4 2
Kommunala eftirlitið 1 1
Kommunur 32 2 22 8
Landsverk 2 1 1
Leiklistaráðið 1 1
Løgmansskrivstovan 2 2
Føroya Politi 1 1
SEV 1 1
Strandfaraskip Landsins 1 1
Taks 1 1
Trygdargrunnur Fiskivinnunar 1 1
Umhvørvis- og vinnumálaráðið 2 1 1
Umhvørvisstovan 1 1
Uttanríkis- og mentamálráðið 1 1
Annað 3 2 1

Tilsamans 108 13 73 22

▪  Viðgjørdar við áliti▪  Onnur viðgerð▪  Avvístar

Klagur, endaliga avgreiddar  
í 2020

Av teimum 109 klagunum, sum komu 
inn í 2020 vórðu 96 endaliga avgreiddar 
innan 31. desember 2020.

Harumframt vórðu avgreiddar 12 klagur 
frá undanfarnu árum.
Úrslitið av viðgerðini var hetta (býtt upp 
eftir myndugleika):

Av teimum 109 klagunum, sum komu inn í 2020 vóru 96 endaliga avgreiddar innan 31. desember 2020
Harumframt vóru avgreiddar 12 klagur frá undanfarnu árum.
Úrslitið av viðgerðini var hetta (býtt upp eftir myndugleika):

Talva 3 Talva 3

Myndugleiki: Klagur Avvístar Onnur 
viðgerð

Viðgjørdar 
við áliti

Almannaverkið 11 1 8 2
Barnaverndartænastur 22 1 20 1
Búnaðarstovan 2 1 1
Dátueftirlitið 1 1
Familjufyrisitingin 2 1 1
Fíggjarmálaráðið 3 3
Føroya Kærustovnur 6 4 2
Havstovan 1 1
Heilsufrøðiliga starvsstovan 1 1
Heilsumálaráðið 2 2
Heilsutrygd 7 1 4 2
Kommunala eftirlitið 1 1
Kommunur 32 2 22 8
Landsverk 2 1 1
Leiklistaráðið 1 1
Løgmansskrivstovan 2 2
Løgreglan 1 1
SEV 1 1
Strandfaraskip Landsins 1 1
Taks 1 1
Trygdargrunnur Fiskivinnunar 1 1
Umhvørvis- og 
vinnumálaráðið 2 1 1
Umhvørvisstovan 1 1
Uttanríkis- og mentamálráðið 1 1
Annað 3 2 1

Tilsamans 108 13 73 22

Avvístar Onnur 
viðgerð

Viðgjørdar 
við áliti

13 73 22

Tal av klagum tilsamans
108

Klagur endaliga avgreiddar í 2020

13

7322

Avvístar Onnur viðgerð Viðgjørdar við áliti

Talva 3

Talva 3
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Klagur viðgjørdar í 2020, har um boðs maðurin  
veitti aðra viðgerð og hjálp til borgarar,  
ella har grundarlag ikki var fyri at kanna málið
Í 2020 vórðu viðgjørdar 73 klagur, har um boðs maðurin  
veitti aðra viðgerð og hjálp til borgarar, ella har grundarlag  
ikki var fyri at kanna málið.
Býtið teirra millum sæst niðanfyri:

Talva 4

Gongd komin á málið 10

Um boðs maðurin metti ikki grundarlag vera fyri at gera meira við málið 34

Málið tikið uppaftur 3

Málið sent víðari til kærumyndugleika 5

Annað 21

Tilsamans 73

Klagur, avvístar í 2020

Í 2020 vórðu 13 klagur avvístar av ymiskum orsøkum. 
Býtið teirra millum sæst niðanfyri:

Talva 5

Avvístingarorsøk: Klagur

Klagari ónavngivin 2
Kærumyndugleiki ikki troyttur 8
Uttanfyri heimildarøki 3

Tilsamans 13
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Málsøki Klagur

Almannamál 9
Arbeiðsmarknaðarmál 4
Búnaðarmál 1
Byggimál 11
Børn og ung 30
Flutningur, samskifti og vegir 1
Friðing 1
Heilsumál 6
Innlit 7
Kommunumál 16
Skattur og avgjøld v.m. 3
Starvsfólkamál 5
Umhvørvi 5
Undirvísing 2
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 3
Annað 4

Tilsamans 108

Viðgjørdar klagur  
í 2020, býttar á málsøki
Tey málini, sum vórðu endaliga viðgjørd í 2020, kunnu býtast upp eftir málsøki á hendan hátt:
Tey málini, sum vóru endaliga viðgjørd í 2020, kunnu býtast upp eftir málsøki á hendan hátt: Viðgjørdar klagur í 2020 býttar á málsøki

Talva 6 Talva 6

Málsøki Klagur

Almannamál 9
Arbeiðsmarknaðarmál 4
Búnaðarmál 1
Byggimál 11
Børn og ung 30
Flutningur, samskifti og vegir 1
Friðing 1
Heilsumál 6
Innlit 7
Kommunumál 16
Skattur og avgjøld v.m. 3
Starvsfólkamál 5
Umhvørvi 5
Undirvísing 2
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 3
Annað 4
Tilsamans 108

Viðgjørdar klagur í 2020 býttar á málsøki
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Búnaðarmál
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Børn og ung

Flutningur, samskifti og vegir

Friðing

Heilsumál

Innlit
Kommunumál

Skattur og avgjøld v.m.

Starvsfólkamál

Umhvørvi

Undirvísing

Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m.

Annað
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m.

Talva 6

Talva 6
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Mál tikin upp av egnum ávum  
– eftirlitsvitjanir og kanningar

Av teimum 8 málunum, sum um boðs maðurin sjálvur tók upp í 2020, vórðu 5 endaliga 
avgreidd innan 31. desember 2020.
Harumframt varð avgreitt 1 mál frá undanfarna ári.

Talva 8

Avgreiddu málini eru býtt soleiðis millum ymisku myndugleikarnar

Almannaverkið 2
Barnaverndartænastur 1
Landssjúkrahúsið 1
Tórshavnar kommuna 1
Umhvørvis- og vinnumálaráðið og Fíggjarmálaráðið 1

Tilsamans 6

Málsviðgerðartíðin av endaliga  
viðgjørdum klagum

Miðalviðgerðartíðin av teimum 20 endaligu viðgjørdu klagunum, har álit varð skrivað, 
var: (Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 9

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 1 mðr 16 dagar
Samlað 4 mðr 5 dagar
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Málsviðgerðartíðin av klagum,  
har umboðsmaðurin veitt aðra  
viðgerð og hjálp til borgarar
Miðalviðgerðartíðin av teimum 73 klagunum, har  
umboðsmaðurin veitti borgarum aðra hjálp og viðgerð, var:
(Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 10

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 0 mðr 11 dagar
Samlað 2 mðr 3 dagar

Málsviðgerðartíðin av avvístum klagum

Miðalviðgerðartíðin av teimum 13 avvístu klagunum var:
(Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 11

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 0 mðr 4 dagar
Samlað 1 mðr 8 dagar
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Málsviðgerðartíðin av bæði viðgjørdum  
og avvístum klagum

Miðalmálsviðgerðartíðin fyri allar klagur, bæði avvístar  
og endaligar viðgjørdar klagur, var:
(Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 12

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 0 mðr 17 dagar
Samlað 2 mðr 13 dagar

Málsviðgerðartíðin av málum tikin upp  
av egnum ávum

Miðalmálsviðgerðartíðin av teimum 6 málunum, sum vórðu  
tikin upp av egnum ávum og avgreidd, var:

Talva 13

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 0 mðr 21 dagar
Samlað 5 mðr 27 dagar



22 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2020

Sammetingar  
2018–2020

Mynd 1

Innkomnar 
klagur

Avvístar klagur
Endaliga  

avgreiddar
Eldri klagur 
avgreiddar

2018 83 14 64 4
2019 72 11 59 18
2020 109 13 96 12
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▪  2018 ▪  2019 ▪  2020

Mynd 2

Innkomnar ov 
seint

Kærumøguleiki  
ikki troyttur

Uttanfyri  
heilmildarøki

Klagari  
ónavngivin

2018 1 4 9 0
2019 4 5 2 0
2020 0 8 3 2

Avvísingarorsøk
Mynd 2

Innkomnar ov seint
Kærumøguleiki ikki 

troyttur
Uttanfyri 

heilmildarøki
Klagari 

ónavngivin
2018 1 4 9 0
2019 4 5 2 0
2020 0 8 3 2

Sammetingar 2018 - 2020
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Innkomnar ov seint Kærumøguleiki ikki
troyttur

Uttanfyri heilmildarøki Klagari ónavngivin

2018

2019
2020

Avvísingarorsøk



24 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2020

Innkomnar klagur, býttar á málsøki

Mynd 3

2018 2019 2020

Almannamál 4 7 11
Arbeiðsmarknaðarmál 11 4 2
Búnaðarmál, byggimál, ognartøka og umhvørvi v.m. 10 16 25
Børn og ung 7 13 31
Fiskivinnumál 0 1 3
Heilsumál 2 3 8
Innlit, gegni v.m. 24 11 8
Skattur v.m. 3 2 3
Starvsfólkamál 12 11 6
Undirvísing gransking v.m. 2 1 3
Ymiskt 8 3 9
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▪  2018 ▪  2019 ▪  2020

Klagur um avgerðir, málsviðgerð og atburð

Mynd 4

Avgerðir og  
grundgeving

Málsviðgerð og  
málsviðgerðartíð

Atburð

2018 24 57 2
2019 23 48 1
2020 32 71 6

Klagur um avgerðir, málsviðgerð og atburð
Mynd 4

Avgerðir og 
grundgeving

Málsviðgerð og 
málsviðgerðartíð

Atburð

2018 24 57 2
2019 23 48 1
2020 32 71 6

Sammetingar 2018 - 2020
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Innkomnar klagur býttar á aðalráðini við undirliggjandi stovnum, 
kommunur, Føroya Kærustovn og mál um børn og ung

Mynd 5

2018 2019 2020

Almannamálaráðið 5 8 11
Fíggjarmálaráðið 6 3 7
Fiskimálaráðið 2 1 1
*Heilsumálaráðið 4 1 5
Løgmansskrivstovan 0 2 3
**Samferðslumálaráðið 0 1
*** Umhvørvis- og vinnumálaráðið 0 2 6
****Uttanríkis- og mentamálaráðið 3 2 5
Kommunur 26 18 35
Føroya Kærustovnur 2 5 9
Børn og ung 7 10 23
Ymiskt 28 19 4

Innkomnar klagur býttar á áðalráðini við undirliggjandi stovnum, kommunur, Føroya Kærustovn og mál um børn og ung
Mynd 5

Almannamálaráðið Børn og ung Fíggjarmálaráðið Fiskimálaráðið Føroya 
Kærustovnur

*Heilsumálaráðið Kommunur Løgmansskrivstovan *Samferðslumálaráði
ð

*Uttanríkis- og 
mentamálaráðið

*Umhvørvis- og 
vinnumálaráðið

Ymiskt

2018 5 7 6 2 2 4 26 0 0 3 0 28
2019 8 10 3 1 5 1 18 2 1 2 2 19
2020 11 23 7 1 9 5 35 3 5 6 4

*(fyrrv. Heilsu- og 
innlendismálaráðið)

*Ráðið niðurlagt og 
málsøkini flutt til 
FMR og UVMR

*(fyrrv. 
Mentamálaráðið)

*(fyrrv. 
Uttanríkis- og 

vinnumálaráðið
)

Sammetingar 2018 - 2020

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Almannamálaráðið

Børn og ung

Fíggjarmálaráðið

Fiskimálaráðið

Føroya Kærustovnur

*Heilsumálaráðið

Kommunur

Løgmansskrivstovan

*Samferðslumálaráðið

*Uttanríkis- og mentamálaráðið

*Umhvørvis- og vinnumálaráðið

Ymiskt

2018
2019

2020

*(fyrrv. Heilsu- og innlendismálaráðið)
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****(fyrrv. Mentamálaráðið)
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Mál tikin upp av egnum ávum  
– eftirlitsvitjanir og kanningar

Mynd 6

Eftirlitsvitjanir Kanningar

2018 0 5
2019 1 1
2020 2 6

▪  Eftirlitsvitjanir ▪  Kanningar

Mál tikin upp av egnum ávum - eftirlitsvitjanir og kanningar
Mynd 6

Eftirlitsvitjanir Kanningar
2018 0 5
2019 1 1
2020 2 6

Sammetingar 2018 - 2020
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Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020
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4 Álit 

Álit og skriv

Um boðs maðurin viðgerð klagur um avgerðir hjá myndug leik un um, eins og viðferð teirra 
av borgarum og málum. Ein borg ari kann t.d. klaga um, at ein umsókn er noktað, um 
tann valda við gerðar háttin, um ta tíðina, sum málið hevur tikið og/ella fram ferðar háttin 
hjá embætisfólkum.

Um um boðs maðurin, eftir at hava kannað málið, kemur til ta niður støðu, at hann gevur 
klagaranum viðhald, kann hann, í einum áliti ella skrivi, finnast at tí myndugleika, sum 
klagan snýr seg um. Um boðs maðurin kann eisini heita á myndug leikan um at um hugsa 
málið av nýggjum og taka eina aðra avgerð. Um boðs maðurin kann ikki sjálvur broyta 
eina avgerð. Upp gávan hjá um boðs manni num er sostatt at greiða myndug leika num frá, 
at hesin eftir hansara fatan hevur gjørt eitt mistak.

Í summum førum er um boðs maðurin samdur við myndug leikan, men av tí at um boðs-
maðurin metir, at evnið hevur al menn an áhuga, almannakunngerð um boðs maðurin eitt 
skriv um niður støðu sína.

Niðanfyri eru dømir um mál, sum um boðs maðurin hevur av greitt við einum áliti ella 
skrivi.

MÁL NR 19/00086

Heilsutrygd skuldi svara innlitsumbøn beinanvegin

Ein borgari klagaði til um boðs manni n um drál og óvirðiligt sam skifti við Heilsutrygd í 
sambandi við mál hansara um aftur rindan og frí tøku frá heilsutrygdargjaldi. Klagarin 
upp lýsti, at í sam bandi við kærumál hansara, hevði Kæru nevndin í almanna, – familju- 
og heilsumálum heimvíst uppruna ligu av gerð ina hjá Heilsu trygd vegna ófullfíggjaða 
máls við gerð frá Heilsu trygd. Hóast tað vóru 11 mánaðir síðan, at málið varð heim víst, 
hevði Heilsu trygd enn ikki viðgjørt málið.

Eftir at um boðs maðurin hevði mint Heilsutrygd á málið fleiri ferðir, kunnaði Heilsutrygd 
um boðs manni n um, at Heilsu trygd fór at leggja líknandi mál sum klagarans fyri Føroya 
Rætt til støðu takan. At tí at talan var um sama slag av máli, sum mál klagarans, helt um-
boðs maðurin, at tað kundi væntast, at niður støðan, sum Føroya Rættur kom til, eisini 
varð galdandi fyri hetta málið. Um boðs maðurin metti tí, at grundarlag var ikki hjá sær 
fyri at gera meira við hendan partin av klaguni.
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Klagað varð eisini um vantandi svar uppá eina innlitsumbøn, sum klagarin hevði sent 
Heilsutrygd 3 vikur frammanundan.

Um boðs maðurin vísti á, at sambært § 16 stk. 1 og 2 í innlits lógini (løgtingslóg nr. 133 frá 
10. juni 1993 um innlit í fyri siting ina) skal ein myndugleiki, sum fær eina innlitsumbøn, 
sum skjótast gera av, um áheitanin kann verða gingin á møti. Er áheit an in um innlit ikki 
gingin á møti ella noktað innan 10 dagar eftir, at viðkomandi myndugleiki hevur móttikið 
hana, skal myndug leikin boða viðkomandi frá, um orsøkina til hetta, og nær ein avgerð 
væntandi verður til skjals. 

Um boðs maðurin helt tað ikki vera nøktandi, at Heilsu trygd ikki hevði svarað inn lits um-
bønini innan 3 vikur. Hann bað tí Heilsu trygd um at svara innlitsumbønini beinan vegin, 
um so var, at Heilsutrygd enn ikki hevði svarað inn lits um bøn ini. Saman um tikið gav um-
boðs maðurin Heilsutrygd eina átalu fyri hand faringina av málinum.

MÁL NR 19/00106

Klaksvíkar kommuna nýtti ósakligar grundgevingar sum 
undanførslu fyri ikki at svara klagara
Áhugafelagsskapurin Heimafriður klagaði um, at Klaksvíkar komm una ikki svaraði 
skrivum frá sær, og at kommunan ikki vildi sam skifta við seg um trupulleikarnar, ið 
stóðust av óljóði frá skipum, ið lógu við bryggju í kommununi, og hvussu hesir kundu 
loysast. 

Skjøl frá Klaksvíkar kommunu vístu gongdina í málinum um óljóð frá skipum, og at tað 
bæði vóru einstakir borgarar og Heima friður, sum høvdu klagað um hesi viðurskifti. 
Skjølini vístu eisini, hvat samskifti kommunan hevði havt seinastu árini við einstakar 
borgarar um støðuna, og hvussu komm unan arbeiddi við at loysa ella minka um 
trupulleikarnar av óljóði frá skipum. 

Í skjølunum sást, at Klaksvíkar kommuna longu í 2006 varð vitandi um, at m.a. búseting í 
Ánunum kundi fáa ampa av virk semi num á ídnaðar- og góðshavnini niðanfyri. Í mai 2006, 
tá Klaksvíkar kommuna játtaði prinsipielt byggiloyvi til eina verk ætlan við íbúðarbygging 
í Ánunum, skrivaði komm unan soleiðis til virkið, sum søkti um byggiloyvi:

„Økið, har byggingin skal fremjast, er sum kunnugt granni til nýggju ídnaðar- og 
góðshavnina í Ánunum. Tí hevur býráðið samtykt eitt serstakt krav til verkætlanina, at 
allir íbúgvar ella keyparar av íbúðunum verða kunnaður um og góðtaka góðs havnina 
í Ánunum og natúrliga gangin, sum stavar frá slíkum virksemi allan sólarringin.“ 

Um boðs maðurin undraðist á, at kommunan á hendan hátt hevði roynt at koma sær 
undan teimum trupulleikunum sum sjálv sagt stóðust av, at bústaðarøki og ídnaðarøki 
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vórðu løgd uppat hvørjum øðrum. Um boðs maðurin helt, at kommunan heldur átti at 
havt gjørt reglur um, at virksemið á bryggjuni varð rikið soleiðis, at tað í mestan mun tók 
atlit at búsetingini í granna lagnum, áðrenn hon játtaði byggiloyvi til búseting so tætt við 
eitt ídnaðarøki.

Í skjølunum sást, at Klaksvíkar kommuna í nøkur ár hevði arbeitt við spurn ing inum 
um óljóð frá skipum, sum lógu við bryggju í komm un uni. Støðan var í løtuni tann, at 
Klaks víkar komm una eins og aðrar kommunur umrøddu og bíð aðu eftir eini loysn fyri 
alt landið. 

Heimafriður vísti á, at fyri nógvar borgarar var talan um eina ótolandi støðu, tá tey vóru 
heima við hús, tí teir í heilum, og í longri tíðarskeið, vóru fyri larmi frá skipum. Av tí at 
málið at tálma ella steðga óljóði frá skipum við bryggju, var eitt mál, sum var til viðgerðar 
og lá til politiska støðutakan, avgjørdi um boðs maðurin ikki at gera meira við hendan 
partin av málinum. 

Gongdin í málinum vísti, at Heimafriður áhaldandi í gott eitt ár við klagum, spurningum 
og fundarumbøn hevði roynt at fingið Klaksvíkar kommunu at gera okkurt og roynt at 
fingið  eitt  sam skifti  við  kommununa um støðuna  sum heild,  og hvat  kundi  gerast  við 
trupulleikan við óljóði. 

Um boðs maðurin vísti á, at ein kommuna, sum myndugleiki, hevur skyldu at svara bæði 
borgarum og áhugafelagsskapum, tá hesir venda sær til kommununa um eitthvørt mál. 
Tað einasta Klaks víkar kommuna hevði gjørt, var at senda Heima friði mót tøku váttan og 
kunning um, at klagan ella fyri spurningur in varð sendur víðari til vinnu- og mentanar-
stjóran, sum ikki hevði svarað Heimafriði. Um boðs maðurin helt hetta als ikki vera nøkt-
andi. Heldur átti komm unan antin beinan vegin at havt svarað uppá eins tøku klagur nar 
og fyri spurningar nar ella sam skift við klagaran um málið. 

Í frágreiðing til um boðs manni n um, hví kommunan ikki hevði svarað Heimafriði, segði 
kommunan tað vera ógreitt, hvønn Heima friður umboðaði, og at mongdin av spurningum 
viðhvørt hevði verið sera stór, og at hetta møguliga bar brá av mótmæli og frustra tión 
heldur enn ítøkiligum fyrispurningum.

Viðvíkjandi eini ítøkiligari umbøn frá Heimafriði um fund, við merkti kommunan, at 
umbønin ikki var liðugt viðgjørd enn, tó at royndir hjá øðrum kommunum um eina 
konstruktiva til gongd saman við Heimafriði í løtuni tyktust ivasamar.

Um boðs maðurin helt, at hesar útsagnir, sum kommuna nýtti sum undan førslu fyri ikki at 
hava svarað klagum og fyri spurn ing um frá Heima friði, vóru ógrundaðar og bóru brá av 
vantandi virðing fyri Heima friði, og at kommunan ikki tók trupul leikar nar, sum Heima-
friður vísti á, í nóg stórum álvara. 

Um boðs maðurin helt tí, at Klaksvíkar kommuna nýtti ósakligar grund gevingar sum 
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undanførslu fyri ikki at svara Heimafriði, og gav komm un uni eina átalu fyri handfaringina 
av málinum.

MÁL NR 19/00109

Trygdargrunnurin hevði ikki skyldu at lata innlit í upplýsingar 
viðvíkjandi hýrum hjá føroyska fiskiflotanum
Ein fjølmiðil klagaði til um boðs manni n um, at Trygdar grunn urin ikki vildi lata innlit í 
upplýsingar viðvíkjandi hýrum í føroyska fiski flota num í 2018, og at tað var stýrið fyri 
Trygdar grunn in, heldur enn dag liga leiðslan, ið hevði tikið hesa avgerð. 

Trygdargrunnurin hevði noktað at geva innlit vísandi til, at talan eftir teirra tykki ikki 
var um eina umbøn um innlit í ávíst eyð merkt mál ella ávís eyðmerkt skjøl, fevnd av 
løgtingslóg um inn lit í fyrisitingina, men at talan heldur var um ein almennan fyri spur-
ning um upplýsingar av hagfrøðiligum slagi, ið kravdu ávísa dátu við gerð at framleiða og 
seta saman, og sum sostatt ikki vóru fevndir av rættinum til skjalainnlit.

Um boðs maðurin helt, at soleiðis sum umbønin um innlit var orðað, snúði hon seg 
um at fáa innlit í eina óásetta mongd av upp lýsing um galdandi fyri ávíst tíðarskeið. 
Trygdargrunninum hevði upplýst fyri um boðs manni num, at talan var um elektron iskar 
upp lýsing ar, ið í høvuðsheitum sjálvvirkandi vórðu sendar millum dátu grunnar og sum 
kravdu eina ávísa elektron iska dátu viðgerð at seta saman av myndugleikanum. 

Um boðs maðurin vísti á at sambært § 4, stk.1, 1. pkt, í innlits lógini fevnir rætturin til 
skjalainnlit um skjøl, ið myndugleikin hevur mót tikið ella gjørt. Tað vil siga, at innlitslógin 
einans gevur rætt til skjala innlit í skjøl, ið eru til taks, tá umbønin um innlit er myndug-
leika num í hendi. 

Um boðs maðurin vísti eisini á, at myndugleikin, sambært regl un um í inn lits lógini, ikki er 
bundin at framleiða ella á annan hatt fáa til vega nýggj skjøl ella upplýsingar, ið framman-
undan ikki eru til taks í málinum. Um boðs maðurin vísti á, at tann, ið biður um alment 
innlit, ikki hevur nakað krav um, at myndugleikin skal gera ávísan úrdrátt úr einum dátu-
grunni ella seta saman og saman bera upplýsingar frá ymsum dátugrunnum.

Um boðs maðurin helt, at grundarlag var ikki fyri at halda, at um bønin um innlit frá 
fjølmiðlinum knýtti seg til nakað ávíst skjal ella skjøl, ið gjørligt var at eyðmerkja og gera 
at komu ligt hjá Trygdar grunninum. Um boðs maðurin vísti á, at talan var um tal gildar 
upplýsingar, ið í høvuðs heitum sjálvvirkandi vórðu sendar til eina edv kjarnuskipan hjá 
Trygdar grunninum frá fleiri upp runa keld um, ið Trygdar grunnurin síðani setti saman til 
høvi grunda á ávísan dátu úrdrátt. 
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Vísandi til hetta helt um boðs maðurin, at talan ikki var um upp lýsingar, ið frammanundan 
vóru til taks, tá umbønin um innlit var Trygdargrunninum í hendi, og at talan var um 
upp lýsingar, ið kravdu eina ávísa dátuviðgerð at framleiða, og ið tískil vóru ikki fevndar 
av almennum innliti.

Um boðs maðurin helt eisini, at stýrið fyri Trygdargrunnin hevði máls ræði at taka 
avgerðina um at nokta innliti, men heitti sam stundis á Trygdargrunnin um at fáa skipað 
soleiðis fyri, at upp gávu býtið millum dagligu leiðsluna og stýrið varð greiðari ásett. 

Í sambandi við viðgerðina av klaguni varð um boðs maðurin kunnað ur um, at Hagstova 
Føroya hevði fulla heimild at fáa til vega og viðgera umrøddu upplýsingar um hýrur hjá 
føroyska fiski flota num. Vísandi til, at hesar upplýsingar knýttu seg til eina av mest týðandi 
vinnugreinum í føroyska samfelagnum, undraðist um boðs maðurin á, at Hagstova Føroya 
ikki hevði dag ført sínar upplýsingar um hýrur í føroyska fiskiflotanum síðan 2016.

MÁL NR 19/00114

Almannaverkið fekk eina álvarsliga átalu fyri langa 
málsviðgerðartíð í einum máli um fyritíðarpensjón
Ein borgari klagaði til um boðs manni n um málsviðgerðina hjá Almanna verkinum í 
sambandi við umsókn hansara um fyri tíðar pensjón. 

Almannaverkið upplýsti fyri um boðs manni num, at Almanna verkið í 2015 fekk umsókn 
frá klagaranum um hækkan av fyri tíðar pensjón. Almanna verkið vendi sær síðani til 
komm unu læknan hjá klagara num við umbøn um eina sonevnda heildar heilsuváttan, ið 
er neyðug í sambandi við umsóknir um fyri tíðar pensjón.

Almannaverkið upplýsti, at Almannaverkið onga heildar heilsu váttan fekk frá komm unu-
læknanum og sendi honum 13 á minning ar um hetta í tíðar skeiði num frá 1. september 
2015 til 9. januar 2019.

Um boðs maðurin viðmerkti, at hóast tað ikki er Almanna verkið, ið hevur ábyrgd av at 
gera eina heildar heilsuváttan, so hevur Almanna verkið ábyrgd av, at eitt mál verður lýst 
á nøktandi hátt og endaliga verður avgreitt.

Hóast fyrisitingarlógin, løgtingslóg nr. 132 frá 10. juni 1993, ikki hevur nakran tíðarkarm 
fyri, nær mál skulu verða avgreidd, so hevur Almannaverkið sambært góðum fyri sitingar-
siði skyldu til at taka neyðug stig og skipa sínar arbeiðs gongdir soleiðis, at mál endaliga 
kunnu avgreiðast, uttan at málsviðgerðin gerst óneyðuga drúgv.

Um boðs maðurin helt tað vera sera átaluvert, at Almanna verkið í nærum fýra ár sendi 
komm unu lækna num 13 áminningar uttan at taka onnur stig til tess at fáa málið avgreitt.
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Um eitt mál ikki kann avgreiðast innan hóskandi tíð, ella máls við  gerar tíðin gerst drúgvari 
enn vanligt, eigur myndugleikin sam bært góðum fyrisitingarsiði at kunna borgaran um 
orsøkina til sein kanina, og nær tað kann væntast, at málið verður avgreitt. Um boðs-
maðurin vísti á, at Almanna verkið als ikki hevði givið klagara num nøktandi kunn ing 
hesum viðvíkjandi, og helt hetta vera sera átaluvert.

Saman umtikið gav Um boðs maðurin Almannaverkinum eina álvar sliga átalu fyri 
handfaringina av málinum og kunnaði, sam bært § 10, stk. 1 løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai. 
2000 um løg ting sins um boðs mann, formansskapin í Løgtinginum, løg mann og lands-
stýris kvinnuna í almannamálum um málið.

MÁL NR 20/00033

Runavíkar kommuna hevði eitt  
niðrandi málbrúk um klagaran
Áhugafelagsskapurin Heimafriður hevði javnan í meira enn 8 mánaðir sent Runavíkar 
kommunu klagur um trupulleikar av larmi og royki frá skipum, sum lógu við bryggju 
í kommununi, og sum plágaðu borgarar í kommununi. Klagurnar vóru sendar bæði 
egna vegna og vegna borgarar í kommununi. Heimafriður hevði eisini sent kommununi 
áheitanir um at  seta  ítøkilig  tiltøk  í  verk.  Í 5 út av  16  førum hevði Heimafriður fingið 
móttøkuváttan og kunning um, at klagan ella fyrispurningurin vóru send víðari til 
Teknisku deild í kommununi. Í einum føri hevði ein bý ráðs limur svarað eini áheitan. 
Heimafriður hevði eisini biðið um at fáa fund við kommununa, um trupulleikarnar við 
larmi og royki frá skipum, uttan úrslit. Harumframt hevði Heimafriður biðið um innlit í 
fleiri viðurskifti viðvíkjandi skipum, sum komu til Runavíkar Havn, men ikki fingið svar.

Um boðs maðurin bað Runavíkar kommuna um at lata sær eina frá greiðing um málið. 
Í frágreiðingini til um boðs manni n skrivaði borgarstjórin í Runavíkar kommunu m.a. 
soleiðis: 

„Tað kann vera, at  tað onkuntíð er ein bági, at  skip  liggja við bryggju, men tá  ið fleiri 
teldupostar koma sama dag frá sama fólki, og grannarnir hjá viðkomandi ikki vera 
órógvaðir, tá byrjar tað at líkjast ”spamming” ella knarri, og umsitingin í einari kommunu 
og á eini havnarskrivstovu hava úr at gera framm an undan, tí má, so segði danski um-
boðs maðurin, á einum fundi í Nóatúni fyri nakað nógvum árum síðani, ein grov sorter ing 
gerast. Tað ber ikki einari kommunu til at samskifta upp í saman, í dagar, vikur og ár, við 
”kverulantar”, sum hava tað til eitt slag av dagdvølju at órógva eina umsiting.”

Av tí at um boðs maðurin var ógegnigur at viðgera klaguna, var seti um boðs maður settur 
at viðgera málið. Viðgerðin hjá seti um boðs manni num fevndi um viðurskiftini millum 
Heimafrið og Runavíkar kommunu og ikki um klagurnar, sum Heimafriður hevði sent 
vegna borgarar í kommununi.
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Setium boðs maðurin staðfesti, at Runavíkar kommuna, eins og aðrar kommunur, í 
nøkur ár hevði arbeitt við spurninginum um óljóð frá skipum, sum lógu við bryggju í 
kommununi, og at bíðað varð eftir eini loysn, sum fevndi um alt landið. Tó var eingin 
ivi um, at fyri nógvar borgarar var talan um eina ótolandi støðu, av tí at teir javnan og 
í longri tíðarskeiðum vóru fyri larmi og dálking frá skipum. Av tí at hesin trupulleikin í 
løtuni lá til politiska støðutakan, gjørdi setium boðs maðurin ikki meira við hendan partin 
av málinum.

Vantandi svør frá Runavíkar kommunu
Viðvíkjandi vantandi svørum frá kommununi vísti setium boðs maðurin á, at kommunan, 
sum myndugleiki, hevur skyldu til at svara bæði borgarum og áhugafelagsskapum, tá teir 
venda sær til komm un una. Setium boðs maðurin helt tað ikki vera nøktandi, at kommunan 
bara sendi Heimafriði móttøkuváttan og svar í onkrum føri, og at kommunan ikki svaraði 
eini fundar áheitan frá Heima friði, fyrrenn Heimafriður hevði klagað til um boðs manni n.

Setium boðs maðurin helt ikki, at handfaringin av klagum og áheitan um frá Heimafriði vóru 
í samsvari við góðan fyri sitingar sið. Um kommunan metti, at talan var um fleiri áheitanir og 
klagur frá sama klagara, uttan at nýggjar upplýsingar vóru í máli num, og at so mikið stutt 
var millum klagurnar, at illa bar til at svara í hvørjum einstøkum føri, kundi kommunan 
í staðin valt at gera klagaran varugan við hetta og greiða frá, hvussu komm unan framyvir 
fór at samskifta um málið. Um máls við gerð in dró út, átti kommunan at havt boðað frá um 
orsøkina til hetta, og um gjørligt, sagt frá, nær ein avgerð væntandi varð til taks.

Málbrúkið hjá kommununi og nýtsla av sosialum miðlum 
Setium boðs maðurin undraðist á málbrúkið hjá komm un uni, bæði í frágreiðingini 
til um boðs manni n og í einum uppslagi á face book- vanganum hjá borgarstjóranum 
viðvíkandi einum fundi, sum hevði verið millum kommununa og m.a. Heimafrið, 
aftaná at Heimafriður hevði klagað til um boðs manni n. Hann helt tað ikki søma seg, at 
borgarstjórin í einum almennum face book- uppslagi setti fram ógrundaðar útsagnir um 
ein nevndar lim í Heimafriði, legði fólk undir ikki at duga fólkaskikk og setti fram gitingar 
um samansvørjingar millum Heimafrið og KVF. 

Setium boðs maðurin var ikki samdur við kommununi í, at privati facebook-vangin 
hjá borgarstjóranum einki hevði við málið at gera. Setium boðs maðurin vísti á, at 
borgarstjórin hevði opnan facebook-vanga, har hann m.a. umtalaði aktuell komm unal 
mál og viðurskifti, og har hann vísti til fundin, sum hevði verið við m.a. Heimafrið. 
Setium boðs maðurin vísti á, at borgar stjórin er bæði politikari og ovasti leiðari fyri 
komm unalu fyri siting ina. Góður fyrisitingarsiður er galdandi, tá borgarstjórin fremur 
sína fyrisitingarleiðslu, bæði tá hann samskiftir í skrift og talu og uttan mun til, um tað 
er við vanligum brævi ella á sosialum miðlum. Tað er tí umráðandi, at borgarstjórin ger 
sær og umheiminum greitt, nær hann úttalar seg sum leiðari av kommunalu fyrisitingini. 
Setium boðs maðurin helt, at tað ikki var nóg greiður skilnaður millum leiklutin hjá 
borgar stjóra num, sum ovasti leiðari í kommunalu fyrisitingini í Runa víkar komm unu, og 
sum privatpersónur á facebook, og at upp slagið á face book ikki var í samsvari við, hvussu 
ein fyri sitingar myndug leiki átti at samskifta á sosialum miðlum.
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Setium boðs maðurin helt, at Runavíkar kommuna í frá greiðing ini til um boðs manni n 
hevði eitt niðrandi málbrúk um klagaran, og at farið varð út um mark fyri, hvussu ein 
myndugleiki átti at málbera seg. Serliga var tað niðrandi, at kommunan kallaði klagarar 
fyri kverulantar, ið høvdu tað til eitt slag av dagdvølju at órógva eina umsiting. 

Setium boðs maðurin vísti á, at samskifti hjá kommununi og borgar stjóra num skuldi vera 
sakligt og virðiligt, og ansast skuldi eftir, at borgarar ikki vórðu illa viðfarnir. Í hesum høpi 
kundi komm unan eitt nú áseta leiðreglur, sum stuðlaðu undir, at sam skifti fylgdi góðum 
fyrisitingarsiði og gera mannagongd um, hvussu kommunan brúkti sosialar miðlar.

Ósvarað innlitsumbøn 
Viðvíkjandi ósvaraðu innlitsumbønini frá Heimafriði vísti seti um boðs maðurin á § 16 stk. 
1 og 2 í Innlitslógini (løgtings lóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina). Har 
er ásett, at ein myndug leiki, sum fær eina innlitsumbøn, skal sum skjót ast gera av, um 
áheitanin kann verða gingin á møti. Er áheitan in um innlit ikki gingin á møti ella noktað 
innan 10 dagar eftir, at viðkomandi myndugleiki hevur móttikið hana, skal myndug leikin 
boða viðkomandi frá um orsøkina til hetta, og nær ein av gerð væntandi verður til skjals. 
Setium boðs maðurin helt tað als ikki vera nøktandi, at innlitsumbønin frá Heimafriði ikki 
var svarað meira enn eitt ár eftir, at kommunan móttók umbønina. 

Samanumtikið gav setium boðs maðurin Runavíkar kommunu eina átalu fyri handfaringina 
av málinum, og heitti á komm un una um sum skjótast at avgreiða innlitsumbønina frá 
Heima friði. Burtursæð frá hesum gjørdi hann ikki meira við málið.
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MÁL NR 20/00036

Landsverk kundi ikki nokta innlit  
í støðumetingar av tunlunum  
Norður um Fjall

Ein borgari klagaði um, at Landsverk noktaði honum innlit í støðu meting ar av tunlunum 
Norður um Fjall, sum Landsverk hevði fingið frá fyritøkuni Rambøll. Landsverk vísti á, 
at skjøl ini vóru fingin til vega í sambandi við veruliga (faktiskt) fyri sitingar virk semi hjá 
stovninum, og at skjølini tí ikki komu undir reglur nar um innlit sambært innlitslógini. Í 
øðrum lagi vísti Lands verk á, at talan var um innanhýsis skjøl.

Um boðs maðurin staðfesti, at innlitslógin eisini fevnir um veru ligt fyrisitingarvirksemi 
hjá Landsverki, og at talan ikki var um innan hýsis skjøl. Um boðs maðurin heitti tí á 
Landsverk um at taka málið til nýggja viðgerð, og lata seg frætta, hvat víðari hendi við 
málinum.

Tann 9. juni 2020 boðaði Landsverk frá, at Landsverk hevði gjørt av at lata klagaranum 
innlit í kanningarnar hjá Rambøll.
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MÁL NR 20/00056

Umsitingin av føroyskum  
internet-økisnøvnum átti at  
verða skipað í lóggávu

Ein borgari klagaði til um boðs manni n um hvørjar heimildir um sitingin av føroyskum 
internet-økisnøvnum, nevnd Økis navn.fo, hevði at krevja gjald fyri tær tænastur, ið 
stovnurin veitir, og við hvørjum gjaldshættum og treytum.

Fyritreytin fyri at um boðs maðurin kann viðgera klagur um virk semið hjá Økisnavn.
fo, ið er ein partur av virkseminum hjá FO- ráðnum, var, um talan er um virksemi, ið 
verður mett sum partur av almennu fyrisitingini. Avgerandi fyri tulkingina av hesum 
heimildarspurningi var, um virksemi hjá Økisnavn.fo sam bært fyri sitingar lógini, lógini 
um alment innlit ella lógini um við gerð av persóns upp lýsing um varð mett sum partur av 
almennu fyrisitingini.

Um boðs maðurin bað tískil Umhvørvis- og vinnumálaráðið um at greiða sær nærri frá 
hesum.

Í frágreiðing sínari til um boðs manni n kom Umhvørvis- og vinnu mála ráðið til ta 
niðurstøðu, at virksemið hjá Økisnavn.fo ikki kundi metast sum partur av almennu 
fyrisitingini. 

Í frágreiðingini greiddi Umhvørvis- og vinnumálaráðið frá, at FO-ráðið varð stovnað 
sambært einum tilmæli frá einum arbeiðs bólki, ið á heysti 2000 lat landsstýrismanninum 
í vinnu mál um eitt tilmæli um umsiting av føroyskum økis nøvn um. Arbeiðs bólk ur-
in mælti til, at Føroyar áttu at ganga somu leið sum eitt nú granna londini Danmark, 
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Norra og Ísland, ið høvdu eina so kallaða sjálv regulerings skipan í sambandi við um siting 
av internet-økis nøvn um. Umhvørvis- og vinnu mála ráðið vísti í frá greið ingini á hesi 
viðurskifti, ið talaðu ímóti, at talan var um almenna fyrisiting:

 –  Umboð fyri vinnuna og landsstýrið tóku saman stig til at skipa FO-ráðið, tí ynski 
var um, at talan skuldi vera um eina “sjálvreguleringsskipan” í sambandi við 
umsitingina av økisnøvnum.

 –  FO-ráðið og umsitingin av økisnavn.fo vóru ikki skipað í ella sambært lóg, men 
sambært viðtøkum, sum ráðið sjálvt hevði gjørt.

 –  Fíggjarviðurskiftini hjá FO-ráðnum vóru heilt atskild frá fíggjar viður skift un um 
hjá landinum, tvs. at raksturin varð ikki fíggjaður við játtan á fíggjarlógini, og 
roknskapurin varð ikki grannskoðaður sambært reglunum fyri landsins almenna 
roknskaparhald.

 –  Eingin lóggáva var, sum ásetur reglur um gjøld og nýtsl una av inntøkunum, men 
ásetir FO-ráðið sambært við tøku num sjálvt reglur og prísir, tá brúksrættindi til 
økis nøvn vórðu latin.

 –  FO-ráðið kundi sambært viðtøkunum útlisitera raksturin.
 –  Varð FO-ráðið avtikið, skuldu ognir ráðsins nýtast inter netinum í Føroyum at 

gagni.
 –  Útyvir viðtøkurnar, sum landsstýrismaðurin hevði góð kent, var eingin almenn 

regulering viðvíkjandi um siting ini av økisnøvnum.
 –  Í viðtøkunum vóru ongar reglur, sum heimila lands stýris manninum at koyra 

nevndina frá.

Um boðs maðurin vísti á, at síðan arbeiðsbólkurin hjá lands stýri num lat úr hondum sítt 
tilmæli um umsiting av internet-økis nøvn um í Føroyum, hevði tøkniliga menningin 
av inter neti num, bæði í Føroyum og í londunum kring okkum, verið stór. Menningin 
hevur m.a. ført við sær, at alsamt fleiri týðandi tættir í samfelagnum nú verða viðgjørdir 
umvegis internetið og internet-økisnøvn. 

Um boðs maðurin vísti í hesum høpi á, at umsitingin av internet økisnøvnum í Danmark, 
ið tann føroyska umsitingin m.a. var grundað á, varð skipað í lóggávu í 2005.

Um boðs maðurin metti, at grunda á eyðsýnda týdningin, ið internet-økisnøvn hevði fyri 
føroyska samfelagið, var nógv, ið talaði fyri, at neyðugt var at lóggeva ávísan lógarkarm 
kring um sitingina av føroyskum internet-økisnøvnum. Ein lógar karmur kundi eitt nú 
skipað almennar reglur kring umsitingina av økis nøvnum, ásett neyðug krøv og treytir 
í mun til KT trygd, ásett reglur um kærumyndugleika og reglur, ið skipaðu eftirlitið við 
um sitingini av økisnøvnum. 

Um boðs maðurin tók undir við frágreiðingini hjá Umhvørvis- og vinnu málaráðnum um, 
at umsitingin av økisnøvnum ikki kundi metast sum partur av almennu fyrisitingini, men 
mælti sam stundis Umhvørvis- og vinnumálaráðnum til at kanna nærri, í hvønn mun 
umsitingin av føroyskum internet-økisnøvnum átti at verða skipað í lóggávu.



40 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2020

MÁL NR 20/00072 

Taks hevði hildið kærufreistina,  
hóast góðkenning frá Toll- og skattaráð  
Føroya ikki var til skjals, tá kært varð 

Ein borgari klagaði til um boðs manni n um, at Skatta- og av gjalds kærunevndin tók eina 
kæru frá Taks til viðgerðar, hóast samtykki frá Toll- og skattaráð Føroya ikki var fingið til 
vega fyrr enn aftaná, at kærufreistin var farin.

Um boðs maðurin var samdur við Skatta- og avgjalds kæru nevnd ini í, at kæru freistin 
ikki var farin. Um boðs maðurin við merkti, at spurning urin um vantandi samtykki frá 
Toll- og skatta ráð num, var ein spurningur um, at kæran ikki var fullfíggjað, tá hon varð 
móttikin. Bøtt varð um hesi viðurskifti seinni, tá Taks fekk góð kenningina frá Toll- og 
skattaráðnum.

Um boðs maðurin mælti Kærustovninum til at skipa eina manna gongd, sum ásetti freist 
fyri at bøta um kærur, sum ikki vóru full fíggjað ar við móttøku.

MÁL NR 20/00078

Ógreitt, um borgarin hevði fingið innlit í allar upplýsingarnar frá 
Barnaverndartænastuni í Tórshavn
Ein borgari bað tann 13. november 2019 um innlit í allar upp lýsing ar um seg sjálvan í 
einum barnaverndarmáli hjá barna verndar tænastuni í Tórshavn. Klagarin hoyrdi einki 
aftur frá barna verndar tænastuni og  vendi sær tí tann 21. apríl 2020, til um boðs manni n. 
Um boðs maðurin bað barna verndar tænastu na um eina frá greiðing. Tann 13. mai 2020 
boðaði barna verndar tænastan frá, at klagarin kundi vænta at fáa svar innan 10 dagar. 
Um boðs maðurin boðaði tí klagaranum frá, at av tí at gongd nú var komin á málið, gjørdi 
hann ikki meira við málið.

Tann 1. juli 2020 vendi klagarin sær aftur til um boðs manni n, tí hann enn ikki hevði fingið 
svar frá barnaverndartænastuni. Um boðs maðurin bað barnaverndartænastuna um eina 
frá greið ing um viðgerðina av málinum. Eftir at hava sent eina áminning fekk um boðs-
maðurin, tann 7. august 2020, avrit av skjøl um, sum barnaverndartænastan hevði sent 
klagaranum. Í svari num til klagaran varð víst til § 4 uttan at tilskila, hvørja lóg talan 
var um, og einki varð upplýst um, hvørt barna verndar tænastan hevði undantikið nakrar 
upplýsingar í inn litinum, sum klagarin hevði fingið, og í so fall hví.

Um boðs maðurin vísti á, at sambært § 21 í fyrisitingarlógini skal ein avgerð, sum verður 
fráboðað skrivliga, hava eina grund geving, uttan so, at avgerðin til fulnar gongur part-
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inum á møti. Sam bært § 23, stk. 1 í fyrisitingarlógini skal grundgevingin hava eina 
tilvísing til tær rættarreglur, sum avgerðin er grundað á. Í teimum førum, har avgerðin 
byggir á eina fyri sitingar liga meting, skulu tey atlit, sum avgerðin byggir á, síggjast aftur 
í grund geving ini. Grundgevingin skal m.a. tryggja, at mót takarin hevur møguleika fyri 
at kanna, um av gerðin er røtt, at grundar lagið fyri avgerðini er sakligt, og at málið er 
nøktandi upplýst, soleiðis at móttakarin hevur eitt grundar lag fyri at taka støðu til, um 
avgerðin skal kærast til eina kæru nevnd ella skal klagast til um boðs manni n.

Í frágreiðing til um boðs manni n, dagfest 12. august 2020, upp lýsti barna verndar-
tænastan, at viðgerðin av inn lits um bøn klaga rans hevði tikið longri tíð enn væntað vegna 
stóru skjala mongd ina.

Sambært § 16, stk. 2 í innlitslógini skal ein myndugleiki, sum ikki hevur avgreitt eina 
áheitan um skjalainnlit innan 10 dagar eftir, at við komandi myndugleiki hevur móttikið 
áheitanina, boða við komandi frá um orsøkina til hetta, og nær ein avgerð væntandi 
verður til skjals.

Um boðs maðurin helt, tað ikki vera nøktandi, at skrivið frá barna verndar tænastuni til 
klagaran ikki leyk krøvini til eina grund geving, og helt tað als ikki vera nøktandi, at 
barna vernd ar tænastan hevði upplýst fyri klagaranum og sær, at klagarin kundi vænta at 
fáa svar uppá innlitsumbønina innan 10 dagar, men at klagarin einki frætti aftur. Um-
boðs maðurin vísti á, at um barna verndar tænastan ikki megnaði at avgreiða inn lits um-
bøn ina innan teir 10 dagarnar, sum varð lovað, átti barna verndar tænastan at havt boðað 
frá hesum og orsøkina til tess og upp lýsa, nær innlitsumbønin so kundi væntast at verða 
av greidd.

Um boðs maðurin gav barnaverndartænastuni í Tórshavn eina átalu fyri málviðgerðina og 
bað barnaverndartænastuna um at taka við gerðina av innlitsumbøn klagarans uppaftur 
og geva honum nøktandi grundgeving og lata seg frætta, hvat víðari hendi í málinum.

Tann 4. september 2020 sendi barnaverndartænastan um boðs manni num avrit av skrivi, 
sum barnaverndartænastan hevði sent klagara num. Um boðs maðurin boðaði síðani frá, 
at hann ikki gjørdi meira við málið.
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MÁL NR 20/00128

Borgari var ónøgdur við kravið  
um at bera munnbind í bussunum  
hjá Bussleiðini

Ein borgari klagaði til um boðs manni n um, at hann ikki slapp at ferðast við býarbussunum 
hjá Tórshavnar komm unu uttan at nýta munnbind. Klagarin sóknaðist eftir heimild hjá 
Tórs havn ar kommunu at seta slíkt krav.

Um boðs maðurin bað Tórshavnar kommunu um eina frá greið ing og skjølini í málinum. 
Tórshavnar kommuna greiddi frá, at kravið um munnbind var sett í samráð við Corona-
ráðgevingina, soleiðis at fleiri enn 10 fólk kundu ferðast við teimum einstøku bussunum 
í senn. Kommunan metti kravið, um at øll ferðandi í býar bussunum skuldu brúka 
munnbind, vera sakligt og ikki ov víðgongt. Tórshavnar kommuna vísti á, at Bussleiðin 
var ein tænasta hjá kommununi, at talan var um útinnandi fyrisiting, og at Tórshavnar 
kommuna tí kundi seta treytir fyri at ferðast við buss unum, so leingi talan var um sakligar 
treytir, ið vóru eins fyri øll.

Um boðs maðurin viðmerkti, at sambært løggildisgrundregluni (legalitets prinsippinum) 
skulu reglur, sum gera inntriv í rætt indi hjá borgarum við at skerja vanliga virkisfrælsi hjá 
borgar um ella leggja skyldur á borgarar, hava heimild í lóg. Løg gildis grund reglan hevur 
sum endamál at verja borgaran móti tilvildarligari útinnan av myndugleika. Hinvegin 
leggur løggildisgrundreglan ikki forðingar á vanliga virkisfrælsið, sáttmálafrælsið og 
eigara ræðið hjá myndugleikum. Ein almennur myndugleiki kann tí, sum ein og hvør 
privatur persónur, áseta reglur fyri eitt øki, sum myndugleikin hevur rætt at ráða yvir, 
hóast økið er frítt at komuligt. Tað er tó eitt krav, at reglurnar hava saklig atlit og ikki fara 
longur enn neyðugt við atliti at endamálinum og virk seminum hjá myndug leikanum.
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Um boðs maðurin helt, at kravið hjá Tórshavnar kommunu um, at ferðandi við 
bussunum hjá Bussleiðini skuldu bera munn bind, var at meta sum útinnandi fyrisiting 
(faktisk fyrisiting). Tórshavnar kommuna átti og rindaði fyri Bussleiðina og hevði so-
statt ræðisrættin yvir buss unum hjá Bussleiðini. Um boðs maður in var samdur við 
Tórshavnar kommunu í, at kommunan, uttan bein leiðis lógar festa heimild, kundi seta 
treytir um, at ferð andi í buss unum skuldu bera munnbind, meðan tey vóru í buss unum. 
Um boðs maðurin helt eisini, at kravið var sakligt, tí tað skuldi tryggja minst møguliga 
smittuspjaðing av Covid-19 í buss un um, soleiðis at so nógv fólk, sum gjørligt, kundu 
ferðast ráði liga við bussunum. 

Um boðs maðurin boðaði klagaranum frá, at hann ikki helt grund ar lag vera fyri víðari 
kanningum í málinum, og at hann tí ikki gjørdi meira við málið. 
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5 Frágreiðingar

Um boðs maðurin kann taka eitt mál upp av egnum ávum og fremja neyðugar kanningar í 
hesum sambandi. Um boðs maður in kann kanna allar stovnar, myndugleikar og tænastu-
støð, sum eru fevnd av sínum virkisøki, og hann hevur rætt til at vitja støð, ið kannað 
verða, og hevur fría atgongd til at gera kanningar í øllum neyðugum hølum.

Um boðs maðurin kann kanna eitt mál, uttan at tað finst nøkur klaga hesum viðvíkjandi. 
Umrøða í fjølmiðlunum kann t.d. hava við sær, at um boðs maðurin gerst varugur við 
viður skifti, sum hann ynskir at kanna nærri. Onkuntíð kunnu klagur vera or søk til, at 
um boðs maðurin gerst varugur við viðurskifti, sum ikki bein leiðis er klagað um, men sum 
hann ynskir at kanna nærri.

Niðanfyri eru dømir um mál, sum um boðs maðurin hevur kannað og skrivað eina 
frágreiðing um.

MÁL NR 19/00108

Um boðs maðurin vitjaði á deildum hjá Trivnaðareind 10 hjá 
Almannaverkinum 
Í februar og mars mánað 2020 vitjaði um boðs maðurin á deild um hjá Trivnaðar eind 10 
hjá Almannaverkinum, saman við einum av starvs fólkum sínum og einum umboði fyri 
Almanna mála ráðið. Deildir nar taka ímóti børnum og ungum, sum eru um sorganar-
yvirtikin. Vitjanirnar fevndu um Móttøkudeildina í Lágni 12 í Havn, Nýggjustovu og 
Trappu stovu í Pedda við Steingøta 10 í Havn og deildina Argja boðagøtu í Argjaboðagøtu 7 
á Argjum. Endamálið við vitjanunum var at eftirmeta eftir lits vitjanir hjá um boðs manni -
num í Trivnaðareind 10 í november 2017 og tilmælini, sum vórðu givin tá. Á vitjanunum 
hesa ferð varð dentur serliga lagdur á fysisku karmarnar hjá deild un um. Harumframt varð 
m.a. hugt at leiðslubygnaðinum, starvs fólka viður skiftunum, harðskapi, samanseting av 
børnum og skúla gongd ini hjá børnunum.

Um boðs maðurin kom til ta niðurstøðu, at tað framvegis vóru álvarsligir trupulleikar í 
Trivnaðareind 10. Um boðs maðurin kom við niðanfyristandandi tilmælum:

Leiðslubygnaðurin
Starvsfólkini í Móttøkudeildini og á deildunum í Pedda við Stein gøtu søgdu seg vera nøgd 
við núverandi leiðslubygnað og sam skiftið við leiðsluna, meðan starvsfólkini á deildini 
í Argja boða gøtu als ikki vóru nøgd við verandi leiðslu, leiðslubygnað og sam skiftið við 
leiðsluna.
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Almannaverkið upplýsti, at tað hevði sett ymisk átøk í verk, sum skuldu stuðla undir 
fakliga og positiva menning í Trivnaðar eind 10 og bøta um samstarvið, álitið og samskiftið 
millum leiðslu og starvsfólk.

Um boðs maðurin mælti til, at átøkini hildu fram og vórðu ment. Um boðs maðurin bað 
Almannaverkið tryggja, at sam skiftið millum starvsfólk og leiðsluna gekk skjótt, virðiligt 
og í sátt og semju, soleiðis at m.a. týðandi boð frá starvsfólkum um trupul leikar á eini 
deild í Trivnaðareind 10 náddu ovastu leiðslu í Almanna verkinum, meðan tíð var.
 
Starvsfólkaviðurskifti
Starvsfólkini á Móttøkudeildini og deildunum í Pedda við Stein gøtu vóru sum heild nøgd 
við síni viðurskifti, meðan starvs fólk ini á deildini í Argjaboðagøtu als ikki vóru nøgd við síni 
viður skifti. Hetta hevði við sær, at stór útskifting var av starvs fólki. Nýggju starvsfólkini 
vóru í nøkrum førum ófaklærd og óroynd og bara sett fyri eitt styttri tíðarskeið. 

Almannaverkið upplýsti, at átøk vóru sett í verk fyri at bøta um starvs fólka viðurskiftini 
í Argjaboðagøtu. Dentur varð lagdur á at hava ein tvørfakligan starvsfólkahóp og at 
førleikamenna starvs fólkini. Innleiðsluætlan var fyri nýggj starvsfólk og fastur sálar-
frøðingur var nýliga settur í starv í Trivnaðareind 10. 

Um boðs maðurin helt, at starvsfólkaviðurskiftini í Argja boða gøtu øktu um vandan fyri, 
at deildin ikki hevði tann førleika, sum skuldi til, fyri at børnini føldu seg trygg og vórðu 
ment á rættan hátt. Um boðs maðurin mælti Almannaverkinum til at taka serligt atlit at 
starvsfólkaviðurskiftunum og samskiftinum við starvsfólkini í Argjaboðagøtu og saman 
við starvsfólkunum at eftirmeta, um átøkini, sum vóru sett í verk í Argjaboðagøtu, vóru 
nøktandi fyri trivnaðin hjá starvsfólkunum.
 
Harðskapur
Harðskapurin var øktur munandi, serliga á deildini í Argja boða  gøtu.

Almannaverkið upplýsti, at greið mannagongd var fyri hand faring av harðskapi, at 
starvsfólkini fingu ráðgeving aftaná harð skaps tilburðir, og at Almannaverkið áhaldandi 
arbeiddi við at minka um og fyribyrgja harðskapsstøður.

Um boðs maðurin helt, at tvístøður og øktur harðskapur stóð st av eini samanseting av ymiskum 
viðurskiftum, eitt nú, hvussu tey børn, sum í løtuni vóru í Trivnaðareind 10, vóru fyri, óhósk-
andi fysiskum kørmum, óhepnari samanseting av børn um og ótryggleika hjá børnunum 
vegna títta útskifting av starvs fólki. Um boðs maðurin mælti Almannaverkinum til fram hald-
andi at arbeiða við at minka um harðskapstilburðir í Trivnaðareind 10 við at seta neyðug 
tiltøk í verk fyri at royna at fáa talið av harð skaps tilburðum niður, serliga í Argjaboðagøtu.

Samanseting av børnum
Bæði starvsfólk, avvarðandi og børnini sjálvi vístu á, at børn búðu saman við øðrum 
børnum, sum tey ikki ynsktu at búgva saman við ella ikki hóskaðu at búgva saman við. 
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Almannaverkið upplýsti, at samansetingin av børnum var ein av bjóðing, tí bólkurin 
av børnum broyttist alla tíðina við, at børn vórðu skrivað inn á og út av stovninum. 
Almannaverkið helt tað ikki bera til at leggja til rættis yvir tíð, at børnini í hvørjum bólki 
trivust við hvørjum øðrum og passaðu saman í mun til aldur v.m. uttan at flyta verandi 
børn millum deild ir nar, og at hetta var eitt alt ov stórt inntriv í lívið hjá børnunum.

Um boðs maðurin vísti á, at samansetingin av børnum í fleiri førum var óheppin. Okkurt 
barn búði í Trivnaðareind 10, sum ikki átti at búð har, tí Trivnaðareind 10 kundi ikki 
nøkta tørv barn sins. Samansetingin av børnum hevði við sær, at vandin fyri harð skapi 
øktist og harvið eisini mistrivnaðurin hjá børnum og starvs fólki. Um boðs maðurin var 
varugur við, at m.a. verandi fysisku kar mar nir í Trivnaðareind 10 gjørdu tað torført hjá 
Almanna verki num at fáa samansetingina av børnum at virka betri, men vísti samstundis 
á,  at  tey  flestu  av  teimum  børnum,  sum  búðu  í  Trivnaðareind  10  í  november  2017, 
framvegis búðu har.

Um boðs maðurin vísti á frágreiðing sína frá eftirlitsvitjanunum í november 2017. Tá vísti 
um boðs maðurin á, at ein av fortreyt unum fyri, at viðgerðin av børnunum skuldi eydnast, 
var, at kar mar nir vóru í lagi. Um boðs maðurin helt, at tað átti at verði møgu ligt at bólka 
børnini í betri hóskandi eindir, bæði við víkjandi, aldri, stødd og sjúkuavgerðum. Børnini 
áttu at búð á tí deild, sum hóskaði best til teirra tørv, soleiðis at uppi haldið á stovninum 
varð so støðugt og væleydnað, sum til bar.

Um boðs maðurin minti á grein 12 í Barna rættinda sátt mála num, um barnsins rætt til 
at verða hoyrt í øllum viður skift unum, sum viðvíkur barninum, og at hetta eisini var 
galdandi í sam bandi við búviðurskiftini hjá børnunum. Um boðs maðurin mælti Almanna-
verkinum til regluliga at meta um, hvørt børn vóru í Trivnaðar eind 10, sum høvdu tørv á 
øðrum bútilboði. Um boðs maðurin mælti eisini til, at døgnstovnur varð settur á stovn fyri 
børn, sum hava so serligan tørv, at Trivnaðareind 10 ikki klárar at nøkta hann.

Skúlatilboð
Børnini í Trivnaðareind 10 høvdu ymisk skúlatilboð. Upp lýst varð, at eitt av børnunum 
bara fekk avmarkaða heima undir vísing, meðan eitt annað av børnunum, sum gekk í 
serflokki í fólka skúlanum, hvørki dugdi at skriva ella rokna.

Undirvísingarstýrið upplýsti, at bíðitíð kundi koma fyri, tá serlig fyri skipan skuldi setast í 
verk í sambandi við skúlagongd hjá einum barni, m.a. tí fólk skuldu setast til uppgávuna. 
Undir vísingar stýrið tryggjaði sær, at tey børn, sum komu undir heima- og sjúkra-
undirvísing, vóru innskrivað og knýtt afturat einum skúla. Skúlin hevði ábyrgdina av, at 
undirvísingin varð skipað, og at skikkað fólk varð sett til uppgávuna. Skúlin svaraði eisini 
fyri inni haldi, dygd og eftirmeting av undir vísingini. Undir vísingar stýrið upplýsti, at tað 
tíverri vóru børn, ið vóru so illa fyri, at tey illa ella als ikki megnaðu tað, ið námsætlanin 
legði upp til, men at vandin fyri slíkum dømum var minni nú enn áður, tí serøkið nú var 
munandi styrkt við fleiri sertilboðum og ser útbúnum lærarum í skúlunum.



48 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2020

Um boðs maðurin vísti á, at tá myndugleikarnir yvirtaka um sorgan ina fyri einum barni, 
átaka myndugleikarnir sær sam stundis ábyrgdina av, at barnið fær nøktandi undirvísing. 
Um sorganar svikin børn eru millum tey veikastu børnini í sam felag num og eru ofta afturúr 
skúlaliga, tá tey koma á stovn ella til fosturs. Tí skuldu eyka stór tøk takast viðvíkjandi 
undirvísing og skúla gongd hjá teimum. Nøktandi undirvísing, sum í minsta lagi førir til 
eitt fólkaskúlaprógv, er ein fyritreyt fyri, at barnið kann fáa eina útbúgving, soleiðis at tað 
kann uppihalda sær sjálvum sum vaksin. Tað hevur tí álvarsligar avleiðingar fyri børn, 
um tey ikki fáa nøktandi undirvísing.

Um boðs maðurin minti á, at sambært grein 28 í Barna rættinda sátt mála num skulu 
myndugleikarnir viður kenna barnsins rætt til út búgving og skulu m.a. gera barna skúla-
frálæru kravda og eggja til, at ymsar útbúgvingar verða mentar eftir barnaskúlan, m.a. 
vanlig og yrkislig útbúgving, og gera tær atkomuligar og møgu ligar hjá øllum børnum.

Um boðs maðurin vísti á tilmæli sítt í sambandi við eftirlits vitjan irnar í 2017 um, at 
ein ítøkilig meting átti at verði gjørd, um skúlatilboðið hjá hvørjum einstøkum barni í 
Trivnaðar eind 10 var nøktandi. Um boðs maðurin mælti til, at Undir vís ingar stýrið, sum 
rakstrarlig umsiting av fólka skúlanum, tryggjaði, at skipanin við serligum fyriskipanum 
var smid lig, soleiðis at tað slapst undan bíðitíð. Um boðs maðurin mælti eisini Undir-
vísingar stýrinum  til  at  tryggja,  at  útbygg ingin  á  ser øki num  við  fleiri  sertilboðum  og 
serútbúnum lærarum fram hald andi varð styrkt, og at skúlarnir sóu til, at tey børn, sum 
fingu heima- og sjúkraundirvísing, fingu nøktandi úrtøku av undir vísingini.

Viðgerðarætlanir
Um boðs maðurin helt, at námsfrøðiligu við gerðar ætlan ir nar hjá børn unum vóru ov lítið 
ítøki ligar. Um boðs maðurin helt tað vera al neyð ugt, at við gerðar ætlanirnar vóru ítøki-
ligar, at starvs fólk ini fylgdu teimum, og tær javnan vórðu eftir mettar, um børn ini skuldu 
mennast á besta hátt. Um boðs maðurin minti á grein 25 í Barna rættinda sáttmálanum, 
sum ásetur, at børn, sum eru sett heiman fyri at fáa røkt, vernd ella við gerð fyri at bøta 
um kropsligu ella sálarligu heilsuna, hava rætt til, við millum bilum, at fáa eina meting 
av tí viðgerð, sum tey fáa, og allar aðrar um støður viðvíkjandi tí, at tey eru sett heiman. 
Almanna verkið upplýsti, at nýggjur frymil fyri námsfrøðiliga við gerðar ætlan var settur 
í verk sum amboð, og at dato var ásett á frymli num fyri nær eftirmeting og dagføring 
skuldu gerast.

Um boðs maðurin mælti Almannaverkinum til at tryggja, at við gerðar ætlanirnar vóru nóg 
ítøkiligar, at tær vórðu fylgdar, og at tær vórðu eftirmettar, sum ásett var á frymlinum. 

Samskifti við avvarðandi
Fleiri av teimum avvarðandi at børnunum, serliga í Argja boða gøtu, vóru ónøgd við 
samskiftið við starvsfólkini og vantandi kunn ing um børnini.

Almannaverkið upplýsti, at dentur varð lagdur á, at foreldur og av varð andi fingu rætta 
kunning, at gott samskifti var millum Al manna verkið og foreldur/avvarðandi, og at 
Almannaverkið fram yvir fór at arbeiða fyri at leggja enn meira dent á foreldra sam skiftið.
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Um boðs maðurin helt tað hava stóran týdning fyri trivnaðin og trygg leikan hjá børnunum, 
at kunningin og samskiftið millum teirra avvarðandi og deildina, har tey búðu, var gott. 
Um boðs maðurin mælti Almannaverkinum til framhaldandi at leggja dent á kunningina 
og samskiftið við tey avvarðandi at børn un um og regluliga at meta um, saman við teimum 
avvarðandi, um kunningina og samskiftið vóru nøktandi.

Fysisku karmarnir
Samanumtikið helt um boðs maðurin ikki, at fysisku karmarnir í Trivnaðareind 10 vóru 
nøktandi. Um boðs maðurin helt, at húsið, har Móttøkudeildin helt til, sá út til at virka 
til enda málið, meðan bygningurin í Pedda við Steingøtu hóskaði illa til enda málið, og at 
húsið í Argjaboðagøtu 7 var óegnað til enda málið. Um boðs maðurin helt ikki, at deildirnar 
høvdu nøkt andi uttan umøkir, og vísti á, at døgnstovnar fyri børn eiga at hava væl útgjørt 
og mennandi uttandura spælipláss, sum m.a. stimbra børn ini í at røra seg meira.

Almanna verkið boðaði seinni um boðs manni num frá, at Trivn aðar eind 10 fór at flyta úr 
Argjaboðagøtu 7 í byrjanini av 2021.

Í sambandi við eftirlitvitjanirnar í 2017 vísti um boðs maðurin á, at bæði børn og starvsfólk 
í Trivnaðareind 10 høvdu tørv á støðug leika fyri at føla seg trygg og kunna virka til 
fulnar í gerandis degnum, og at hetta ikki minst var galdandi fyri børn, sum høvdu verið 
fyri  umsorganarsvíki  og  ofta  høvdu  livað  eitt  um flakk andi  lív.  Teir  fysisku  karmarnir  í 
Trivnaðareind 10 gjørdu, at deildirnar javnan máttu flyta í nýggj hús, og hetta stressaði bæði 
børn og starvsfólk. Undir vitjanunum í Trivn aðar eind 10 í 2020 vístu fleiri børn á, at teimum 
tørvaðu meiri frið á deildini, har tey búðu. Samstundis vístu starvsfólk á, at harð skapur 
javnan kom fyri, og at fysisku karmarnir gjørdu tað tor ført at skýla børnini í slíkum støðum. 
Um boðs maðurin helt hetta benda á, at smærri eindir vóru mest hóskandi í Trivn aðar eind 10.

Um boðs maðurin helt tað vera eitt samanspæl av viður skiftum, sum avgjørdi, um 
uppihaldið hjá børnunum í Trivnaðar eind 10 varð væleydnað. Hesir faktorar vóru m.a. 
góðir fysiskir kar mar, samanseting av børnum, góð leiðsla, góð starvs fólka viður skifti, 
og at starvsfólkini høvdu góðar før leikar og rættan hug burð til arbeiðið. Góðir fysiskir 
karmar lættu um arbeiðið hjá starvs fólk unum at veita børnunum um sorgan og viðgerð 
og hækkaði har við um trivnaðin hjá bæði starvs fólkum og børnum. Nøgd semið hjá 
starvsfólkunum hevði við sær støðugleika í starvs fólka hóp inum, soleiðis at sosialu sam-
bondini millum starvsfólk og børn vórðu varðveitt, og at starvs fólkaførleikarnir vórðu 
varð veittir á stovninum. Góðir fysiskir karmar gjørdu tað eisini møgu ligt at fáa eina betri 
samanseting av børnum, soleiðis at vandin fyri harð skapsstøðum minkaði.

Um boðs maðurin vísti á meting sína í sambandi við eftirlits vitjan ir nar í november 
2017, at stórur tørvur var á nútíðar hósk andi barnaheimi, so børnini kundu fáa tær 
umstøður og ta við gerð, tey høvdu tørv á. Um boðs maðurin minti samstundis á, at tá 
myndugleikarnir taka avgerð um at taka eitt barn úr heim in um vegna umsorganarsvík, 
yvirtaka myndugleikarnir sam stundis umsorganarábyrgdina av barninum. Sambært 
grein 20, stk. 1 í Barnarættindasáttmálanum hava børn, sum myndug leikar nir hava 
yvirtikið umsorganina fyri, rætt til serliga vernd og stuðul frá landsins myndugleikum.
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Almannamálaráðið upplýsti fyri um boðs manni num, at ætlanin at byggja nýtt barnaheim 
ikki var slept, men at arbeitt varð við tillagingum av ætlanini.

MÁL NR 20/00022

Um boðs maðurin verið á eftirlits vitjanum á sambýlum hjá 
Trivnaðareind 8 hjá Almannaverkinum
Um boðs maðurin hevur verið á eftirlitsvitjanum á trimum sam býlum hjá Trivarnaðareind 
8 hjá Almannaverkinum, sum eru fyri fólk við sálarsjúku. Eisini hevur um boðs maðurin 
verið á vitjan hjá Sosialpsykiatri Suðurstreymoy.

Endamálið, við vitjanunum á sambýlum fyri fólk við sálar sjúku, var at kanna, um fólk við 
sálarsjúku, sum búgva á sam býlum, vórðu virði liga viðfarin, og teirra rættindi vórðu vird. 
Eisini varð kannað, hvussu samstarvið millum myndug leikarnar (Psykia triska depilin, 
sosialpsykiatriina og bú stovnar nar fyri fólk við sálar sjúku), sum arbeiða við fólki við 
sálar sjúku, virkaði.

Á vitjanunum legði um boðs maðurin dent á at fáa lýst daglig dagin hjá búfólkunum, og 
vórðu í hesum sambandi um rødd hesi evni :
 –  Sambond (relatiónir) 
 –  Arbeiði, undirvísing og frítíð
 –  Samanseting av búfólki
 –  Heilsuviðurskifti
 –  Valdsnýtsla og onnur inntriv
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Um boðs maðurin var á fráboðari eftirlitsvitjan á hesum  sam býl um:
 1)  Sambýlinum við Heyggjar, Bóndaheygur 3,  

Tórshavn, tann 11. februar 2020
 2)  Sambýlinum Eystan Heyg, Eystan Heyg 17,  

Tórshavn, tann 9. mars 2020
 3)  Sambýlinum Fjálgalon, Eirargarður 16B,  

Tórshavn, tann 10. mars 2020 
 4)  Harumframt vitjaði um boðs maðurin Sosialpsykiatri Suðurstreymoy, Tórshavn, 

tann 9. juni 2020

Nevndu sambýlini vóru øll vardir bústaðir skipaðir við heimild í § 32 í forsorgarlógini 
(Lovbekendtgørelse om offentlig forsorg, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 154 frá 
12. desember 2018). Sambært kunngerðini um skipan av sambýlum (kunn gerð nr. 2 um 
skipan av sambýlum frá 3. januar 2005) er enda mál ið við sambýlum at geva fólki við 
serligum tørvi hóskandi bú staðar um støður og møguleika at mennast og stimbrast, so-
leiðis at tey fáa størri sjálvræði og sjálvsábyrgd, og at tey fáa eitt vanligt samband við 
grannalag, næstringar, vinfólk og sam felagið annars.

Áðrenn vitjanina á sambýlunum vórðu búfólk, við uppsløgum á sam býlunum, kunnað 
um, at um boðs maðurin kom á eftir lits vitjan. Tey, sum ynsktu tað, høvdu møguleika at 
tosa við um boðs manni n um viðurskiftini á stovninum ella um teirra privatu viðurskifti. 

Eftirlitsvitjaninar vórðu skipaðar soleiðis: Byrjað varð við ein um fundi við leiðsluna fyri 
sambýlið (eindarleiðarin og leiðarin fyri sambýlið) og umboð fyri starvsfólkini. Eftir 
fundin varð víst runt í húsinum. Síðani tosaði um boðs maðurin við tey búfólk, sum høvdu 
biðið um samrøðu við um boðs manni n. At enda varð samrøða við eindarleiðaran og 
leiðaran fyri sambýlið, har tikið varð samanum dagin.

Fáar dagar eftir eftirlitsvitjanina á Fjálgulon mátti alt alment virk semi umskipast vegna 
íkomnu støðuna við koronu. Eisini ar beið ið hjá um boðs manni num mátti umskipast. 
Hetta, og tey neyðugu atlitini, sum skuldu takast m.a. fyri at verja bú fólk ini á sambýlum, 
førdi  til,  at  um boðs maðurin  avgjørdi,  ikki  at  gera fleiri  eftirlitsvitjanir  á  hesum  sinni. 
Eftirlitið varð so statt av markað til at fevna um tey trý nevndu sambýlini hjá Triv naðar-
eind 8, sum eru fyri fólk við sálarsjúku. 

Um boðs maðurin hevur gjørt frágreiðing frá hesum trim um eftir lits vitjan unum og 
vitjanina hjá Sosialpsykiatri Suður streym oy. Almannaverkið, Almannamálaráðið, Heilsu-
mála ráð ið og Psykiatriski depilin hava havt høvi at gera viðmerkingar til frá greiðingina. 
Endaliga frágreiðingin varð, tann 10. desember 2020, send nevndu myndugleikum, 
Sinnisbata og Løgtinginum.

Viðmerkingar og tilmæli 
Í mun til evnini, sum vórðu umrødd á vitjanunum, hevði um boðs maðurin hesar 
viðmerkingar:
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Viðvíkjandi sambondum (relatiónir). Vitjaninar góvu um boðs manni num ta fatan, 
at sambýlini stuðlaðu búfólkunum í at hava samband bæði við síni avvarðandi, vinir og 
onnur bú fólk, men at tey eldru á sambýlum við tíðini gjørdust meira og meira einsamøll, 
tá familjan fall frá. 

Viðvíkjandi arbeiði, undirvísing og frítíð. Um boðs maður in helt seg kunna 
staðfesta, at starvsfólkini á sambýl un um løgdu stóran dent á, at búfólkini eftir førimuni 
vóru so virkin sum gjør ligt bæði í mun til arbeiði, undirvísing og frítíð. Tað tykt ist tó 
samstundis, sum tað var trupult hjá búfólkunum/starvs fólk un um at finna arbeiðsstøð, 
sum vildu bjóða arbeiði til hendan bólk av fólki.

Viðvíkjandi samanseting av búfólki. Upplýsingarnar, ið um boðs maðurin fekk undir 
vitjanini, vístu, at samansetingin av bú fólki var ein afturvendandi trupulleiki hjá sambýlunum, 
bæði tí tørvur var á fleiri búplássum, og tí búfólkini, vegna aldur og sjúku, høvdu ymiskan tørv.

Av tí at tey vitjaðu sambýlini vóru eitt sosialt námsfrøðiligt til boð og ikki eitt 
viðgerðartilboð, førdi hetta og tørvurin á fleiri bútilboðum til, at tilboðið, sum sambýlini 
kundu veita til  nøkur av búfólkunum við sálarligari sjúku, ikki var nøktandi. 

Almannaverkið hevði í sambandi við eftirlitsvitjanina broytt til boðið til eitt búfólk, so 
tilboðið var betri tillagað tørvinum hjá við komandi. Almannamálaráðið hevði víst á, at 
tað varð arbeitt við at útvega fleiri sambýlispláss, og at nýggja lógin um al manna trygd og 
tænastu, sum kom í gildi 1. januar 2021, hevði broyttar heimildir á hesum øki.

Viðvíkjandi heilsuviðurskiftum. Um boðs maðurin helst seg kunna staðfesta, at 
starvsfólkini á sambýlinum eggjaðu bú fólk un um til at hugsa um sína heilsu, bæði tá kom til 
kost og rørslu, men at tey samstundis virdu sjálvsavgerðar rættin hjá ein staka búfólkinum. 
Búfólk, sum høvdu heilsu trupul leikar, fingu eisini ítøkiliga ráðgeving í mun til egna støðu.

Viðvíkjandi valdsnýtslu og øðrum inntrivum. Sambýl ini høvdu reglu gerðir og 
skipanir um fráboðan av vald nýtslu og harð skapi, og Almannaverkið hevði áhaldandi 
arbeitt við at kunna og útbúgva starvsfólk í at handfara tvístøður og harð skaps støður. 
Hóast hetta, kom fram undir vitjanini, at starvs fólk vóru í iva um, nær harðskapur – serliga 
sálarligur harð skapur – skuldi fráboðast. Um boðs maðurin mælti tí til, at Almanna verkið 
framhaldandi arbeiddi við at kunna og menna starvs fólk ini á hesum øki.

Aðrar viðmerkingar:
Bygningurin hjá Fjálgulon. Um boðs maðurin vísti í frá greið ing síni um Fjálglon á, 
at hann metti, at bygningurin tørv aði um fatandi dagføringar til tess at gerast egnaður 
og tíðar hósk andi sum sambýli hjá eldri fólki. Soleiðis sum sambýlið var háttað, helt um-
boðs maðurin, at sambýlið bert kundi virka sum ein fyri bils loysn, og at tað sostatt átti at 
verða arbeitt við at fáa nú tíðar hóskandi búumstøður til hendan bólkin av sálarsjúkum.

Myndugleikasamstarv. Um boðs maðurin hevði á vitjan un um og í skrivi til 
Psykiastriska depilin spurt,  hvussu samstarvið millum sambýlini og Psykiatriska depilin 
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virkaði. Sambýlini og Psykia tri ski depilin lótu væl at samstarvinum, men eitt at sam-
býlun um ynskti nærri samstarv um útskriving av búfólkum, tá tey høvdu verið innløgd á 
Psykiatriska depilinum. Eisini vísti Sosial psykiatri Suðurstreymoy á, at tørvur var á eini 
psyka trisk ari skaðastovu. 

Bústaðarumstøður. Á vitjanini hjá Sosialpsykiatri Suður streym oy varð gjørt vart 
við, at vantandi og vánaligar bú staðar um støður vóru ein stórur trupulleiki hjá fleiri av 
teimum, sum høvdu samband við sosialpsykatriina. 

Um boðs maðurin helt, at tørvur var á at bøta um hesi viður skifti og spurdi tí 
landsstýriskvinnuna í almannamálum um bú staðar viður skiftini hjá fólki við sálarligum 
og sosialum av bjóð ing um. Lands stýris kvinnan segði seg vera vitandi um, at bú staðar-
støðan hjá fólki við sálarligum og sosialum avbjóðingum ikki var nøkt andi og ásannaði 
eisini, at arbeiðið við at  fáa til vega fleiri bú staðar tilboð var umfatandi og drúgt, og at 
hetta var ein upp gáva, sum fleiri máttu lofta. Landsstýriskvinnan metti, at við ætlan um 
sínum komandi árini á bústaðarøkinum, vóru vit komin eitt stórt stig á leiðini.

MÁL NR 20/00032

Kanning av arbeiðsumstøðunum á Sertilboðnum á Frælsinum 
30 í Havn 
Í maj mánað 2020 var um boðs maðurin, saman við einum av starvs fólk um sínum, á 
eftirlitsvitjan á Sertilboðnum á Frælsi num 30 í Havn. Eftirlitsvitjanin kom í lag, eftir 
at  um boðs maðurin  hevði  fingið  eina  fráboðan  frá  trygdar-  og  heilsu um boð num  fyri 
starvsfólkini á stovninum um vánaliga inniluft. Trygdar- og heilsuumboðið hevði í 
september 2019 vent sær til Arbeiðs- og brunaeftirlitið um inniluftina. Arbeiðs- og bruna-
eftir litið hevði tá verið á staðnum og hugt at hølunum. Síðani var einki hent í málinum.

Sertilboðið helt til í einum fyrrverandi sethúsi, sum Uttanríkis- og mentamálaráðið 
átti. Tórshavnar kommuna leigaði ein part av húsinum til virksemið hjá Sertilboðnum. 
Sertilboðið  fevndi  um  fimm  starvsfólk  og  fimm  børn  í  aldrinum  7-9  ár,  sum  høvdu 
infantila autismu.

Í tíðarbilinum millum fráboðanina frá trygdar- og heilsu um boð num og eftirlitsvitjanina 
hjá um boðs manni num var Ser til boð ið flutt úr kjallaranum og upp á fyrstu hædd og hevði 
nú fyrstu hædd og loftshæddina í húsinum til taks.

Um boðs maðurin var í øllum rúmum á øllum trimum hædd unum í húsinum. Eingin 
serstakur luktur var at merkja á fyrstu hædd ella á loftinum. Harafturímóti var so ringur 
luktur  í fleiri  av kjallara høl un um, at har var  ikki  inniverandi. Sertilboðið hevði,  inn til 
fyri nýliga, hildið til í hesum hølum í umleið 1½ ár. Upp lýst varð, at starvsfólkini høvdu 
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verið týðuliga ávirkað heilsu liga av inni luftini í kjallarahølunum. Ringt var at siga, hvussu 
børn ini høvdu havt tað, tí børnini høvdu torført við at orð bera seg.

Húsið var ikki brunagóðkent, men upplýst varð, at arbeitt varð við hesum. Ein brandtrappa 
at bretta frá loftshæddini niður á lendi fekst ikki at rigga. Starvsfólkini lovaðu at kanna, 
um brand trappan var í lagi. Um boðs maðurin skeyt upp at gera brand venjingar við 
børnunum, soleiðis at tey vórðu trygg við brand trappuna, um so varð, at eldur skuldi 
komið í. Ongin barna trygd var á vindeygunum, men upplýst varð, at húsa vørður hevði 
fingið til uppgávu at taka sær av hesum. 

Uttanfyri húsið var asfalterað, og har stóð ein trampolin. Starvs fólkini upplýstu, at tey 
ofta fóru onnur støð í granna lagnum at spæla við børnunum. Uttan um grundøkið var 
rima garður, sum í støðum var rotnaður burtur. Opið var frá grund økinum og oman 
á vegin, har nógv ferðsla var. Upplýst varð, at tað hevði verið um reppið, at okkurt av 
børnunum var yvir koyrt, tí tað hevði runnið oman á vegin.

Um boðs maðurin vísti á, at nøkur viðurskifti viðvíkjandi trygd áttu at bøtast um 
beinanvegin. Hesi vóru, at barnatrygd varð sett á vindeyguni, at trygd fekst fyri, at 
brandtrappan frá lofts hæddini virkaði, at rimagarðurin rundan um húsið varð gjørdur 
aftur, og at forðing varð sett upp, soleiðis at børnini ikki kundu renna beint oman á vegin.

Tórshavnar kommuna hevði upplýst fyri um boðs manni num, at komm un an var í eini 
tilgongd  at  skipa  aðra  hølisloysn  til  Ser til boð ið.  Av  tí  at  stovnurin  nú  var  fluttur  úr 
kjallaranum upp á fyrstu hædd í húsinum, har hølisviðurskiftini vóru betri, og eingin 
luktur var at merkja, og av tí at Tórshavnar komm una var í eini tilgongd at skipa aðra 
hølisloysn til Sertilboðið, gjørdi um boðs maðurin ikki meira við fráboðanina frá trygdar- 
og heilsu um boðnum. 

MÁL NR 20/00061

Kanning av umstøðunum hjá børnunum á Barnadeildini á 
Landssjúkrahúsinum  í sambandi við at partur av deildini varð 
fluttur vegna koronatilbúgving

Í mai mánað 2020 var um boðs maðurin, saman við einum av sín um starvsfólkum og 
einum sálarfrøðingi, á eftir lits vitjan á Barna deild ini á Landssjúkrahúsinum fyri at hyggja 
at um støð un um har. Eftirlitsvitjanin stóðst av, at um boðs maðurin fekk eina frá boðan frá 
sjúkrarøktarfrøðingum á Barna deildini á Lands sjúkra hús inum um, at umstøðurnar ikki 
vóru nøktandi á Barna deild ini longur, tí leiðslan á Lands sjúkra húsinum hevði av gjørt at 
flyta seingjardeildina á Barna deild ini av B5 á B7. Barna ambula toriið skuldi verða verandi 
á B5. Flytingin varð gjørd í sam bandi við, at ein koronadeild varð sett á stovn á B5.
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Aftaná eftirlitsvitjanina hevði um boðs maðurin hesar við merk ing ar: 

Lyftirnar komu inn á gongirnar á Barnadeildunum
Bæði á B5 og á B7 komu lyfturnar inn á gongina á ávikavist Barna ambulatori inum og 
seingjadeildini á Barnadeildini. 

Á B5 máttu møguligir koronasjúklingar fyrst inn á gongina á Barna ambula toriinum fyri at 
koma inn á Koronadeildina. Veggur við hurð og vindeyga var ímillum Barnaambulatoriið 
og Korona deild ina, og tað sást væl millum deildirnar. Børnini kundu so statt lættliga 
síggja møguligar sjúklingar og starvsfólk í vernd ar út búna á Koronadeildini. 

Á B7 máttu apopleksisjúklingar fyrst inn á gongina á seingja deild ini á Barna deildini 
fyri at koma inn á Apopleksideildina. Á seingja deildini var spæli- og uppihaldsrúm hjá 
børnunum úti á gong ini. Hetta førdi við sær, at børnini, sum spældu í gongini, sóu sjúk-
lingar við slangum og aðrari útgerð, sum vórðu koyrdir til og frá Apopleksideildini.

Um boðs maðurin helt hetta ikki vera nøktandi. Hann vísti á, at børn áttu at verða betri vard móti 
at gerast ótrygg, meðan tey vóru á Landssjúkrahúsinum, soleiðis at tey sluppu undan at síggja 
t.d. apopleksisjúklingar á B7 ella sjúklingar og starvsfólk í verndar útbúna á Koronadeildini 
á B5. Um boðs maðurin vísti á, at børn ini høvdu tørv á at vera saman við øðrum børnum fyri 
at  kunna  identi fisera  seg og  sína  støðu  í  øðrum børnum. Tað kundu  tey  ikki,  soleiðis  sum 
Landssjúkrahúsið hevði skipað Barna deild ina, tí tey vóru so nær vaksnum sjúklingum.

Talið av viðgerðarkrevjandi børnum hópaði seg upp
Undir vitjanini varð upplýst, at Barnadeildin hevði í miðal 8 inn legging ar um dagin. 
Vegna flytingina av seingjadeildini minka ði talið av seingjaplássum á Barnadeildini úr 7 
niður í 5. Vegna støðuna við korona hópaði talið av viðgerðarkrevjandi børn um seg upp. 
Tí mátti raðfestast, hvørji børn skuldu við gerast fyrst.

Um boðs maðurin vísti á, at sambært grein 24 í Barna rættinda sátt mála num skulu 
myndugleikarnir viðurkenna barnsins rætt til best møguliga heilsustøðu, at fáa 
sjúkuviðgerð og at fáa heilsu bót. Myndugleikarnir skulu miða ímóti at tryggja, at rætt-
ur in til at fáa slíka viðgerð og røkt ikki verður tikin frá nøkrum barni. Skyldan hjá 
myndugleikunum eftir grein 24 er at gera tað, sum er møguligt og rímiligt út frá teimum 
resursum, sum eru til taks. 

Um boðs maðurin vísti á, at tað var óheppi, at talið av við gerðar krevjandi børnum hópaði 
seg upp, og at raðfestast mátti, hvør skuldi viðgerast fyrst. Við at lækka talið av seingjar-
plássum gjørd ist henda støðan ikki frægari. Um boðs maðurin var tó varug ur við, at 
Landssjúkrahúsið hevði verið undir stórum trýsti vegna støðuna við korona og at skipa 
fyri neyðug ari til búgv ing í hesum sambandi. 

Í frágreiðingini til um boðs manni n upplýsti leiðslan, at talan var um eina fyribils loysn, og 
at Barnadeildin varð savnað aftur á B5 í seinasta lagi tann 31. august 2020.
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Smittuvandi á Barnadeildini
Um boðs maðurin undraðist á, at børn við møguligari korona smittu vórðu innløgd til 
eygleiðing á seingjadeildini á Barna deild ini, har onnur børn vórðu innløgd, sum kundu 
vera serliga við brekin og í vandabólki í mun til korona. Um boðs maðurin helt eisini, at 
avbyrgingarstovan, sum var í einum fyrr verandi kanningar rúmi, var alt ov tronglig.

Barnavinarlig innrætting
Um boðs maðurin vísti á, at børn halda tað vera natúrligt at røra seg og at kanna ymiskt, 
men at í gongini á seingja deildini hjá Barnadeildini á B7 var lítið og einki pláss at røra 
seg á. Um boðs maðurin helt, at ein námsfrøðingur hevði kunnað hjálpt upp á støðuna, 
soleiðis at børnini fingu sett orð á, hvussu tað var at vera sjúkt barn, men upplýst varð, at 
eingin náms frøð ingur hevði verið í starvið á Barnadeildini í knapt eitt ár. Hædd varð ikki 
tikin fyri, hvat størri børn høvdu tørv á av leikum og undir haldi. Á deildini vóru til dømis 
eingi borð, har størri børn kundu spæla borðspøl, eingin sekkjastólur og einki sjón varp. 
Heldur eingin spísstova var, og børnini máttu tí eta mál tíðir nar á seingja stovuni.

Børn við fjølbreki
Um boðs maðurin helt tað ikki vera nøktandi, at ongin inn rætt ing var á seingjadeildini á 
Barnadeildini á B7 at hava børn við fjøl breki í bað, hóast børn við fjølbreki javnan vórðu 
inn løgd á Barna deildina.

Samanumtikið
Saman um tikið helt um boðs maðurin ikki, at umstøðurnar hjá børn um á seingjadeildini á 
Barnadeildini á B7 vóru nøkt andi. Um boðs maðurin vísti á grein 3, stk. 1 í Barna rættinda-
sátt mála num, sum ásetur, at í øllum tiltøkum viðvíkjandi børnum, skal barn sins tørvur 
setast fremst. Hetta helt um boðs maðurin ikki, at leið slan á Landssjúkrahúsinum í nóg 
stóran mun hevði gjørt í sam bandi við flytingina av seingjadeildini á Barna deildini.

Av tí at Landssjúkrahúsið, tann 27. mai 2020, boðaði um boðs manni num frá, at serstaka 
Koronadeildin varð niðurløgd fyri bils hin 2. juni 2020, og at Barnadeildin varð savnað 
aftur á B5, helt um boðs maðurin ikki grundarlag vera fyri at gera meira við frá boðan ina 
frá sjúkrarøktarfrøðingunum á Barna deildini.

MÁL NR 20/00126 

Kanning av barnaverndartænastuni í Tórshavn í sambandi við at 
viðkvæm upplýsing var komin óviðkomandi í hendi
Í oktober 2020 fekk um boðs maðurin kunning frá einum borg ar ara um, at 
barnaverndartænastan í Tórshavn av ó røtt um hevði latið honum viðkvæma upplýsing í 
barna verndar máli hjá øðrum persónum.
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Um boðs maðurin gjørdi av at taka málið upp av egnum ávum. Um boðs maðurin bað 
barnaverndartænastuna greiða sær frá, hvussu viðkvæma upplýsingin var komin einum 
borgara í hendi av ó røttum, og hvørjar mannagongdir barna verndar tænastan hevði, tá 
viðkvæmar upplýsingar vórðu sendar borgarum.

Barnaverndartænastan greiddi um boðs manni num frá, at í tíðar skeiði num, tá upplýsingin 
varð send, var sera stórt ar beiðs trýst á starvsfólkini í barnaverndartænastuni. Í sam-
bandi við arbeiðið at skanna skjøl inn til Høvuðs barna vernd ar nevnd ina (Føroya 
Kærustovn) hendi tann óhepni feilur, at bland kom í skjølini, soleiðis at eitt skjal í 
einum máli varð skann að inn og sent avstað saman við skjøl unum í einum øðr um máli. 
Barnaverndartænastan harmað ist almikið feil in. Skjøl ini vórðu send við telduposti til 
Høvuðs barna vernd ar nevnd ina og advokat in hjá tí borgara, sum boðaði um boðs manni-
num  frá,  at  hann  hevði  fingið  upplýsingina  av  ó røttum. Høvuðs barna vernd ar nevndin 
boðaði sama dag barna verndar tænastu ni frá, at hon hevði móttikið eitt skeivt skjal, 
og barna verndar tænastan tók beinan vegin stig til at rætta feilin og fáa skeiva skjalið 
burtur beint. Barna verndar tænastan frætti einki frá advokati num, heldur ikki aftan á at 
barnaverndartænastan hevði biðið advokat in um at beina fyri skeiva skjalinum, sum var 
sent honum av mis gáum. Barna verndar tænastan helt tí, at advokat ur in hevði burtur-
beint skjalið og í øllum førum ikki hevði sent tað víðari. Heldur ikki borgarin, sum av 
órøttum móttók skjalið frá advokati sínum, boðaði barnaverndartænastuni frá hesum.

Barnaverndartænastan upplýsti fyri um boðs manni num, at hon vanliga ikki sendi 
viðkvæmar upplýsingar til borgarar við teldu posti. Heldur heintaðu borgarar sjálvir 
upplýsingarnar, ella tær vórðu sendar við innskrivaðum brævi gjøgnum Posta. Tá upp-
lýsing ar vórðu sendar t.d. Føroya Kærustovni, var van ligt, at skjøl vórðu prentað, skannað 
inn, samlað í eina fílu og send við teldu posti. Skjøl vórðu eisini handað í brævbjálva ella 
send við inn skrivað um brævi gjøgnum Posta. 

Barnaverndartænastan upplýsti víðari, at ítøkiliga mis takið hevði ført við sær eina nýggja 
mannagongd hjá barna verndar tæn ast uni, soleiðis at skjølini framyvir vórðu send bein-
leiðis úr journal skipan ini, t.v.s. at skjølini vórðu samlað í journal skipan ini í eina fílu og 
sendar móttakaranum. 

Barnaverndartænastan upplýsti eisini, at barna verndar tæn astan hevði boðað 
Dátueftirlitinum frá frávikinum.

Um boðs maðurin vísti á § 26, stk. 1, nr. 6 í fyrisitingarlógini og viðmerkti, at í ítøkiliga 
málinum var ein viðkvæm upplýsing um persónlig viðurskifti latin óviðkomandi, 
og tagnarskyldan tí var brotin. Barnaverndartænastan hevði tó ikki tilætlað latið 
óviðkomandi persóni eina viðkvæma upplýsing, men viðkvæma upplýsingin varð latin av 
misgáum vegna óansni, og upplýsingin varð send víðari frá einum advokati til borgaran, 
sum kunnaði um boðs manni n um hetta.

Um boðs maðurin viðmerkti, at móttakari, sum av órøttum mót tekur viðkvæma persónliga 
upplýsing,  eigur at gera av send ar an varugan við hetta og at beina fyri viðkvæmu upp-
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lýsingini beinan vegin. Tað kann vera revsivert at avdúka, marg falda, spjaða ella á annan 
hátt nýta slíka upplýsing.

Um boðs maðurin helt tað vera átaluvert, at barna verndar tænastan í Tórshavn ikki hevði 
nóg tryggar mannagongdir, tá við kvæmar upplýsingar vórðu sendar í telduposti, soleiðis 
at ein viðkvæm persónlig upplýsing í ítøkiliga málinum kom ó við kom andi í hendi. Av tí 
at barnaverndartænastan í Tórshavn hevði tikið neyðug stig til at tryggja, at slíkur feilur 
ikki hendi aftur og hevði boðað Dátueftirlitinum frá frá viki num, gjørdi um boðs maðurin 
ikki meira við málið.
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6 Onnur viðgerð  
og hjálp til borgarar
Um boðs maðurin hevur ikki skyldu til at taka allar klagur upp til viðgerðar. Ein klaga 
verður altíð kannað gjølla, áðrenn avgerð verður tikin, um hon skal avvísast. Í tílíkum 
metingum verður vanliga hugt at, um tað eru útlit fyri, at um boðs maðurin kann hjálpa 
viðkomandi.

Ein avvísing av einari klagu kann vera úrslitið av einari víð fevnd ari málsviðgerð hjá um-
boðs manni num.

Niðanfyri eru dømir  um mál, har grundarlag ikki var fyri at gera meira við 
klaguna, tí gongd var komin á málið, ella málið var loyst undir klaguviðgerðini

MÁL NR 20/00039

Ein borgari sendi klagu um Økistænastuna í Sandoyar sýslu. Klagað varð um vantandi 
svar uppá eina kæru til Økis tænastuna um viðgerðina av støðuni hjá einum avvarðandi 
og ta viðger, við komandi og familjan høvdu fingið av leiðaranum fyri eldra økið í Sandoyar 
Sýslu.

Grundað á frágreiðingina frá Økistænastuni um málið og skjøl ini í málinum metti um-
boðs maðurin, at  grundarlag var ikki fyri at gera meira við klaguna. Hesa fatan bygdi 
um boðs maðurin á, at klagarin undir klaguviðgerðini hevði fingið svar uppá klagu sína til 
Økistænastuna. Økistæntastan harmaðist um, at við gerðin av klagumálinum var vorðin 
so drúgv, og upplýsti, at hetta m.a. komst av borgarstjóraskifti í Sands kommunu, og at 
stýrið fyri Økistænastuna skuldi skipast av nýggjum.

MÁL NR 20/00083

Ein borgari klagaði um, at Tórshavnar kommuna hevði gjørt skaða á ogn hansara í 
sambandi við, at kommunan framdi dag føring ar á veganetinum í býnum. Klagarin 
upplýsti, at hóast hann hevði gjørt vart við seg, lat kommunan ikki við seg koma.

Eftir at umboðsmaðurin setti seg í samband við kommununa hesum viðvíkjandi, sendi 
kommunan umboðsmanninum eina fráboðan um, at klagarin og kommunan vóru komin 
ásamt um eina semju viðvíkjandi skaðanum á ogn klagarans. Klagarin boð aði stutt eftir 
umboðsmanninum frá, at hann tók klagu sína aftur.
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MÁL NR 20/00103

Ein borgari klagaði um, at ein barnaverndartænasta ikki hevði svarað innlitsumbøn 
hansara. Borgarin greiddi frá, at hann hevði biðið um innlit tann 28. mai 2020 og sent 
eina áminning tann 2. juli 2020. Barnaverndartænastan hevði svarað borg ara num, at 
hann kundi vænta, at innlitsumbønin varð av greidd aftan á 20. august 2020. Tann 3. 
september 2020 vendi borg arin sær til um boðs manni n við eini klagu.

Barnaverndartænastan harmaðist um, at innlitsumbønin ikki var gingin á møti innan fyri 
tíðarfreistina, men upplýsti, at arbeiðs trýstið á málsráðgevan hevði verið ov høgt. Arbeiðið 
at av greiða innlitsumbønina var farið í gongd, og skjølini vórðu send borgaranum sum 
skjótast. Av tí at gongd var komin á málið, gjørdi um boðs maðurin ikki meira við málið. 

MÁL NR 20/00124 

Ein borgari klagaði um, at Taks kravdi hann eftir eftirløn av uttan lands inntøku, hóast 
hann fyri nøkrum árum síðan fekk játtað frítøku frá at rinda eftirløn í Føroyum.

Sambært frágreiðingini frá Taks var neyðugt at skráseta frí tøku na manuelt á hvørjum ári. 
Taks viðgekk, at ein feilur var hendur í sambandi við skattauppgerðina hjá klagaranum 
fyri 2015, og varð hesin rættaður í 2016. Eisini viðgekk Taks, at ein feilur aftur var hendur 
í sambandi við skattauppgerðina fyri 2019. Feilirnir stóðust av, at frítøkan ikki varð 
skrásett í skipan ini hjá Taks, áðrenn skattauppgerðirnar fyri 2015 og 2019 vórðu sendar 
klagaranum. Taks bað um umbering fyri mistakið og upp lýsti, at feilurin fyri 2019 nú var 
rættaður, og at nýggja skatta uppgerð var á veg til klagaran.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at hann helt ikki grundar lag vera fyri at gera 
meira við klaguna, tí Taks nú hevði rættað feilin fyri 2019 skattauppgerðina.

Í skrivi til Taks bað umboðsmaðurin Taks um at skipa manna gongd ina við skráseting av 
frítøku fyri eftirlønargjald betri, so slíkur feilur ikki endurtók seg. Burtursæð frá hesum 
gjørdi um boðsmaðurin ikki meira við málið.



Løgtingsins um boðs maður, Ársfrágreiðing 2020 ǀ  61

7 Avvístar klagur

Orsøkin til, at um boðs maðurin ikki viðgerð eina klagu, kann vera av formligum slag, 
so sum at klagan kemur ov seint, ella at ovasti myndugleiki á økinum ikki hevur tikið 
endaliga av gerð í máli num. Flestu klagur verða tó avvístar ella ikki við gjørdar, tí um boðs-
maðurin ikki metir seg hava nakað grundar lag fyri at gera meira við klaguna.

Niðanfyri eru dømir um mál, sum um boðs maðurin hevur valt at avvísa av ymiskum 
orsøkum.

Um boðs maðurin kann einans viðgera mál, sum eru við  gjørd av myndug
leikum ella stovnum, sum hoyra til al mennu fyri siting ina undir 
heimastýrinum (Um boðs mans lógin § 4, stk. 1)

MÁL NR 20/00089 

Klagað varð um manglandi svar frá Føroya politi og vantandi manna gongd í mun til 
kunngerð um luftdálking frá skipum, ið liggja við bryggju.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at Føroya politi er danskur myndugleiki og ikki 
partur av almennu føroysku fyri sit ing ini. Umboðsmaðurin kundi tí ikki viðgera klagur um 
Føroya politi. Hann ikki gjørdi meira við málið, men kunnaði Føroya politi um klaguna. 

Klagan skal vera um boðs manni num í hendi í seinasta lagi eitt ár eftir, at tey 
viðurskifti, ið klaga verður um, áttu sær stað. Klagarin skal navngeva seg 
(Um boðs mans lógin § 6, stk. 2)

MÁL NR 20/00068

Um boðs maðurin fekk ein dulnevnda klagu um eina barna vernd ar tænastu. Í klaguni varð 
ført fram, at barnaverndar tæn ast an ikki hevði reagerað uppá fráboðan um støðuna hjá 
eini ávísari familju.

Um boðs maðurin viðgerð ikki dulnevndar klagur, men sendi dul nevndu klaguna víðari til 
viðkomandi barnaverndartænastu til støðu takan.
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Hægsti myndugleiki á økinum skal hava tikið avgerð í máli num, áðrenn um boðs
maðurin kann viðgera eina klagu um eitt mál (Um boðs mans lógin § 6, stk. 3)

MÁL NR 20/00028

Um boðs maðurin fekk eina klagu um avgerð hjá Almanna verk inum um at sýta fyri umsókn 
klagarans um stuðul til viðgerð sambært § 17, stk. 1 í forsorgarlógini og tilhoyrandi 
kunngerð nr. 44 frá 2009 um stuðul til útreiðslur til ávísar viðgerðir til børn sambært 
forsorgarlógini.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at umboðsmaðurin ikki kundi viðgera klaguna, 
fyrr enn Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum hevði tikið avgerð í málinum.

MÁL NR 20/00081

Eitt foreldur klagaði um navngivin starvsfólk á Familju fyri sit ing ini og málsviðgerðina hjá 
Familjufyrisitingini í sambandi ásetan av samveru við barn sítt.

Um boðs maðurin bað Familjufyrisitingina um eina frágreiðing um málið. Undir viðgerðini 
av málinum varð um boðs maðurin varug ur við, at Kærunevndin í almanna-, familju- og 
heilsu mál um í løtuni viðgjørdi eina kæru frá klagaranum um av gerð ina um sam veru í sama 
máli.
 
Viðvíkjandi tí partinum av klaguni, sum snúði seg um ein støku starvs fólkini í 
Familjufyrisitingini, boðaði umboðsmaðurin klagara num frá, at umboðsmaðurin 
ikki viðger klagur um ein støk starvsfólk, men bara um myndugleikar. Um klagarin 
yns kti at klaga um starvsfólkini í Familjufyrisitingini, kundi hann klaga til stjóran í 
Familjufyrisitingini. Um hann ynskti at klaga um stjóran í Familjufyrisitingini, kundi 
hann klaga til yvir skipaða myndugleikan, Almannamálaráðið.

Viðvíkjandi tí partinum av klaguni, sum snúði seg um máls við gerð ina hjá 
Familjufyrisitingini kunnaði um boðs maðurin klag ar an um, at Kærunevndin í almanna-, 
familju- og heilsu málum eisini kundi viðgera málsviðgerðina hjá Familju fyri siting ini í 
sam bandi við kæruviðgerðina av avgerðini um samveru.

Umboðsmaðurin kundi tí ikki viðgera eina klagu um máls við gerðina í málinum, fyrr enn 
Kæru nevnd in í almanna-, familju- og heilsu málum hevði tikið enda liga avgerð í málinum. 
Um boðs maðurin kundi tí ikki hjálpa klagara num við málinum í løtuni og gjørdi tí ikki 
meira við málið.
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MÁL NR 20/00091 

Nakrir borgarar sendu um boðs manni num skriv í sambandi við, at Tórs havnar kommuna 
hevði givið byggiloyvi til broyt ingar av granna ogn teirra, uttan at hava framt granna hoyring, 
og spurdu, um um boðs maðurin helt, at komm unan hevði borið seg rætt at í hesum máli.

Um boðs maðurin greiddi klagarunum frá, at hann ikki svarar veg leið andi uppá 
fyrispurningar, men bert viðger ítøkiligar klagur. Um klagararnir ynsktu vegleiðing um 
málið, kundu teir venda sær til Rættarhjálp Føroya.

Umboðsmaðurin gjørdi eisini vart við, at um klagararnir ætlaðu at klaga málið, so kundu 
klagur um avgerðir, ið ein møguligur hægri fyrisitingarmyndugleiki kundi broyta, ikki 
sendast um boðs manni num fyrr enn viðkomandi hægri myndugleiki hevði tikið avgerð í 
málinum. Í hesum føri merkti tað, at um boðs maður in ikki kundi viðgera eina klagu um 
avgerðina hjá komm ununi, fyrr enn hon var kærd til Kærunevndina í lendismálum, og 
kæru nevndin hevði tikið endaliga avgerð í málinum. Kæru freist in til kærunevndina var 4 
vikur frá tí, at avgerðin hjá komm ununi var móttøkin.

MÁL NR 20/00105 

Umboðsmaðurin fekk eina klagu frá Kringvarpi Føroya um svarið, ið Kringvarp Føroya 
hevði fingið frá Føroya Eftirskúla uppá eina innlitsumbøn.

Føroya Eftirskúli er ein sjálvsognarstovnur og skipaður eftir lóg ini um eftirskúlar. 
Sambært lógini um eftirskúlar eru reglurnar um innlit í fyrisitingarlógini og lógini um 
alment innlit galdandi fyri eftirskúlan. Avgerðir, sum leiðari skúlans tekur, kunnu kær ast 
til landsstýrismannin í mentamálum. Umboðsmaðurin av vísti tí klaguna og sendi hana 
til Mentamálaráðið at viðgera.

MÁL NR 19/00113

Eitt foreldur klagaði um, at tað kendi seg illa viðfarið av Familju fyri siting ini og noytt til 
at skriva undir uppá, at sam veran við barnið støðgaði í eina tíð. Klagarin var ónøgdur 
við manna gongd ina hjá Familjufyrisitingini, tá børn vórðu hoyrd, og ynskti, at málið 
um samveru varð tikið upp aftur av Familju fyri siting ini skjótast gjørligt. Stutt eftir 
boðaði klagarin frá, at Familju fyri sitingin hevði tikið nýggja avgerð viðvíkjandi sam-
veru. 

Um boðs maðurin vísti á, at avgerðin hjá Familjufyrisitingin um sam veru kundi kærast 
til Kærunevndina í almanna-, familju- og heilsu mál um, og at kærunevndin, umframt 
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rættleikan av av gerð ini, eisini kundi viðgera, um manglar vóru í máls viðgerð ini hjá 
Familju fyrisitingini, sum kundu ávirka gildi av avgerðini. Hetta merkti, at um boðs-
maðurin hvørki kundi viðgera eina klagu um hesa avgerðina ella um málsviðgerðina í 
sambandi við hana, fyrr enn avgerðin varð kærd til Kærunevndina í almanna-, familju- 
og heilsumálum, og kærunevndin hevði tikið endaliga av gerð í málinum. 

Um boðs maðurin boðaði klagaranum frá, at hann ikki fekk hjálpt klagaranum við 
málinum í løtuni og gjørdi tí ikki meira við málið.

Grundarlag er ikki fyri at gera meira við klaguna (Um boðs mans lógin § 6, stk. 4)

MÁL NR 20/00034

Eitt foreldur klagaði til um boðs manni n um, at tað ikki fekk inn lit hjá Almannaverkinum í 
samskifti millum stovnar hjá Almanna verki num og eina barnaverndartænastu og í skjøl, 
sum vóru send frá barnaverndartænastuni til Høvuðs barna verndar nevndina.

Í frágreiðing frá Almannaverkinum til um boðs manni n varð upp lýst, at klagarin longu 
hevði fingið innlit í tey skjøl hjá Al manna verki num, sum klagarin hevði rætt til í mun til 
for eldra myndug leik an hjá honum. Við víkj andi inn lit í eina sam veru avtalu, sum barna-
verndar tænastan hevði sent Al manna verki num, hevði Almannaverkið, vísandi til § 15, stk. 
1 í Inn lits lóg ini, boðað klagaranum frá, at hann mátti venda sær til barna verndar tænastuna 
við umbøn um innlit í hetta skjal, tí Al manna verkið tekur ikki avgerðir um samveru í barna-
verndar mál um. Um boðs maðurin var samdur við Almanna verki num í hesum.

Um boðs maðurin boðaði klagaranum frá, at hann ikki helt grund ar lag vera fyri at gera 
meira við klagu hansara. 

MÁL NR 20/00067

Eitt foreldur klagaði um, at tað ikki fekk svar frá eini barna verndar tænastu upp á ymiskar 
spurningar, og at barna verndar tænastan ikki hevði sent sær fleiri skjøl í barna verndar-
málinum hjá børn un um aftaná innlitið, sum foreldrið hevði fingið, í sam bandi við fyrstu 
klagu sína til um boðs manni n um vantandi innlit.

Barna verndar tænastan upplýsti fyri umboðsmanninum, at hon hevði svarað 
spurningunum frá klagaranum, so væl hon kundi, og at klagarin ikki hevði biðið um nýtt 
innlit í barna verndar málið.
Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at hann ikki helt grund ar lag vera fyri at gera 
meira við klagu hansara.
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MÁL NR 20/00114

Ein pápi klagaði til um boðs manni n um eina barna verndar tænastu. Hann segði seg hava 
mist samveru og samband við barn sítt grundað á lygnir um hann frá mammuni at felags 
barni teirra. Hann upplýsti, at hann ikki fekk at vita, hví hann skuldi halda seg burtur frá 
barni sínum.

Eftir at um boðs maðurin hevði biðið barna verndar tænastuna um eina frágreiðing um 
málið og skjøl í málinum, boðaði hann klaga ra num frá, at hann ikki gjørdi meira við 
klaguna. Um boðs maðurin vísti á, at barnaverndartænastan hevði havt fund við klagaran 
og hevði greitt honum frá trupulleikunum við barni num. Um boðs maðurin staðfesti, at 
hann ikki kundi taka dagar ímillum, hvørt mamman at barninum talaði satt ella ikki, 
men at sambært upplýsingum í málinum var tað týðuligt, at barnið hevði trupulleikar. 
Barnaverndartænastan hevði tí sett fyriskipan í verk í mun til støðuna hjá barninum.

Um boðs maðurin vísti eisini á, at sambært § 44 í Barna verndar lóg ini hevur eitt barn 
rætt til at verða kunnað og hoyrt, áðrenn avgerð verður tikin í einum máli, sum hevur 
við barnið at gera. Dentur skal leggjast á barnsins sjónarmið alt eftir, hvussu gamalt og 
búgvið barnið er. Sambært upplýsingunum í máli num hevði barnið upplýst, at tað ikki 
ynskti at hava samband við pápa sín, tí tað megnaði ikki at verða drigið inn í ósemjuna 
millum foreldur síni.
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Um boðs maðurin  
biður farvæl

Hetta er 15. ferð eg lati frá mær ársfrágreiðing frá árliga virk semi um boðs mans ins. Hetta 
verður samstundis mín seinasta árs frá greiðing, tí tann 1. apríl 2021 tekur Hanna Vang 
við sum um boðs maður.

Starvið sum um boðs maður er eitt álitisstarv, sum er áramáls sett í 5 ár. Hetta er mín triðja 
og seinasta seta. 

Tann 1. mai 2001 tók Joen H. Andreassen, sorinskrivari, við embæti num sum Føroya 
fyrsti um boðs maður. Hann boðaði beinan vegin frá, hvussu leingi hann fór at sita, og á 
heysti 2005 varð so aftur farið at leita eftir tí næsta um boðs manni  num, og fall valið á 
meg. 

Lógin um Løgtingsins umboðsmann kom í gildi 1. januar 2001, og hevur stovnurin sostatt 
í ár virkað í 20 ár. Tað skuldi ganga um leið 20 ár frá fyrsta uppskotið varð lagt fyri tingið, 
um at velja ein Løgtingsins umboðsmann, til lógin varð sam tykt. Fleiri ferðir royndu 

Sólja í Ólavsstovu, um boðs maður
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tingfólk at fáa Løgtingið at taka undir við ein um uppskoti at velja ein umboðsmann, 
men ein meiri luti í tingi num metti ikki, at tað var neyðugt við einum um boðs manni , tí 
samfelagið var so lítið, og øll vistu, hvat gekk fyri seg í almennu fyrisitingini. Ikki fyrr enn 
Jenis av Rana,  løgtings limur  fyri Miðflokkin,  í  1999  legði  fram uppskot  til  løgtingslóg 
um ein umboðsmann, eydnaðist tað at fáa samtykt lógina um Løgtingsins umboðsmann.

Løgtingið  velur  um boðs manni n  fyri  fimm ár  í  senn, men  er  um boðs maðurin  í  sínum 
virksemi óheftur av Løgtinginum. Um boðs maðurin ger sjálvur av, hvørji mál hann viðger, 
og kann Løg tingið tí ikki áleggja um boðs manni num at taka ávís mál upp til viðgerðar. 
Um Løgtingið ikki longur hevur álit á um boðs manni num, kunnu tveir triðingar av 
Løgtinginum tó loysa um boðs manni n úr starvi. 

Við árslok 2013 samtykti Løgtingið at víðkað heimildirnar hjá um boðs manni num til at 
fevna um eitt serligt eftirlit við privat um stovnum o.ø., sum hava til uppgávu at taka 
sær av børnum og ungum. Lógarbroytingin hevði við sær, at Løgting sins um boðs maður 
fekk álagt at hava eftirlit við, at ST-Barna rættinda sátt málin verður implementeraður í 
føroyska lóg gávu. Eisini skal um boðs maðurin tryggja og hava eftirlit við rætt ind um hjá 
børn um.

Ikki óvæntað hevur føroyska um boðs mans skipanin donsku skip an ina sum neyva 
fyrimynd, og varð tað skipanin við sein astu donsku lógini frá 1996, ið føroyingar løgdu 
seg upp at. Ávísir munir eru tó í skipanini - eitt nú varð um boðs maðurin sam bært § 1 í 
lógini gjørdur meira óheftur av tinginum enn sam bært donsku lógini; føroyski um boðs-
maðurin situr tí í eitt 5-ára skeið og skal ikki veljast av nýggjum eftir løgtingsval. 

Í sambandi við at eg nú leggi frá mær sum um boðs maður, hevur Jákup Bogi Joensen á 
Dimmalætting gjørt niðan fyri standi sam røðu við meg, sum m.a. lýsir endamálið við og 
virk semi hjá um boðs mans stovninum. 

Súlurnar undir Løgtingsins um boðs manni  eru álitið á stovnin og 
virðingin fyri borgaranum. Tað er kum passið og kósin, sum stýrt 
hevur verið eftir. Tað sigur Sólja í Ólavsstovu, sum á nýggjárinum 
takkar fyri seg eftir 15 árum í starvinum sum um boðs maður. Hon 
fegnast um fleiri týðandi framstig í almennu fyri siting ini og vísir 
aftur ákærum um, at um boðs maðurin til tíðir hevur verið politiskt 
litaður

Hon er Løgtingsins um boðs maður. Men ikki leingi aftrat, tí á nýggjárinum verður 
vaktarskifti. Tá fer Sólja í Ólavsstovu frá eftir 15 árum í starvinum. Hon tók við 1. januar 
í 2006.
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Starvið sum um boðs maður er serligt og verður ikki lýst leyst. Tað er Løgtingið, sum velur 
um boðs manni n – eitt umboð, sum allir flokkar kunnu semjast um. Talan er tí um eitt 
álitisstarv, sum er áramálssett í fimm ár. Hetta er triðja setan hjá Sólju í Ólavsstovu. Og 
tann seinasta.

– Eg haldi, at tíðin er búgvin og tann rætta. Skeiðið er runnið, og nýtt umboð skal veljast 
at taka við á nýggjárinum. Tí er tað gott høvið at takka fyri meg, sigur Sólja í Ólavsstovu.

Tað er ein tungvektari í føroyskari fyrisiting, sum nú gevst. Sólja í Ólavsstovu er 61 ára 
gomul. Hon er útbúgvin løg frøðing ur frá lærda háskúlanum í Keypmannahavn í 1985 
og hevur drúgvar starvsroyndir í almennari fyrisiting í Føroyum og í Grøn landi, har hon 
millum annað hevur verið fulltrúi og settur for stjóri í grønlendska heimastýrinum. Í 
Føroyum hevur hon eitt nú virkað sum aðalstjóri í Almannamálaráðnum og sum deildar-
stjóri í Fiskimálaráðnum. Krúnan á verkið er starvið sum Løgting sins um boðs maður. Eitt 
starv, sum hon hevur verið ógvuliga fegin um og røkt eftir bestu sannføring. Og hon ivast 
ikki. Súlurnar undir um boðs manni num er álitið á stovnin og virðingin fyri borgaranum. 
Tað er kumpassið og kósin, sum stýrt hevur verið eftir í hennara tíð sum um boðs maður, 
sigur hon.

Til fyri borgarans skyld

Uppgávan hjá Løgtingsins um boðs manni , ella um boðs mans  stovni num, er at hava eftirlit 
við, at almenna fyrisiting heima stýr sins og myndugleikar, tað eru lands- og kommunalir 
myndug leikar, røkja sínar skyldur og ikki fremja órætt móti borg ar um landsins.

Borgarin kann klaga til um boðs manni n, og um boðs maðurin kann eisini av sínum 
eintingum taka mál upp. Flestu mál, sum um boðs maðurin viðgerð, eru klagur frá 
borgarum, sigur Sólja. Talan er ofta um mál, har borgarin heldur seg ikki hava fingið tær 
sømdir og tey rættindi, sum hann, borgarin, hevur krav upp á sambært lógini.

Men, sigur Sólja, nógv tær flestu klagurnar, sum um boðs maður in viðger, snúgva seg um, 
at  borgarin  antin  einki  svar hevur fingið  frá  fyrisitingini  ella myndugleikanum,  ella  tí 
farið er langt út um freistina, áðrenn borgarin hevur fingið svar. Hetta er órímiligt og als 
ikki nøktandi, sigur Sólja.

– Tað er órímiligt og ódámligt, tí tað skapar óneyðuga strongd fyri borgaran, sum ikki 
veit, um hann er keyptur ella seldur og tíans heldur fær lagt lív sítt og síni viðurskifti til 
rættis. Tað er órímiligt og ikki góð tænasta. Almenna fyrisitingin og myndug leikar annars 
mugu altíð hava fyri eygað, at tey eru til fyri borg ar an og ikki øvugt, sigur Sólja.

Hon vísir á, at tað hevur serligan týdning fyri um boðs mans  stovnin at tryggja veikasta liðið 
í samfelagnum. Hetta eru borg ar ar, sum ikki sjálvir megna uppgávuna at gera vart við seg 
og sína støðu. Her kann talan til dømis vera um børn ini, tey við ser lig um avbjóðingum, 
tey við skerdum før leikum, tey sum búgva á stovni og tey gomlu. Tí heldur um boðs mans -
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stovnurin eitt ser liga vakið eyga við hesum borgarum og støðu teirra, tá eftir lits kanningar 
verða gjørdar.

Løgtingsins um boðs maður kann ikki broyta niðurstøður í kæru mál um ella í málum 
yvirhøvur. Men um boðs maðurin kann heita á fyrisitingina og myndugleikar um at 
taka mál upp til nýggja viðgerð og geva átalu, um viðgerðin ikki er nøktandi ella tekur 
ov drúgva tíð. Um boðs maðurin hevur eisini heimild at við mæla fría rættarførslu. Tað 
merkir, at tað tá verður rættur in, sum skal taka støðu til stríðsspurningin millum borg-
ar an og tað al menna. Hetta verður tó bara gjørt í heilt serligum førum, sigur Sólja. Til 
dømis um málið antin er farið heilt av kós, ella um talan er um ein gordiskan knút, ið bara 
rættarskipanin kann loysa upp fyri.

Sólja í Ólavsstovu vísir á, at eitt av endamálunum við um boðs mans  stovni num er, at tað 
skal vera skjótt og lætt hjá vanliga borg ara num at seta seg í samband við stovnin og fáa 
um boðs manni n at taka mál upp til viðgerar. Tað er ein fyri munur, heldur hon, tí at fara í 
rættin kann gerast bæði ein kostnaðar mikil og drúgv tilgongd hjá borgaranum.

Lurtað og aktað um boðs manni n

Spurningurin er so, um fyrisitingin og myndugleikarnir yvir høvur lurta eftir og taka til 
eftirtektar tær áheitanir og átalur, sum um boðs maðurin kemur við. Tað er ein spurningur, 

Mynd: Leit/Finnur Justinussen
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sum javn an hevur verið settur, sigur Sólja í Ólavsstovu. Men svarið er stutt og greitt, at 
tað gera fyrisitingin og myndugleikarnir í ógvu liga stóran mun, sigur hon.

– Tað kemur næstan ikki fyri, at spurnartekin verður sett við niður støður hjá um boðs-
manni num. Sum oftast verða niður støður nar tiknar til eftirtektar, og málið avgreitt eftir 
ynski um boðs mannsins. Tó er tað komið fyri í einstøkum førum, at myndug  leikar ikki 
hava verið samdir við okkara niðurstøðum. Fyri um boðs manni n hevur tað verið ógvuliga 
heppið og gott fyri álitið á stovnin og trúvirðið, at rætturin er komin til somu niður støðu 
og hevur givið um boðs manni num viðhald, sigur Sólja.

Hon leggur dent á, at um boðs maðurin ger alt fyri at tryggja og hava eftirlit við, at áheitanir 
og átalur ikki fara aftur við borð inum uttan neyðugar broytingar og tillagingar, sum um-
boðs maðurin hevur víst á.

– Tað er skyldan hjá um boðs manni num at fylgja málum upp og kanna eftir, at áheitanir 
og átalur verða tiknar til eftirtektar. Hetta verður gjørt við at biðja um frágreiðingar, 
har neyvt skal verða greitt frá, hvussu myndugleikarnir hava handfarið málið, og hvørjar 
broytingar eru framdar og hvussu.
Sólja í Ólavsstovu heldur, at um boðs mans stovnurin hevur stóran sam felagsligan týdning 
og hevur tænt sínum endamáli. Tað er brúk fyri stovninum, heldur hon.

– Eg plagi at siga, at um boðs mans stovnurin er fyribyrgjandi. Álit er gott og betur enn 
eftirlit. Men eftirlit er alneyðugt í almenn ari fyrisiting og kann byrgja upp fyri, at mistøk 
og feilir henda. Ella, um heilt illa vil til, at fyrisitið verður á óvirðiligan og skaði ligan hátt.

Hvussu tá?

– Einki starvsfólk við virðing fyri sær sjálvum og sínum fak lig um stoltleika ger mistøk av 
egnum og fríum vilja í fyri siting ini. Eftirlit fær starvsfólkini at kýta seg og gera sær ómak, 
tí eingin vil hava sitandi á sær at vera orsøk til átalu frá um boðs manni num. Tí verður 
alt gjørt til tess at gera arbeiðið til lítar og sleppa undan átalu, og tí virkar um boðs mans -
stovn urin fyri byrgjandi, sigur Sólja.

Hon vísir á, at tað er munur á átalum frá um boðs manni num. Tað er munur á átalu og 
álvarsligari átalu. Er talan um mál, sum av mis gáum ella av óvart, er dottið burtur ímillum í 
skipan ini, ella at starvsfólk í fyrisitingini rætt og slætt ikki hava skilt málið á nøktandi hátt og 
harvið hava tulkað reglur í ósam svari við lógina, ger um boðs maðurin vanliga vart við hetta 
við einari átalu og vegleiðing. Tað verður havt í huga og tikið við í samlaðu meting ina, at 
menniskju kunnu gera mistøk og feilir av óvart og ikki av beráddum huga. Er talan um mistak 
av misgáum, letur um boðs maðurin eina átalu, sum er linari enn ein álvarslig átala. Ein 
álvarslig átala aftur ímóti verður bert givin í heilt serlig um føri. Tað kann vera, um myndug-
leikar eru líkasælir og ferð eftir ferð ikki akta boðum og taka til eftirtektar niðurstøður og 
á talur frá um boðs manni num og rætta tey sjónligu mistøk, sum staðfest eru í fyri siting ini.
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Sólja í Ólavsstovu heldur, at tað er farin ein broyting fram hesi árini, ið hon hevur 
virkað sum Løgtingsins um boðs maður. Og broytingin er til tað betra, sigur hon. Serliga í 
miðfyrisitingini er ein týðilig broyting hend, sigur hon.

– Tá ið eg byrjaði í starvinum fyri 15 árum síðani, fingu vit nógvar klagur, sum serliga 
snúðu seg um innlit og inn lits um bøn ir í miðfyrisitingini. Tær klagurnar eru minkaðar 
heilt nógv og eru næstan burtur. Tað sama er við uppsagnarmálum í mið fyri siting ini. Tey 
eru eisini færri í tali. Sum heild hevur mið fyri siting in ment seg nógv, og eg eri sannførd 
um, at tað er millum annað um boðs mans stovninum fyri at takka, sigur Sólja.

Hon sigur, at tað er í størri mun ein trupulleiki hjá komm un um og stovnum at halda tær 
skyldur, sum álagdar eru teimum sambært lóg og reglum um góða fyrisiting. Tí ger um-
boðs maður in nógv til tess at hjálpa og vegleiða, so myndugleikarnir skjótari kunnu lúka 
burtur tey lýti og brek, sum eru í skipanini.
Fyri sitingar dómstól ella víðkaðar heimildir

Løgtingsins um boðs maður hevur ikki heimild at revsa ella sekta tey, sum ikki akta 
og gera eftir boðum frá um boðs manni  num. Stovnurin kann bert heita á fyrisiting og 
myndugleikar land sins og átala.

Sólja í Ólavsstovu sigur, at spurningurin fleiri ferðir hevur verið um røddur, hvørt um boðs-
mans stovnurin átti at fingið víð kaðar heimildir, ella um ein møguligur fyri siting ar dóm-
stólur átti at verið setur á stovn í Føroyum. Fyrimunurin við einum fyrisitingardómstóli, 
heldur Sólja, er, at ein slíkur dóm stólur hevði havt heimildir at loyst mál við sektar-
upp skot um, til dømis við bót ella endurgjaldi. Tann møguleikan hevur Løg ting sins um-
boðs maður ikki sum nú er, og eingin fyri sitingar dóm stólur er í Føroyum. Tí er úrslitið 
stundum, kemur tað til skarp skeringar, at mál enda í rættinum.

Sólja í Ólavsstovu heldur, at tankin um ein fyrisitingardómstól er verdur at hava í huga 
og viðgera. Men hon ivast í, um tað er rætt og neyðugt at seta ein slíkan stovn á stovn í 
Føroyum og hava tveir stovnar at umsita málsøkið. Uppgávan hevði ligið eins væl hjá um-
boðs mans stovninum, sum longu er framman undan, heldur hon og vísir á, at tað krevur 
bert víðkað ar heimild ir til um boðs manni n. Men tað er ein politisk avgerð, og higar til 
hevur politiska skipanin valt leistin, sum nú er, sigur hon. Ein leistur, ið sum heild hevur 
virkað væl, bæði í Føroyum og í hinum norðurlondunum, sum hava um boðs mans  stovnar, 
heldur hon.

Søgan um føroyska um boðs mans stovnin er annars hug vekj andi. Um boðs mans stovnar 
hava verið kendir í londunum rund an um okkum í mong ár. Í roynd og veru í meira 
enn eina øld. Og hóast tað í fleiri umførum hava verið gjørdar royndir til tess at fáa um-
boðs mans stovn í Føroyum, skuldu tað ganga nógv ár, áðrenn stovnurin umsíðir gjørdist 
veruleiki og fór at virka 1. januar 2001. Tá tók Joen H. Andreasen við starvinum sum 
fyrsti Løgtingsins um boðs maður, og sat hann í starvinum fram til 31. desember 2005.
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Tað kann undra, hví tað gekk so striltið at fáa um boðs manni n settan á stovn í Føroyum. 
Men tað var ikki hildið at vera neyð ugt, tí samfelagið er so lítið, og gjøgnumskygnið átti 
tí at verið nøkt andi, vóru grundgevingarnar. Sjálv er Sólja í Ólavs stovu ikki í iva um, 
at kreppan fyrst í nítiárunum var ein av bein leiðis orsøk un um til, at skunda varð undir 
arbeiðið at leggja lunnar undir stovnin. Tá fekst sjón fyri søgn, hvussu um ráð andi tað 
er við strong um eftirliti og innliti í, hvat lands stýrið og landsins myndug leikar fáast við, 
og hvussu teir hóreiggja sær. Tí fingu vit eitt nú lóg um almenna fyrisiting og lógina um 
alment innlit, vísir Sólja á.

Má ikki vera politiskt litað

Sólja í Ólavsstovu er varin, tá ið vit spyrja um leiklutin hjá um boðs manni num í føroyska 
samfelagnum. Hevur hon, sum um boðs maður og andlitið hjá um boðs mans stovninum út 
eftir, verið nóg sjónlig? Hevur hon tikið nóg stóran lut í sam felag num og í samfelagsliga 
kjakinum?

Sólja ivast og viðgongur, at talan er um eitt dilemma. Eina tví støðu og eitt tvíeggjað svørð.

Hon  ásannar,  at møguliga  hevur  stovnurin  dugað  ov  illa  at  gjørt  vart  við  seg,  tí  fleiri 
borgarar vita als ikki av, at stovnurin finst og er til. At hann er til fyri borgarans skyld 
og ein møgu leiki hjá øllum at venda sær til, um neyðugt. Hinvegin skal um boðs maðurin 
allatíðina finna eina hóskandi  javnvág. Um boðs maðurin má  ikki vera politiskt  litaður. 
Tað er lætt at skíra um boðs manni n politiskan, ger hann vart við síni sjónar mið alment 
og tekur lut í almennum kjaki. Tí hevur um boðs maðurin higar til verið ógvuliga varin og 
aftrað seg at við merkja og taka lut í almennum kjaki, sigur Sólja.

Hon vísir á, at tað hevur ógvuliga stóran týdning, at álitið og trú virðið ikki verður skeiklað. 
Umdømið hjá um boðs manni  num er í stóran mun tengt at tí grundleggjandi áliti, sum er 
millum Løgtingið og um boðs manni n. Verður álitið skeiklað, kann Løgtingið til eina og 
hvørja tíð loysa um boðs manni n úr starvi. Um boðs maðurin er valdur av einum samlað um 
Løgtingi og umboðum fyri allar flokkar. Tí skal um boðs maðurin eisini vera savnandi, og 
fyri ikki at koma í ta støðu at Løg tingið, ella í hvussu so er partur av Løgtinginum, missir 
álitið á um boðs manni n, er tað umráðandi, at um boðs maðurin ikki er politiskur og tekur 
støðu í málum, sum kunnu tulkast henda veg ella handa veg politiskt. „Lummurin“ má 
ikki vera í lumma num á nøkrum.

Men tað slepst ikki uttanum, sigur Sólja, at tað onkuntíð hevur verið skotið um boðs-
manni num í skógvarnar og verið róð fram undir, at politisk motiv liggja til grund fyri 
sjónarmiðum, av gerð um og niðurstøðum hjá um boðs manni num. Men hesum vísir hon 
staðiliga aftur og heldur, at tað er at fara eftir um boðs manni num heldur enn bóltinum og 
juridiska veru leika num.
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Tvinni ráð til eftirfylgjaran
Sólja í Ólavsstovu hevur sum kunnugt boðað frá, at hon gevst í starvi num sum Løgtingsins 
um boðs maður, tá skeiðið er runnið á nýggjárinum. Hvat hon fer at takast við eftir nýggjár, 
veit hon ikki í løtuni. Tað má tíðin vísa, sigur hon.

Tað er ein kliché, men vit spyrja, um hon hevur nøkur góð ráð til eftirfylgjaran, sum koma 
skal í starvið á nýggjárinum.

Men Sólja er varin og vil ikki leggja seg út í, hvussu ein nýggjur um boðs maður skal leiða 
og røkja starvið. Tað er umráðandi, at nýggja umboðið finnur sína egnu kós, heldur hon.

Tó hevur hon tvinni ráð. Annað er at handfara øll mál og allar borgarar javnbjóðis og við 
allar størstu virðing.

– Virðingin fyri borgaranum er so ógvuliga grundleggjandi og púra avgerandi. Virðing 
er eksistensgrundarlagið og sjálvur legi timi teturin undir Løgtingsins um boðs manni . 
Virðing skap ar álit, og álit skapar trúvirðið. Hvørvur virðingin, hvørvur grund ar lagið 
undir stovninum, sigur Sólja.

Hitt góða ráðið, ið fráfarandi um boðs maðurin heldur, at tann nýggi um boðs maðurin eigur 
at taka til sín er, hvussu um ráð andi tað er ikki at lata seg trýsta. Tað er lætt at verða tikin 
av fótum og leypa glaðbeint á bláman. Men uppgávan er at hava bæði beinini á jørðini 
og tunguna mitt í munninum. Tað ræður um at ansa eftir, at øll mál eru væl og virðiliga 
viðgjørd og grund givin fyri sakliga, so einki er at koma eftir, tá endaliga niður støðan frá 
um boðs manni num fyriliggur. Men tað kann vera trupult, tá rákið í samfelagnum er eitt, 
og fjølmiðlarnir siga nakað annað. Tá ræður um at standa ímóti trýstinum, tí tað vísir seg 
ofta, sigur Sólja, at flestu mál eru nógv meira fløkt og hava nógv fleiri síður, enn tað sær 
út til við fyrsta eygnabrá.

Sólja í Ólavsstovu gavst í starvinum sum Løgtingsins um boðs maður tann 31. desember.



74 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2020



Løgtingsins um boðs maður, Ársfrágreiðing 2020 ǀ  75

Grein 28 í Barnarættinda- 
 sáttmálanum – Rætturin  
hjá barninum til útbúgving

Sambært grein 28, stk. 1 í Barnarættindasáttmálanum hava øll børn rætt til útbúgving. 
Rætturin til útbúgving er eitt av grund leggjandi rættindunum í Barnarættindasáttmálanum. 
Lond ini skulu tryggja børnum rætt til útbúgving við grundar lagi í eins møgu leikum fyri 
øll børn. Grein 28 stuðlar undir yvir skipaðu megin regluna í grein 2 um, at øll børn skulu 
viðfarast eins. Hetta merkir, at øll børn, undir hesum børn í minni lutum, børn í fjar skotnum 
støðum, gentur, børn í varð haldi og børn við virkis tarni, skulu hava atgongd til út búgving. 
Grein 28 hongur eisini saman við øðrum ásetingum í Barnarættindasáttmálanum t.d. 
barn sins rætti til best møguliga heilsustøðu, tí útbúgving er ein treyt fyri, at barnið er 
upplýst og kann taka hond um egnu heilsu støðu.

Grein 28, stk. 1, (a) ásetur, at barnaskúlafrálæra skal vera kravd, atkomulig og ókeypis 
hjá øllum. Barna rættinda sátt málin allýsir ikki útbúgving og nágreinar heldur ikki, hvat 
hóskandi pensum er ella longd á skúladegi ella skúla ári. Barnanevndin hjá ST leggur í 

Elinborg Apol, ráðgevi

„Luttakaralondini viðurkenna barnsins 
rætt til útbúgving“. (Grein 28, stk.1 í 
Barnarættindasáttmálanum).
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staðin dent á, at pensum skal vera viðkomandi sum fyri reiking til at luttaka í vaksna-
manna lívinum. Skotið verður upp, at grundútbúgvingin er 9 ár í alt. Barnanevndin hjá ST 
hevur fleiri ferðir viðmerkt, at hóast útbúgvingin er ókeypis, so hava kravdar útreiðslur, 
sum t.d. útreiðslur til skúlauniformar og bøkur við sær, at skúlagongdin í veruleikanum 
ikki er ókeypis. Hesar eykaútreiðslur forða summum børnum í at ganga í skúla ella eru 
orsøk til, at tey gevast tíðliga við skúlagongdini.

Hóast Barnarættindasáttmálin ikki ásetur ein nágreiniligan rætt til framhaldsútbúgving, 
skulu londini, sambært grein 28, stk. 1 (b), eggja til, at ymsar útbúgvingar verða mentar 
aftaná barna skúlan, m.a. vanlig og yrkislig útbúgving, og gera út búgving ar nar atkomuligar 
og møguligar hjá øllum børnum. Fram halds útbúgving verður mett at vera týdningarmikil 
fyri at menna børn, men Barnarættindasáttmálin viðurkennir kortini, at øll lond ikki eru 
ment at veita hetta tilboð til øll børn. Grein 28, stk. 1 (b) vísir á tiltøk, sum londini kunnu 
seta í verk, so sum ókeypis undirvísing og tilboð um fíggjarligan stuðul eftir tørvi, fyri at 
stuðla børnum at fara undir framhaldsútbúgving. 

Sambært grein 28, stk. 1 (c) skulu londini, við øllum hóskandi til boðum, gera hægri 
útbúgving atkomuliga hjá øllum í sam svari við lærugávurnar hjá tí einstaka. Hægri 
útbúgving byrjar van liga aftaná barndómin, t.v.s. við 18 ára aldur. Hóast Barna nevnd-
in hjá ST ikki hevur gjørt viðmerkingar til hesa skyldu í Barna rættinda sáttmálanum, so 
tykist hugsanin at vera, at lond ini skulu syrgja fyri, at møguleikin til hægri útbúgving er 
at komu ligur við somu treytum fyri øll børn, við grundar lagi í lóg lig um upptøkukrøvum 
og ikki bara við grundar lagi í før leika num at gjalda fyri útbúgvingina ella við upp tøku-
royndum, sum geva lesandi við hægri inntøku fyrimun.

Grein 28, stk. 1 (d) leggur áherðslu á barnsins rætt til at fáa lestrar leið beining og 
yrkisleiðbeining fyri at tryggja, at barnið mennir síni evni og hegni mest møguligt. 
Umframt at geva øllum børnum ókeypis og kravda grundútbúgving, so krevur Barna-
rættinda sáttmálin í grein 28, stk. 1 (e), at londini seta positiv tiltøk í verk fyri at 
eggja til regluliga skúlagongd og fyri at minka um talið av børnum, sum ikki fullføra 
skúlagongdina. Hetta kunnu t.d. vera serlig tiltøk fyri børn í minnilutum, børn sum 
búgva á gøtuni og í fátækadømi. Í nógvum londum er neyðugt við serligum tiltøkum fyri 
gentur, sum ofta verða forðaðar at fullføra skúlagongdina vegna húsligt arbeiði, ella tí 
tær gerast við barn.

Grein 28, stk. 2 leggur áherðslu á dissiplin í skúlanum. Myndug leikarnir skulu gera 
hóskandi tiltøk fyri at tryggja, at dissiplinin í skúlanum er soleiðis, at hon fer væl 
um barn sins virðileika sum menniskja og er í samsvari við Barna rættinda sáttmálan. 
Hóast kropslig revsing ikki verður nevnd, so hevur Barnanevndin hjá ST sagt, at 
kropslig revsing ikki kann góðtakast, og at hetta eisini fevnir um krops liga revsing í 
skúlunum. Barnsins rættur til vernd móti øllum sløgum av kropsligum ella sálarligum 
harð skapi, skaða ella vanrøknari viðferð, sum er staðfest í grein 19 í Barna rættinda-
sáttmálanum, er eisini galdandi fyri skúlar. Barna nevndin hjá ST hevur víst á, at 
skyldan hjá londunum at halda eyga við dissiplinini í skúlunum eisini er galdandi fyri 
privat skúlar. 
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Í grein 28, stk. 3 verður tikið samanum við kravinum um, at lond ini skulu virka fyri 
og stuðla altjóða samstarvi á út búgv ingar økinum serliga við fyriliti fyri tørvinum hjá 
menningar lond unum.

Børn, sum eru í eini serstøðu 
Summi børn eru í eini serstøðu viðvíkjandi útbúgving. Hetta kunnu t.d. vera børn, sum 
bera brek, børn, sum bíða eftir uppi haldsloyvi í landinum ella ættarsavning, ung undir 18 
ár, sum eru í varðveitslu hjá landinum, og børn, sum av eini ella aðrari orsøk ikki megna 
at ganga í skúla.

Sam bært grein 2 í Barnarættindasáttmálanum skulu londini virða og tryggja øllum 
børnum innan sítt løgdømi tey rættindi, sum eru ásett í Barnarættindasáttmálanum, uttan 
at gera mis mun av nøkrum slag og uttan mun til ættarslag, húðarlit, kyn, mál, átrúnað, 
politiska ella aðra sannføring, tjóðar-, etniskan- ella sosialan uppruna, ognarviðurskifti, 
brek, burð ella aðra støðu hjá barni, foreldrum ella verja.

Børn, sum bera brek
Rætturin til útbúgving hjá børnum, sum bera brek, er eisini stað festur í grein 24 í ST-
sáttmálanum frá 13. desember 2006 um rættindi hjá persónum, sum bera brek. Her 
stendur m.a., at persónar, sum bera brek, hava rætt til út búgv ing, og at lond ini í hesum 
sambandi skulu tryggja eina út búgvingar skipan á øllum stigum og lívslanga læring. Fyri 
at tryggja rættin til út búgving mugu persónar, sum bera brek, ikki útihýsast frá vanligu 
útbúgvingarskipanini vegna brek sítt, og børn, sum bera brek, mugu ikki útihýsast frá 
ókeypis og kravdari barna skúla undir vísing ella frá framhaldsútbúgving vegna brek sítt. 
Børn, sum bera brek, skulu hava atgongd til inkluderandi og ókeypis barnaskúlaundirvísing 
og fram halds skúlaundirvísing við høgari dygd javnbjóðis øðrum í sam felagnum, har tey 
búgva, og  hósk andi tillaging skal gerast eftir tørvinum hjá tí einstaka. 

Børn, sum bíða eftir uppihaldsloyvi ella ættarsavning
Barna nevndin hjá ST hevur víst á, at rættindini í Barna rætt inda sáttmálanum ikki eru 
avmarkað til børn við heima rætti í við komandi landi. Øll børn, óheft av tjóðskapi og 
hvar tey halda til, skulu hava atgongd til rættindini í Barna rættinda sátt málanum uttan 
so, at annað greitt skilst í teimum einstøku áseting unum. Skyldan hjá londunum eftir 
Barna rættinda sátt mála num má kortini metast í mun til, hvussu leingi barnið er statt 
í landinum. Hetta merkir, at skyldan hjá landinum mót vegis einum barni, sum er 
fastbúgvandi í landinum, og einum barni, sum bara er fyribils í landinum, kann vera 
ymisk. Hvussu langt skyldan gongur, og um munur kann gerast á børn um við ymiskum 
tilknýti til landið, má metast ítøkiligt út frá, hvørji rættindi talan er um, og hvat bakstøðið 
er fyri at gera mis mun. Myndugleikarnir hava skyldu til at leggja seg uppí og verja børn, 
sum eru fyri harðskapi og øðrum ágangi, hóast børnini bara eru í landinum í styttri 
tíðarskeið, meðan skyldan hjá myndugleikunum at leggja til rættis fyri útbúgving ikki 
neyð turviliga byrjar beinanvegin barnið kemur til landið. Ein ítøkilig meting má gerast 
í hvørjum einstøkum føri. Um børn uttan heimarætt eru stødd leingi í einum landi, tí 
tey t.d. bíða eftir uppihaldsloyvi ella ættarsavning, tekur skyldan hjá landi num at leggja 
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undirvísing til rættis fyri hesi børn við, soleiðis at tey verða før fyri at fáa eina útbúgving. 
Í § 40 í Fólka skúla lóg ini er ásett, at øll børn, sum búgva í Føroyum, skulu fáa undir vís-
ing, og tað sama er galdandi fyri børn, sum skulu vera her í landi num í minsta lagi í 6 
mánaðir.

Børn, sum ikki megna vanliga skúlagongd
Nøkur børn eru so illa fyri, at tey ikki megna eina vanliga skúla gongd og mugu tí 
undirvísast heima, á sjúkrahúsi ella á stovni. Eisini hesi børn hava rætt til undirvísing, sum 
kann javn metast við ta undirvísing, sum vanliga verður kravd í fólka skúla num. Reglur 
um hetta eru við heimild í Fólka skúla lógini ásettar í kunngerð um heimaundirvísing og 
sjúkra undirvísing. Barnið hevur rætt til heimaundirvísing ella sjúkra undirvísing, um 
barnið er burtur frá skúla í longri tíð vegna sjúku, smittu vanda ella væl ferð. Hetta er 
eisini galdandi í sambandi við aftur vend andi styttri fráveru vegna sjúku og fráveru vegna 
varandi sjúku, tá ið fráveran samanlagt er 2 vikur. Heimaundirvísing og sjúkra undir-
vísing  skal  vera  í  samsvari  við  námsætlanir  og  ársætlan  hjá  flokki num  hjá  barninum 
og taka atlit at heilsustøðu, aldri og um støðum hjá barninum. Um eitt barn ikki er ført 
fyri at taka lut í vanligu undirvísingini, verður undirvísingin eitt tíðar skeið í ein til fýra 
mánaðir skipað eftir eini einstaklings undir vísingarætlan, sum tekur støði í førleika, tørvi 
og umstøðum hjá barninum. Undirvísingin verður skipað við atliti at gera barnið ført fyri 
aftur at luttaka í vanligu undirvísingini og sosiala felags skapinum í skúlanum.

Vitjan á Barnaheiminum

Tá um boðs maðurin var á vitjan á Barnaheiminum í februar og mars 2020, fekk hann 
upplýsingar um eitt barn, sum bara fekk avmarkaða heimaundirvísing, og eitt barn, sum 
gekk í serflokki í fólkaskúlanum, men hvørki dugdi at skriva ella rokna.

Um boðs maðurin vendi sær tí til Undirvísingarstýrið fyri at spyrja nærri um hesi 
viðurskifti. Undirvísingarstýrið upplýsti, at bíði tíð kann koma fyri, tá serlig fyriskipan 
verður sett í verk í sambandi við skúlagongd hjá einum barni, m.a. tí fólk skulu setast til 
uppgávuna. Tað eru teir einstøku skúlarnir, har børn ini eru innskrivað, sum hava ábyrgd 
av innihaldi, dygd og eftir meting av undirvísingini í sambandi við heima- og sjúkra undir-
vísing. Undirvísingarstýrið vísti á, at tað tíverri eru børn, ið eru so illa fyri, at tey illa ella 
als ikki megna tað, ið námsætlanin leggur upp til, men at vandin fyri slíkum dømum er 
minni nú enn áður, tí serøkið nú er munandi styrkt við fleiri sertilboðum og serútbúnum 
lærarum í skúlunum.

Um boðs maðurin vísti á, at tá myndugleikarnir yvirtaka um sorgan ina fyri einum barni, 
átaka myndugleikarnir sær sam stundis ábyrgdina av, at barnið fær nøktandi undirvísing. 
Um sorganar svikin børn eru millum tey veikastu børnini í sam felag num og eru ofta afturúr 
skúlaliga, tá tey koma á stovn ella til fosturs. Tí skuldu eyka stór tøk takast viðvíkjandi 
undirvísing og skúla gongd hjá teimum. Um boðs maðurin vísti á, at nøktandi undir vísing, 
sum í minsta lagi førir til eitt fólkaskúlaprógv, er ein fyri treyt fyri, at barnið kann fáa 
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eina útbúgving, soleiðis at tað kann uppihalda sær sjálvum sum vaksin, og at tað tí hevur 
álvars ligar avleiðingar fyri børn, um tey ikki fáa nøktandi undir vísing.

Um boðs maðurin minti á, at sambært grein 28 í Barna rættinda sátt mála num skulu 
myndugleikarnir viður kenna barnsins rætt til útbúgving og skulu m.a. gera barna-
skúlafrálæru kravda og eggja til, at ymsar útbúgvingar verða mentar eftir barnaskúlan, 
m.a. vanlig og yrkislig útbúgving, og gera tær atkomuligar og møgu ligar hjá øllum børnum. 
Um boðs maðurin mælti til, at Undir vísingarstýrið tryggjar, at serligar fyriskipanir 
eru smid ligar, soleiðis at tað slapst undan bíðitíð. Um boðs maður in mælti eisini til, at 
útbyggingin á  serøkinum við fleiri  ser tilboð um og serútbúnum  lærarum framhaldandi 
verður styrkt, og at skúlarnir síggja til, at tey børn, sum fáa heima- og sjúkra undir vísing, 
fáa nøktandi úrtøku av undirvísingini.
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Partshoyring

Tá ein myndugleiki skal taka avgerð í einum máli, skulu partar nir í málinum sum oftast 
hava møguleika at koma við einum um mæli, áðrenn málið verður avgjørt.

Skyld an hjá myndugleikunum til av egnum ávum at hoyra part ar nar í einum máli, er ikki 
bert ein rættur hjá borg ar unum, men hevur eisini týdning fyri álitið á almennu fyri siting-
ina. Sam stundis er partshoyring ein neyðugur og týðandi partur í máls upp lýsingini hjá 
myndugleikunum.

Endamálið við partshoyring

§ 18, stk. 1, í fyrisitingarlógini ásetur høvðusreglurnar um parts hoyr ing. 

Endamálið við partshoyringini sambært § 18 í fyri sitingar lóg ini er at tryggja, at tann sum 
er partur í málinum:
 –  veit at málið er til,

Gurið Joensen, ráðgevi

„Má tað haldast, at ein partur í einum máli ikki er 
kunnigur við, at myndugleikin hevur ávísar upplýsingar 
viðvíkjandi teim veruligu umstøðunum, kann avgerð ikki 
verða tikin, fyrr enn myndugleikin hevur gjørt partin 
kunnugan við upplýsingarnar, og hann hevur fingið høvi 
til at koma við einum ummæli. Hetta er tó bert galdandi, 
um upplýsingarnar ikki eru til fyrimuns fyri viðkomandi 
part, og hava stóran týdning fyri avgerðina í málinum. 
Myndugleikin kann áseta eina freist fyri, nær ummælið 
skal verða givið.“ (§ 18, stk. 1 í fyrisitingarlógini
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 –  kennir tær faktisku upplýsingarnar og møguligar metingar frá uttanhýsis serfrøði, 
sum eru grundarlag fyri avgerðini, ið myndugleikin skal taka, og

 –  fær møguleika at gera viðmerkingar til faktiska grundar lagið í málinum og til metingar 
frá uttanhýsis serfrøði, áðrenn avgerðin verður tikin.

Fyri myndugleikan er partshoyring eisini ein trygd fyri, at hann hevur tær upplýsingar, 
sum eru neyðugar fyri at taka eina lóg liga og rætta avgerð.

Skyldan at partshoyra

Sambært fyrisitingarlógini § 18, stk. 1, hevur myndugleikin bert skyldu at partshoyringa 
í hesum førum:
 –  í málum, har myndugleikin skal taka avgerð í fyrisitingar rættarligum høpi,
 –  um talan er um part í málinum t.v.s. í mun til tann sum hevur eina beinleiðis, týðandi, 

serstakan og løgligan áhuga í málinum,
 –  í mun til avgerðina í málinum. Sum útgangsstøði er ikki skylda at partshoyra um 

málsviðgerðarstigini í málinum

Reglan í § 18, stk. 1, í fyrisitingarlógini ásetur, nær ein myndug leiki hevur skyldu at 
partshoyra. Fyrisitingarlógin er ein min im ums lóg, og myndugleikin kann tí eisini fremja 
parts hoyring í øðrum førum, har tað ikki er lógarkravt, men har tað eftir um støðunum í 
málinum má haldast at vera hóskiligt. 

Sambært góðum fyrisitingarsiði hevur ein myndugleiki skyldu at partshoyra í nøkrum  
førum, sum ikki eru nevnd í § 18. Dømi um slíka víðkaða hoyringsskyldu er í málum 
um uppsøgn vegna sam starvs trupulleikar, og tá ein starvssettur verður mettur sum 
óskikkaður til starvið. Í slíkum førum skal myndugleikin ikki bara hoyra um faktiska 
grundarlagið í málinum, men eisini um metingina í málinum, t.v.s. um grundarlagið 
fyri ætlaðu avgerðini. Ein víðkað hoyringsskylda er eisini galdandi í málum, har ein 
myndugleiki skal avgera eina tvístøðu millum fleiri partar.

Eisini eru málsviðgerðarreglur í aðrari lóggávu, sum tryggja parti num at verða hoyrdur, 
áðrenn avgerð verður tikin. Sum dømi kunnu nevnast § 6 í lóg um Toll- og skattafyrisiting 
og kap. 4 í Tænastumannalógini um tænastumannaforhoyr.

Upplýsingar, sum myndugleikin skal partshoyra um

Tað eru ikki allar upplýsingar, sum ein myndugleiki hevur skyldu at partshoyra um 
sambært § 18, stk. 1. Hesar treytir skulu verða uppfyltar, áðrenn skyldan at partshoyra 
er galdandi:
 –  parturin skal ikki verður kunnugur við, at myndugleikin hevur ávísar upplýsingar,
 –  upplýsingarnar eru viðvíkjandi teimum faktisku um støð un um,
 –  upplýsingarnar eru ikki til fyrimuns fyri viðkomandi part, og
 –  upplýsingarnar hava stóran týdning fyri avgerðina í máli num 
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Tað kann tó vera skylda at partshoyra, sjálvt um parturin er vitandi um ávísa upplýsingin. 
Hetta kann t.d. vera í málum, sum parturin sjálvur hevur tikið upp og myndugleikin hevur 
fingið upplýsingar til vega t.d. úr eini skrá /yvirliti ella á annan hátt. Hóast parturin hevur 
kunnleika til upplýsingarnar, kann tað vera, at hann ikki veit, at hesar verða tiknar sum 
partur í upp lýsingini av málinum. Hann skal tí partshoyrast um hesar upp lýsinginar. 

Van liga hevur myndugleikin ikki grundarlag fyri at halda, at ein partur hevur kunnleika 
til aðrar upplýsingar enn tær, sum parturin sjálvur hevur givið myndugleikanum, ella 
tað á onkran hátt er gjørt greitt fyri partinum, at aðrar upplýsingar eru í málinum. Tí 
hevur myndugleikin oftast skyldu at hoyra um nærum allar aðrar upplýsingar enn teir, 
ið parturin sjálvur hevur latið myndugleikanum. Sum dømi kann nevnast mál, har fleiri 
partar eru í einum máli. Har kann myndugleikin ikki bara ganga út frá, at partarnir kenna 
upplýsingarnar, herundir við merking ar frá hvør øðrum, og hevur myndugleikin tí skyldu 
at parts hoyra um upplýsingarnar í slíkum førum.

Upplýsingarnar, sum myndugleikin hevur skyldu at hoyra um, eru um fakta í málinum, 
herundir eisini uttanhýsis ser frøðinga metingar, um tær eru av slíkum slag, at tær eru við 
til lýsa próv grundarlagið í málinum ella eru við til at geva greiðu á fak tisku umstøðunum. 
Hetta kann tí eisini vera galdandi í før um, har upplýsingin inniheldur eina subjektiva 
meting, um hendan hevur týdning fyri tað fyrisitingarliga próvgrundarlagi sum t.d. meting 
frá einum sakkønum ella ein teknisk meting. Met ingar frá starvsfólki myndugleikans eru 
tó ikki fevndar av hoyringsskylduni.

Tað er ikki skylda at hoyra um lógargrundarlagið í málinum. T.v.s. tað er ikki skylda 
at partshoyra um tulkingina av onkrari á seting, ella hvørjar fylgir ein tulking vil hava 
fyri málið. Ei heldur er skylda at partshoyra um einhvørja almenna løg frøði liga meting 
frá øðrum myndugleika um løgfrøðina í málinum ella um fyrisitingarliga siðvenju, sum 
kunnu hava týdning fyri málið. 

Skyldan at partshoyra er treytað av, at upplýsingin ella metingin ikki er til fyrimuns fyri 
partin. Er ivi um, um ein upp lýsing er ella ikki er til fyrimuns fyri partin, hevur myndug-
leikin skyldu at partshoyra um upplýsingina. Tað sama ger seg galdandi, um haldast má, 
at parturin kann hava  fyrimun av  at  fáa høvi  at  koma við  enn fleiri upplýsingum ella 
ískoytis viðmerkingum um grundarlagið í málinum.

Upplýsingarnar, sum myndugleikin hevur skyldu at partshoyra um, skulu vera av stórum 
týdningi fyri avgerðina í málinum. Av gerð andi í so máta er, hvat lógargrundarlag skal 
nýtast.

Í málinum LUM17/201100095 sum snúði seg um, at Taks hevði noktað einum borgara 
rentustuðul, hevði Taks umvegis telefon við borgar stjóran í kommununi innheintað 
upplýsingar um bú staðar støðuna hjá borgaranum. Taks tók avgerð, uttan at parts hoyra 
borgaran um hesar upplýsingar, sum høvdu stóran týd ning fyri avgerðina í málinum. 
Um boðs maðurin átalaði, at Taks ikki hevði partshoyrt um hesar upplýsingar, áðrenn 
avgerð varð tikin.



Løgtingsins um boðs maður, Ársfrágreiðing 2020 ǀ  83

Partshoyring kann ofta vera viðvirkandi til, at máls við gerðar tíðin gerst long, og verður 
partshoyrt um allar upplýsingar, eisini teir av lítlum og ongum týdningi, kann hetta verða 
ein vansi fyri partin sjálvan, tí viðgerðin kann gerast óneyðuga lang drigin. At upplýsingin 
hevur stóran týdning, verður tí avmarkað til at fevna um tey føri, har tað er grundarlag fyri 
at halda, at parturin hevur ein áhuga í at verða hoyrdur, og har luttøka frá hansara síðu má 
haldast at kunna betra um grundarlagið, sum myndugleikin hevur at taka avgerð út frá.

Í § 18, stk. 2, í fyrisitingarlógini eru ásett nøkur føri, har myndug leikin ikki hevur skyldu 
at partshoyra. Talan er um hesi føri:

Stk. 2. Ásetingin í stk. 1 er ikki galdandi, um so er, at
 1)  tað, soleiðis sum upplýsingarnar og málið er háttað, ikki kann metast at vera 

ivingarsamt, at taka avgerð í málinum á verandi grundarlag,
 2)  frest fer at viðføra, at farið verður út um lógásetta freist fyri avgerð í málinum.
 3)  áhugi partanna í, at avgerðin í málinum verður útsett, eigur at víkja fyri avgerandi 

umhugsni fyri pørtunum sjálv um, ella øðrum privatum áhugamálum, ið tala í móti 
eini tí lík ari útsetan.

 4)  parturin viðvíkjandi av varðandi spurningum ikki hevur rætt til skjalainnlit sambært 
reglunum í kapittul 4.

 5)  ætlaða avgerðin fer at nema ein víðari óvissan skara av persónum, fyritøkum v.m., 
ella um framløga av upp lýsing un um fyri partinum fer at geva stórar trupulleikar, ella 

 6)  tað við lóg eru gjørdar serstakar ásetingar, ið tryggja, at part ur in fær høvi til at kunna 
seg um støðið fyri teirri ætlaðu avgerðini og til at geva ummæli í málinum, áðrenn 
av gerðin verður tikin. 

Partshoyringin

§ 18, stk. 1, í fyrisitingarlógini ásetur ikki nøkur formkrøv fyri, hvussu ein partshoyring 
skal fremjast, ella nær hoyring skal gerast. Hetta velst alt um umstøðurnar í málinum. 
Tað av gerð andi er, at partshoyringin gevur partinum møguleika at gera við merking ar, 
rætta og koma við ískoytum til faktisku um støður nar í málinum.

Parts hoyringin kann vera munnlig ella skrivlig. Hoyringin skal verða lagað til viðkomandi 
part í málinum. Tað mest vanligt er, at fremja skrivliga partshoyring, men er eitt nú 
talan um, at munn liga partshoyring má fremjast vegna tíðarfreist, so má myndug leikin 
tryggja sær, at parturin skilir upplýsingarnar, sum verða givnar honum munnliga. Er 
partshoyring skrivlig, skulu tey viðkomandi skjølini sendast partinum, ella eisini kann 
myndugleikin gera eina rætta og nøktandi málslýsing av teimum upplýsingum, sum 
myndugleikin hevur skyldu at parts hoyra um. Málið í eini partshoyring eigur at verða 
tillagað ítøku ligu støðuna soleiðis, at tað er lætt hjá móttakaranum at skilja. Eisini 
ber til at fremja partshoyringar við at taka eina fyri bils avgerð, har tær viðkomandi 
upplýsingarnar eru endur givnar og viðgjørdar av myndugleikarnum. Myndugleikin skal 
á greiðan hátt upplýsa partin um, hvat hann skal fyrihalda seg til, og at talan er um eina 
hoyring, har parturin innan ávísa freist hevur møguleika at koma við viðmerkingum.
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Nær í málsviðgerðini  
skal man partshoyra 

Fyristingarlógini hevur ikki ásetingar um, nær í málsviðgerðini myndugleikin hevur 
skyldu at partshoyra. Hetta velst um um støðurnar í málinum. Tað er tó givið, at 
partshoyring altíð skal verða framd soleiðis, at parturin fær høvi at gera viðmerkingar 
v.m., áðrenn myndugleikin tekur avgerð um málið.

Um tað ber til, er tað ein fyrimunur at gera eina samlaða hoyring av málinum, heldur enn 
áhaldandi at senda skjøl í einum máli til hoyring hjá partinum. 

Myndug leikin kann áseta eina freist fyri, nær ummælið ella við merking ar frá partinum 
skulu gevast myndugleikanum. Freistin eigur at vera sett soleiðis, at parturin fær eina 
rímiliga tíð til at seta seg inn í upplýsingarnar og hugsa um, hvat er at gera. Biður parturin 
um longda freist, eigur umbønin so vítt gjør ligt at verða eftirlíkað. Tað kunnu tó vera 
umstøður, har tað ikki ber til at leingja freistina. Í slíkum føri eigur myndug leikin at 
kunna partin um, at um viðmerkingar hansara ikki eru mót tik nir innan ávísa freist, tekur 
myndug leikin avgerð, tá freistin er farin.

Manglandi partshoyring

Manglandi partshoyring kann í ringasta føri føra til, at myndug leikin tekur eina skeiva 
avgerð, tí hann ikki hevði allar týðandi upplýsingar í málinum, tá avgerðin varð tikin.

Kravið um partshoyring er ein sonevnd garantiregla, og mangl andi partshoyring viðførir 
tí í útgangstøðinum, at avgerðin verður ógildað, uttan so at myndugleikin kann prógva, 
at mangl andi partshoyringin ikki hevði nakra týdning fyri avgerðina í tí ítøki liga førinum.

Manglandi partshoyring førir oftani til kærur, har úrslitið oftast er, at avgerðin verður 
ógildað, og at myndugleikin tískil má taka málið til nýggja viðgerð. Hetta eru viðurskifti 
sum gera, at málsviðgerðin í einum máli kann gerast sera drúgv og krevja nógva 
starvsfólkaorku. Myndugleikar eiga tí í einum avgerðar máli at taka atlit til reglurnar um 
partshoyring.

Dømi um LUM mál sum viðgera spurningin um partshoyring :  LUM 20/00021 
Lendiskærunevndin, byggimál, grannahoyring og partshoyring – LUM18/00044 
Tórshavnar kommuna, upp søgn vegna samstarvstrupulleikar – LUM 14/00045 Fiski-
mála ráðið,    sýtt  loyvi  at  fiska  makrel  –  LUM17/201100095  Taks,  sýtt  rentustuðul  – 
LUM 10/201100099 Tórshavnar komm una, broytt lønaráseting, starvsaldur – LUM 
200700013 barns burðar far loyvi, avgerð hjá Javnstøðunevndini – LUM 200 500 042 
Vinnumálaráðið, innlutningsloyvi til hund – LUM 200 300 031 Mentamálaráðið, flyting 
í annað starv.
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Myndugleikahugtakið  
í fyrisitingarlógini

Sambært § 1, stk. 1 í fyrisitingarlógini, løgtingslóg nr. 132 frá 10. juni 1993 um fyrisitingarlóg, 
er lógin galdandi fyri allar partar av almennu fyrisitingini undir heimastýrinum.

§ 1 er soljóðandi:

„§ 1. Lógin er galdandi fyri allar partar av almennu fyrisitingini undir heimastýrinum.

  Stk. 2. Lógin er eisini galdandi fyri interkommunalar felags skapir.

  Stk. 3. Landsstýrið kann áseta, at lógin heilt ella fyri ein part skal verða galdandi fyri 
nærri ásett feløg, stovnar, felagsskapir v.m., ið ikki kunnu roknast við til almennu 
fyrisitingina. Hetta er tó bert galdandi um so er, at útreiðslurnar av teirra virk semi í 
høvuðsheitunum verða rindaðar av landi ella komm unu, ella í tann mun tey við ella við 
heimild í lóg hava fingið heim ild til at taka avgerð vegna land ella kommunu. Lands-
stýrið kann áseta nærri reglur um varðveitslu av skjølum v.m. og um tagnarskyldu.“

Heini Petersen, ráðgevi

Innihaldið og vavið av hugtakinum “almenn fyrisiting” 
í § 1, stk. 1 er avgerandi fyri, hvussu vítt nýtsluøkið hjá 
fyrisitingarrættinum fevnir. Tað vil siga, at áðrenn t.d. 
hugt verður eftir málsviðgerðarreglum, spurninginum 
um málsræði, partshugtakinum og avgerðini hjá 
myndugleikanum, er neyðugt fyrst av øllum at finna útav, um 
viðkomandi myndugleiki er fevndur av hugtakinum “almenn 
fyrisiting” og harvið partur av fyrisitingarrættinum.
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Fyrisitingarlógin er í høvuðsheitum ein føroysk útgáva av donsku fyrisitingarlógini frá 
1985, LOV nr 571 af 19/12/1985, ið tá var galdandi. Ongar viðmerkingar eru til føroysku 
lógina, og tí eru donsku viðmerkingarnar somuleiðis galdandi fyri ta føroysku lógina.

Innihaldið og vavið av hugtakinum „almenn fyrisiting“ í § 1, stk. 1 er avgerandi fyri, 
hvussu vítt nýtsluøkið hjá fyri sitingar rætt inum fevnir. Tað vil siga, at áðrenn t.d. hugt 
verður eftir máls við gerðarreglum, spurninginum um málsræði, parts hug taki num og 
avgerðini hjá myndugleikanum, er neyðugt fyrst av øllum at finna útav, um viðkomandi 
myndugleiki er fevndur av hug taki num „almenn fyrisiting“ og harvið partur av fyri sit-
ingar rættinum.

Fyrisitingarrætturin eru tær rættarreglur, ið eitt nú eru skipað ar í fyrisitingarlógini og 
innlitslógini, løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina, og teimum 
óskrivaðu rættar megin reglunum, ið eru galdandi fyri almennu fyri sitingina, so sum 
lutfalsmeginreglan (da. proportionalitets princippet), líka reglan (da. lighedsprincippet) 
og skyldan at lýsa eitt mál (da. official princippet).

Sambært viðmerkingunum til § 1, stk. 1 og 2 í fyri sitingar lóg ini fevnir hugtakið „almenn 
fyrisiting“ um  lands fyri sit ing ina, komm unalu fyrisitingina og eisini um fyri sitingar-
myndug leikar, ið ikki kunnu sigast at hoyra til teir vanligu fyri sit ingar myndug leikarnar, 
serstakliga nevndir og ráð. Harafturat er lógin galdandi fyri interkommunalar stovnar so 
sum SEV og IRF.

Hugtakið „almenn fyrisiting“ verður fatað á sama hátt í inn lits lógini, løgtingslóg nr. 133 
frá 10. juni 1993 um innlit í fyri sitingina, og í um boðs mans lógini, løgtingslóg nr. 60 frá 
10. mai 2000 um Løgtingsins umboðsmann. 

Til tess at gera av um ein stovnur kann rúmast innanfyri karmin av § 1, stk. 1 og 2, 
verður hugtakið „almenn fyrisiting“ sum megin regla greina innihaldsliga á tann hátt, at 
dentur verður lagdur á eitt sokallað formligt eyðkenni (da. formelt kriterium). Form ligt 
eyðkenni merkir, at hugt verður eftir um stovnurin antin er skipaður við lóg ella privatum 
fyritakssemi, um stovn ur in fyriskipanarliga er staðsettur yvir ella undir einum øðrum 
fyri sitingar ligum myndugleika, um rakstur stovn sins antin er fíggjaður við almennari 
játtan ella privatum peningi, og um tað við lóg eru ásettar reglur um nýtsluna av játtaðum 
peningi.  

Sum viðmerkingarnar til § 1, stk. 1 og 2 í fyrisitingarlógini vísa, so verður hugtakið 
„almenn fyrisiting“ greinað sum teir stovn ar, ið hava útinnandi vald. Hugtakið „almenn 
fyrisiting“ hongur tí neyvt saman við § 1 í stýrisskipanarlógini, løgtingslóg nr. 103 frá 26. 
juli 1994 um stýrisskipan Føroya: 

„§ 1. Í yvirtiknum málum er lóggávuvaldið hjá løgtinginum og løgmanni í felag. Útinnandi 
valdið er hjá landsstýrinum. Dóms valdið er hjá dómsstólunum.“
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§ 1 í stýriskipanarlógini er ein inngangur (da. præambel) til lógina og samsvarar við § 3 í 
Grundlógini, lov nr. 169 af 5. juni 1953 om Danmarks Riges Grundlov:

„§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i foren ing. Den udøvende magt 
er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.“

Eins og § 3 í Grundlógini, er § 1 í stýriskipanarlógini grundað á so nevndu valdsbýtislæruna, 
ið er hugsanin um, at valdið hjá stjórnarvaldinum kann býtast sundir í tríggjar partar: 
lóg gev andi, útinnandi og dømandi valdið. 

Sambært valdsbýtislæruni fevnir hugtakið „almenn fyrsiting“ so statt ikki um lóggávuvaldið 
og dómsvaldið. Lóggávuvaldið er Løgtingið og teir stovnar, ið knýttir eru at Løgtinginum, 
ið er Landsgrannskoðanin og Løgtingsins um boðs maður. Dóms valdið eru dómstólarnir, 
m.a. Føroya Rættur. 

Komm unu samstørv sambært § 51 í Kommunustýrislógini, løg tings lóg nr. 87 frá 17. mai 
2000 um kommunustýri, ið lands stýris maðurin skal góðkenna, eru fevnd av hugtakinum 
„almenn fyrisiting“, uttan mun til hvussu samstarvi annars er skipað. Dømi um slík 
samstørv eru kommunalu samstørvini um til búgv ing, ið skipað eru í Tilbúgvingarlógini, 
løgtingslóg nr. 61 frá 15. mai 2012 um tilbúgving.

Sum meginregla eru stovnar, felagskapir v.m., ið eru stovnaðir á privat rættarligum 
grundarlagi ikki fevndir av hugtakinum „almenn fyrisiting“. Hetta er uttan mun til um 
virksemi, ið verður útint, í roynd og veru svarar til virksemi, ið vanliga verður útint av 
almennu fyrisitingini. Orsøkin er nevniliga oman fyri nevnda formliga eyðkenni, sum 
í høvuðsheitum er av gerandi fyri, um ein stovnur, felagsskapur v.m. kann metast sum 
partur av almennu fyrisitingini. 

Almenn partafeløg eru í hesum høpi sum meginregla ikki fevnd av hug tak inum, hetta 
er uttan mun til um almenni ognar rætturin í parta felag num er heilur ella lutvísur. 
Almenn partafeløg eru eyð kend við einum sokallaðum arms longdar megin reglu, 
har tað almenna ikki førir eitt skipað og neyvt alment eftirlit við virk semi num hjá 
partafelagnum. Dømi um slík partafeløg eru P/F Postverk Føroya og P/F Atlantic 
Airways.

Sum undantak til meginregluna um, at stovnar, felagskapir v.m., ið eru stovnaðir á 
privatrættarligum grundarlagi, ikki eru partur av hugtakinum „almenn fyrisiting“, eru 
stovnar, felag skapir v.m., ið útinna umfatandi alment virksemi, og ið sam stund is eru 
undir einum skipaðum og neyvum almennum eftir liti.

Í Danmark er nú beinleiðis ásett í § 1, stk. 2 í fyristingarlógini, LBK nr 433 af 22/04/2014, 
at stovnar, felagskapir v.m. eru fevndir av hugtakinum „almenn fyrisiting“, um stovnurin, 
felags skapurin v.m.  er skipaður við lóg ella er undir neyvum almen num eftirliti og 
fyriskipan. Talan er um lógfesting av gald andi rætti, tí sum nevnt omanfyri, so eru hesir 
longu fram man undan fevndir av hugtakinum „almenn fyrisiting“. Løg fest ingin hevur tó 
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týdning, tí hon varpar ljós á marka setingina og sam bandið millum almannarættin og 
privatrættin við atliti at hug takinum „almenn fyrisiting“.

Eitt øki, ið hevur stovnar, ið virka á privatrættarligum grundar lagi, er almannaøkið. Hesir 
stovnar, ið eru sjálvs ognar stovnar, fremja sosial fakligt virksemi, ið er meinlíkt tí virk-
semi, ið Almanna verki fremur. Sjálvsognarstovnarnir hava í ávísan mun síni viðurskifti 
skipaði í løgtingslóg nr. 72 frá 25. mai 2020 um almanna trygd og tænastur, men ásett er 
ikki formliga, at hesir eru fevndir av fyrisitingarrættinum í sjálvum sær.

Sambært § 1, stk. 3 í fyrisitingarlógini kann landsstýrið, t.v.s. viðkomandi landsstýrismaður, 
áseta reglur um, at fyri sitingar lógin heilt ella lutvíst skal verða galdandi fyri stovnar, 
felags skapir v.m., ið ikki kunnu roknast við til almennu fyri sitingina. Treytin fyri hesum 
er, at útreiðslurnar av virk semi num hjá ein um stovni, felagsskapi v.m. í høvuðsheitunum 
verður rindað av landi ella kommunu ella um ásett er við lóg, at stovnurin, felags skapur-
in v.m. við heimild í lóg kann taka bind andi av gerð ir, ið eru galdandi fyri einstaklingar. 
Heimildin í § 1, stk. 3 er tó ongantíð nýtt enn. 

Í máli LUM 200400023 viðgjørdi um boðs maðurin eina klagu um noktan av innliti í 
innanhýsis arbeiðsskjal hjá Føroya Barna heimi. Í sambandi við klaguna viðgjørdi um-
boðs maðurin, um stovn ur in kundi metast sum partur av almennu fyrisitingini og virkis-
økinum hjá um boðs manni num. Um boðs maðurin vísti á, at Føroya Barnaheim, sum 
sjálvs ognar stovnur, var góð kendur sambært § 32, stk. 1 í tágaldandi Barna forsorgar-
lóg ini, lov bekendt gørelse nr. 104 af 2. marts 1988 om børne for sorg. Um boðs maðurin 
metti, at virksemið hjá stovn inum skuldi metast sum ein almenn uppgáva, ið var undir 
neyvum almenn um eftir liti. Føroya Barnaheim var tískil mett at vera fevnt av almennu 
fyrisitingini og fyrisitingar lógini.

Málið vísti, at hóast talan var um ein privatrættarligan sjálvs ognarstovn, so var stovnurin 
fevndur av hugtakinum „almenn fyrisiting“ sambært § 1, stk. 1 í fyrisitingarlógini, tí 
stovnurin útinti umfatandi alment virksemi og harafturat var undir neyv um almennum 
eftirliti. 

Í máli LUM 200500008 viðgjørdi um boðs maðurin eina klagu um setan av leiðara fyri 
Listasavn Føroya. Áðrenn um boðs maður in tók støðu til innihaldið í klaguni, kannaði 
um boðs maður in um virksemi hjá Listasavni Føroya var soleiðis háttað, at stovn urin 
kundi metast sum partur av almennu fyri sitingini, og partur av virkisøkinum hjá um-
boðs manni num. 

Um boðs maðurin metti ikki, at Listasavn Føroya var fevnt av almennu fyrisitingini. Hesa 
fatan grundaði hann á, at Lista savn Føroya er ein sjálvsognarstovnur, og at í viðtøkunum 
fyri stovnin sást, at ávirkanin hjá landsstýrismanninum, umframt at velja formannin í 
stýrinum, var avmarkað til, hvat skuldi henda í sambandi við eina møguliga avtøku av 
stovninum. Um boðs maðurin viðgjørdi av hesum ávum ikki klaguna inni haldsliga. 
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Málið vísti, at Listasavn Føroya útinti umfatandi alment virk semi, men var sambært 
um boðs manni num ikki undir einum skipað um og neyvum almennum eftirliti. Tískil 
var Listasavn Føroya ikki partur av hugtakinum „almenn fyrisiting“ sam bært § 1, stk. 
1 í fyrisitingarlógini. Viðgerðin av málinum varð grundað á viðtøkurnar fyri Listasavn 
Føroya, ið vóru sam tyktar í 2002. Viðtøkurnar, sum í dag eru galdandi, eru tær, ið vóru 
samtyktar í 2016. Tó at viðtøkurnar eru broyttar, er tað ikki greitt, um broytingarnar 
ítøkiliga hava ávirkan á meting ina av sjálvsognarstovninum sum part av hugtakinum 
„almenn fyrisiting“.  Tó er greitt, at í mun til hvussu raksturin av Lista savni Føroya 
er skipaður, er heimild í § 1, stk. 3 í fyri sitingar lóg ini fyri, at ásett verður, at Listasavn 
Føroya er fevnt av fyrisitingarlógini.  

Í máli LUM 20/00056 viðgjørdi um boðs maðurin eina klagu um, hvørjar heimildir 
Økisnavn.fo hevur at krevja inn gjald fyri tær tænastur, ið stovnurin veitir. Áðrenn um-
boðs maðurin kundi taka støðu til avgerðina, ið Økisnavn.fo hevði tikið, og ið klagan snúði 
seg um, var neyðugt hjá um boðs manni num at finna útav, um Økisnavn.fo kundi metast 
sum partur av almennu fyrisitingini.

Í hesum sambandi gav Umhvørvis- og vinnumálaráðið um boðs manni num eina 
frágreiðing um málið, har niðurstøðan hjá ráð num var, at Økisnavn.fo ikki kundi metast 
sum partur av almennu fyrisitingini. Ráðið legði dent á, at lands stýris maðurin ikki hevði 
eitt skipað og neyvt alment eftirlit við stovn inum, og at stovnurin, ið er stovnaður sum ein 
sjálvs ognar stovnur, ikki er stovnaður við lóg, ikki er fíggjaður av almennari játtan, og at 
tað ikki við lóg eru ásettar reglur um nýtsluna av játtaðum peningi. 

Um boðs maðurin tók undir við frágreiðingini hjá ráðnum og viðgjørdi tískil ikki klaguna 
innihaldsliga. 

Um boðs maðurin mælti tó til, at ráðið fór undir at kanna nærri, um Økisnavn.fo eigur at 
verða skipað í lóggávu. 

Um boðs maðurin grundaði sítt tilmæli á, at alsamt fleiri týðandi tættir í samfelagnum nú 
verða viðgjørdir umvegis internetið og inter net-økisnøvn, og at týdningurin av internet-
økisnøvnum er eyð sýndur fyri føroyska samfelagið. 

Um boðs maðurin vísti í hesum sambandi á, at danska um sitingin av internet-økisnøvnum, 
ið føroyska umsitingin m.a. varð grundað á, varð skipað í lóggávu í 2005.   

Um boðs maðurin helt, at ein lóggáva eitt nú kundi skipa almenn ar reglur kring 
umsitingina av føroyskum internet-økis nøvn um, ásett neyðug krøv og treytir í mun til 
KT trygd, ásett reglur um kærumyndugleika og reglur, ið skipa eftirlitið við um siting ini 
av økisnøvnum.

Málið vísti, at hóast stovnurin ikki hevði neyðuga formliga eyð kenni, sambært § 1, stk. 
1 í fyrisitingarlógini, at vera ein partur av hugtakinum „almenn fyrisiting“ og ikki kundi 
rúmast í § 1, stk. 3 í fyrisitingarlógini,  so var nógv, ið talaði fyri, at stovnurin átti at 
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havt eina ávísa lógbundna skipan, serliga grundað á sam felags liga týðandi virksemi, ið 
stovnurin røkir.

Alment vísti málið eisini, at tað í ávísum førum kann tykjast óskyn samt í mun til 
rættartrygdina hjá borgarum, at ein stovn ur á privatrættarligum grundarlagi útinnir 
samfelagsliga týð andi virksemi, ið er vent móti borgarum, uttan at fyri sitingar rætturin 
antin er galdandi ella ásettur at vera galdandi. 

Fyri rættartrygdina, hevur rætturin at kæra eina avgerð, ið myndug leikin tekur, skyldan 
hjá myndugleikanum at lýsa øll mál til fulnar, skyldan at taka avgerðir á sakligum 
grundarlagi og atliti at regluføstum mannagongdum og gjøgnumskygni týð andi týdning í 
einum framkomnum rættarsamfelagi. 
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12 Skjøl

Skjal 1

Løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai 2000 um Løgtingsins umboðs mann

1. Partur

Um boðs maðurin og Løgtingið
§ 1. Løgtingið velur ein uttantingsmann fyri eitt 5 ára skeið at hava innlit við fyrisiting 
heimastýrisins.
  2. stk. Doyr um boðs maðurin í embætistíð síni ella er hann av øðrum orsøkum ikki førur 

fyri at røkja starv sítt, ger for mans skapur Løgtingsins av, hvør skal røkja starvið, til 
Løgtingið velur ein nýggjan umboðsmann. Tað sama er galdandi, um um boðs maðurin 
biður um at verða loystur úr starvi, ella um Løgtingið loysir hann úr starvi smb. stk. 3.

  3. stk. Hevur Løgtingið ikki longur álit á um boðs manni num, kunnu tveir triðingar av 
løgtingsmonnunum loysa hendan úr starvi. 

§ 2. Um boðs maðurin, ið ikki kann sita á Løgtingi ella í komm unustýri, skal so vítt gjørligt 
hava løgfrøðiliga útbúgving.

§ 3. Við løgtingslóg kunnu verða gjørdar almennar reglur fyri virk semi um boðs mans ins. 
Annars er um boðs maðurin í starvi sínum óheftur av Løgtinginum.

2. Partur

Heimildir
§ 4. Virksemið um boðs mans ins fevnir um alla fyrisiting heima stýri sins (t.e. lands- og 
kommunalu), og viðurskifti hjá børnum á privat um stovnum v.m., hvørs uppgávur 
beinleiðis viðvíkja børn um.
  2. stk. Lógin er eisini galdandi fyri feløg, stovnar, felags skapir v.m., ið verða roknað við 

til almennu fyri sitingina sambært fyri sitingar lógini, lógini um alment innlit ella lógini 
um við gerð av persónsupplýsingum.

  3. stk. Í meting sínari av kommunalari umsiting skal um boðs maður in vísa atlit til tær 
serligu umstøður, kommunufyrisiting virk ar undir.

  4.stk. Interkommunalir felagsskapir eru undirlagdir virksemi um boðs mans ins.
  5. stk. Virksemi um boðs mans ins fevnir ikki um ríkis myndug leikar, Løgtingið og 

stovnar undir Løgtinginum. 

§ 5. Um boðs maðurin hevur eftirlit við, at tær í § 4 nevndu um sitingar eindir ikki gera 
mistøk ella vanrøkja skyldur sínar, og at almenna umsitingin ikki fremur órætt móti 
einstaka borgara num.
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3. Partur

Kærumál og egin mál
§ 6. Ein og hvør kann senda um boðs manni num klagu um tær í § 4 nevndu umsitingareindir.
  2. stk. Tann, ið klagar, skal navngeva seg í klaguni. Klagan skal vera um boðs manni num 

í hendi í seinasta lagi eitt ár eftir, at tey viðurskifti, ið klagað verður um, áttu sær stað.
  3. stk. Klaga um avgerðir, ið møguligur hægri umsitingar myndugleiki kann broyta, 

kann ikki sendast um boðs manni num, fyrr enn viðkomandi hægri myndugleiki hevur 
tikið avgerð í málinum. Freistin, ið er nevnd í 2. stk., skal í slíkum før um roknast frá tí 
degi, hægri myndugleikin tekur avgerð sína.

  4. stk. Um boðs maðurin tekur støðu til, um grundarlag er fyri víðari kanningum í máli, 
ið klagað verður um.

  5. stk.Um boðs maðurin kann sjálvur taka eitt mál til við gerðar og fremja neyðugar 
kanningar í hesum sambandi.

  6. stk. Um boðs maðurin kann kanna viðgerðina hjá myndug leik un um av útvaldum 
málum.

  7. stk. Um boðs maðurin kann kanna allar stovnar, myndug leikar og tænastustøð, sum 
eru fevnd av virkisøkinum hjá um boðs manni num.

4. Partur

Kanningar
§ 7. Ger um boðs maðurin av at taka eina klagu til viðgerðar, skal hann beinanvegin kunna 
viðkomandi umsiting um inni haldið í klaguni, um ikki vandi er fyri, at hetta kann darva 
kann ing ini. Harumframt skal umsitingin biðjast um um mæli í mál inum, áðrenn um-
boðs maðurin tekur avgerð um at gera vart við meting sína av málinum smb. § 10, stk. 2. 
Um boðs maðurin kann áseta tíðarfreist til ummæli.

§ 8. Tær í § 4 nevndu umsitingar hava skyldu at geva um boðs manni num tær upplýsingar 
og at leggja fram øll tey skjøl, sum hesin embætis vegna krevur at fáa fyrilagt.
  2. stk. Um boðs maðurin kann stevna fólki í rættin at vitna um viðurskifti, ið eru 

avgerandi í kanningararbeiðinum. Í slík um førum eru reglurnar í rættargangslógini 
galdandi. Rætt ar fund ir nir eru ikki almennir. Tann, ið klagan viðvíkur, hevur saman við 
hjáseta rætt at vera hjástaddur, meðan slík vitnis førsla fer fram.

  3. stk. Um boðs maðurin hevur rætt til at vitja støð, ið kannað verða, og hann hevur fría 
atgongd til at gera kanningar í øllum neyðugum hølum. 

  4. stk. Metir um boðs maðurin tað vera neyðugt, kann hann uttan rættarúrskurð kanna 
privatar stovnar v.m., hvørs upp gávur beinleiðis viðvíkja børnum, sbrt. § 4, stk. 1. 

§ 9. Um boðs maðurin hevur tagnarskyldu um tey viðurskifti, hann í virksemi sínum fær 
kunnleika til. Tagnarskyldan stendur við, eftir at um boðs maðurin fer úr starvi, og fevnir 
eisini um starvs fólk á um boðs mans stovninum.
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5. Partur

Niðurstøður
§ 10. Kemur um boðs maðurin til ta niðurstøðu, at álvarsligt mis tak ella vansketni er framt 
av einum av teimum í § 4 nevndu umsitingum, skal um boðs maðurin boða formansskapi 
Løg ting sins, løgmanni og viðkomandi landsstýrismanni og /ella komm unu stýri frá 
hesum og koma við tilmæli til teirra.
  2. stk. Um boðs maðurin hevur rætt til alment at finnast at, koma við tilmælum, og á 

annan hátt gera vart við meting sína av máli, hann hevur kannað.
  3. stk. Um boðs maðurin kann mæla viðkomandi myndug leik um til, at fríur rættargangur 

verður givin, smb. rættar gangs lógini §§ 330 –336c, í málum, sum hava verið viðgjørd 
eftir hesi lóg. 

§ 11. Um boðs maðurin letur Løgtinginum ársfrágreiðing um arbeið ið sítt. Frágreiðingin 
verður almannakunngjørd áðrenn 1. juli.
  2. stk. Boðar um boðs maðurin Løgtinginum, lands týris manni ella kommunustýri frá 

einum máli, ella tekur hann eitt mál við í ársfrágreiðing sína, skal hann upplýsa um, 
hvat við kom andi hevur ført fram til verju sína. 

§ 12. Rakar um boðs maðurin við lýti í galdandi lógum, fyri skipa num ella umsitingarligum 
avgerðum, skal um boðs maður in boða Løgtingi og viðkomandi landsstýrismanni frá 
hesum. Er talan um viðurskifti, ið viðvíkja kommunalari ella inter komm unal ari umsiting, 
skal um boðs maðurin eisini boða við kom andi kommunustýri frá.
  2. stk. Um boðs maðurin hevur eftirlit við, um galdandi lógir og fyrisitingarligar 

ásetingar eru sambæriligar við al tjóða skyldur at tryggja barnarættindi, herundir sátt-
mála Sam eindu Tjóða um rættindi hjá børnum. Rakar um boðs maður in við lýti í hesum 
sambandi, skal um boðs maðurin boða Løg tingi og viðkomandi lands stýris manni frá 
hesum. Er talan um lýti í ásetingum, ásettar av eini kommunu, skal um boðs maðurin 
boða viðkomandi kommunustýri frá.

§ 13. Um um boðs maðurin krevur tað, kunnu dómstólarnir vísa frá sær privatmál móti 
um boðs manni num vegna avgerðir, sum hann tekur við grundarlagið í hesi lóg.

6. Partur

Lønar og eftirlønarviðurskifti
§ 14. Lønarviðurskifti um boðs mans ins, herundir eisini spurn ingin um eftirløn og 
bíðipening, verða ásett við løgtings lóg.
  2. stk. Um boðs maðurin kann ikki, uttan við loyvi Løgting sins, vera í starvi hjá 

almennum ella privatum fyritøkum, virkj um ella stovnum.
  3. stk. Møguligur spurningur um ógegni um boðs mans ins í ávísari søk verður lagdur 

fyri formansskap Løgtingsins, sum, um mett verður, at talan er um ógegnið, útnevnir 
annan at við gera hetta ávísa mál. 
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§ 15. Um boðs maðurin kann krevja at verða loystur úr starvi við seks mánaða freist at 
galda frá seinasta degi í einum mánaði.

7. Partur

Fyrisiting
§ 16. Um boðs maðurin setir og loysir úr starvi starvsfólk síni.

§ 17. Tær útreiðslur, ið standast av um boðs mans stovninum, verða játtaðar á Løgtingsins 
fíggjarlóg.
  2. stk. Um boðs maðurin ger roknskap fyri virksemi stovn sins, hesin skal vera 

grannskoðaður av grannskoðara Løgting sins.

8. Partur

Ígildisreglur
§ 18. Henda lóg kemur í gildi 1. januar ár 2001.
  2. stk. Klagur um viðurskifti í tíðarskeiðinum 1. januar 2000 og til henda lóg kemur í 

gildi, kunnu kortini leggjast fyri um boðs manni n til viðgerðar.

Skjal 2

Vegleiðingin um Løgtingsins umboðsmann

Hvønn og hvat kunnu tygum klaga um
Um boðs maðurin hevur eftirlit við allari fyrisitingini undir heima stýrinum, tvs. bæði 
lands-, kommunalu og inter komm unalu myndugleikunum.

Um boðs maðurin kann viðgera klagur um avgerðir hjá myndug leikunum, eins og viðferð 
teirra av borgarum og málum.

Tygum kunnu t.d. klaga um eina noktan av einari umsókn, um tann valda viðgerðarháttin, 
um ta tíðina, sum hetta hevur tikið og / ella framferðarháttin hjá embætisfólkunum.

Um boðs maðurin hevur eftirlit við, at myndugleikarnir ikki gera mistøk ella vanrøkja 
skyldur sínar, og at almenna um sitingin ikki fremur órætt móti einstaka borgaranum.

Dómstólarnir, Løgtingið, feløg og privatir persónar eru ikki almenn ir 
fyrisitingarmyndugleikar. Tí kann um boðs maðurin ikki við gera klagur um hesi. Donsku 
myndugleikarnir, sum t.d. løg reglan, hoyra ikki undir heimastýrið. Tí kann um boðs-
maður in heldur ikki viðgera klagur um hesar. Um tygum eru í iva um, hvørt tygum kunnu 
klaga til um boðs manni n um ein ávísan myndugleika, kunnu tygum altíð spyrja okkum.
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Hvussu kunnu tygum klaga
Um tygum ynskja at klaga, skulu tygum skriva til um boðs mann in og greiða frá, hvønn og 
hvat tygum ynskja at klaga um. Um tygum hava latið onkran annan klaga tygara vegna, 
skulu tyg um leggja eina undirskrivaða fulltrú við klaguni. Tað lættir um máls við gerðina, 
um tygum senda møgulig við komandi skjøl (brøv frá tygum, svar frá myndugleikunum 
o.s.fr.) saman við klaguni. Á hendan hátt fáa tygum eisini ofta skjótari svar, tí um boðs-
maðurin vanliga hevur tørv á at síggja hesi skjøl.

Hvat kann um boðs maðurin gera 
Um um boðs maðurin eftir at hava kannað málið kemur til ta niður støðu, at hann gevur 
viðkomandi viðhald, kann hann finn ast at tí myndugleikanum, sum klagan snýr seg um. 
Um boðs maðurin kann eisini heita á myndugleikan um at um hugsa málið av nýggjum og 
taka eina aðra avgerð. Leggið til merkis, at um boðs maðurin ikki sjálvur kann broyta eina 
avgerð. Uppgávan hjá um boðs manni num er sostatt at greiða myndug leikanum frá, at 
hesin eftir hansara fatan hevur gjørt eitt mistak.

Í hesum sambandi skulu tygum hava í huga, at um boðs maður in hevur avmarkaðar 
møguleikar fyri at taka støðu til avgerðir, ið eru grundaðar á reinar metingar ella avgerðir, 
har tað krevst ein serligur førleiki (t.d. læknaligur).

Hvat hendir, tá um boðs maðurin fær eina klagu
Um boðs maðurin hevur 3 møguleikar at svara eini klagu:
 1)  Klagan verður kannað nærri.
 2)  Klagan verður avvíst, tí at um boðs maðurin ikki kann við gera hana.
 3)  Um boðs maðurin velur ikki at kanna málið.

1. Klagan verður kannað nærri.
Heldur um boðs maðurin, at ein klaga skal kannast nærri, sendir hann hana til viðkomandi 
myndugleika og biður um eina við merk ing. Samstundis biður hann eisini um at læna 
møgulig skjøl í málinum. Viðmerkingin frá myndugleikanum verður van liga send 
viðkomandi, sum fær møguleika at gera sínar við merk ingar.

Hann, ið hevur klagað, verður vanliga kunnaður um gongdina í málinum.

Tá myndugleikin og viðkomandi hava gjørt sínar viðmerkingar til málið, er hetta vanliga 
klárt til endaligu niðurstøðu um boðs mans ins. Alt eftir, hvussu nógv mál eru til viðgerðar 
hjá um boðs manni num samstundis, og hvussu skjótt myndug leikarnir svara um boðs-
manni num, mugu tygum rokna við, at tað kann ganga umleið eitt hálvt ár, áðrenn málið 
er liðugt viðgjørt.

2. Klagan verður avvíst.
Løg tingið hevur í um boðs mans lógini (lóg nr. 60 frá 10. mai 2000) sett mark fyri, nær 
um boðs maðurin kann viðgera eina klagu:
„Klaga um avgerðir, ið møguligur hægri umsitingar myndug leiki kann broyta, kann 
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ikki sendast um boðs manni num, fyrr enn viðkomandi hægri myndugleiki hevur tikið 
avgerð í máli num...“ (§ 6, stk. 3)

Um tað er møguligt at kæra eina avgerð til ein annan fyri sit ingar myndugleika, skal 
hetta sostatt verða roynt, áðrenn um boðs maðurin kann viðgera málið. Avgerðir, sum 
verða frá boð aðar skrivliga, skulu geva eina vegleiðing um møguligar kæru møgu leikar, 
áðrenn farast kann til um boðs manni n. Eru tygum í iva, kunnu tygum venda tygum til 
myndugleikan, sum hevur tikið avgerðina, ella møguliga til skrivstovuna hjá um boðs-
manni num.

„...Klagan skal vera um boðs manni num í hendi í seinasta lagi eitt ár eftir, at tey 
viðurskifti, ið klagað verður um, áttu sær stað.“ (§ 6, stk. 2)

Orðingin „viðurskifti“ fevnir um alt, sum klagast kann um til um boðs manni n, t.d. 
viðgerðina av einum máli, máls viðgerðar tíð ina, avgerðina í málinum, atburðin o.s.fr. 
Klaga tygum um eina avgerð, skal hendan sostatt verða tikin innanfyri tað sein asta árið.

Inniheldur klagan til um boðs manni n viðurskifti, sum myndug leikin ikki áður hevur tikið 
støðu til, sendir um boðs maðurin næstan altíð klaguna víðari til myndugleikan og biður 
hendan taka støðu til hesi viðurskiftini. Samstundis verður við komandi kunnaður um 
hetta, og biðin um at bíða við at klaga til um boðs manni n, til myndugleikin hevur tikið 
støðu í máli num. Kemur eingin nýggj klaga, ger um boðs maðurin ikki meira við málið.

3. Um boðs maðurin velur ikki at kanna málið.
Í um boðs mans lógini stendur:

„Um boðs maðurin tekur støðu til, um grundarlag er fyri víðari kanningum í máli, ið 
klagað verður um.“ (§ 6, stk. 4)

Um boðs maðurin hevur sostatt ikki skyldu til at taka allar klag ur upp til viðgerðar. Hann 
kann nokta at viðgera klaguna sum heild ella bert at viðgera ávís viðurskifti í hesari.

Um boðs maðurin kannar altíð eina klagu gjølla, áðrenn hann tekur avgerð um at avvísa 
hana. Í tílíkum metingum verður van liga hugt at, um tað eru útlit fyri, at um boðs maðurin 
kann hjálpa viðkomandi. 

Ofta skrivar ella ringir um boðs maðurin til viðkomandi ella til myndugleikan, fyri at hava 
eitt trygt grundarlag fyri avgerð síni. T.d. kann hann biðja um skjølini í málinum.

Ein avvísing av at viðgera eina klagu kann sostatt vera úrslitið av einari víðfevndari 
málsviðgerð hjá um boðs manni num.
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Um boðs maðurin kann sjálvur taka eitt mál til viðgerðar
Um boðs maðurin  kann  eisini  kanna  eitt  mál,  uttan  at  tað  finst  nøkur  klaga  hesum 
viðvíkjandi. Umrøða í fjølmiðlunum kann t.d. hava við sær, at um boðs maðurin gerst 
varur við eitt mál, sum hann ynskir at kanna nærri. Onkuntíð kunnu klagur vera orsøk 
til, at um boðs maðurin fer at kanna viðurskifti, sum tað ikki er klagað um. 

Um boðs maðurin kann sambært §§ 6, stk. 5 og 8, stk. 3 kanna stovnar og tænastustøð 
v.m., ið hoyra til virkisøki hansara.

Um um boðs manni n og embætið
Løgtingið velur fimta hvørt ár ein Løgtingsins umboðsmann. Hevur Løgtingið ikki longur 
álit á um boðs manni num kunnu 2/3 av limunum loysa hann úr starvi.

Um boðs maðurin setir og loysir úr starvi starvsfólk síni.

Tygum kunnu ringja á tlf. 35 85 00, skriva teldupost til  lum@lum.fo ella venda tygum 
til skrivstovuna undir Bryggjubakka 11, Tórshavn, um tygum hava spurningar.
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Skjal 3

Yvirlit yvir endaliga viðgjørdar klagur og kanningar í 2020, har álit og skriv 
vórðu almannakunngjørd

Málini kunnu lesast á www.lum.fo

Dagfesting Mál nr. Heiti

2/11/2020 19/00106 Álit viðvíkjandi klagu um vantandi svar frá Klaksvíkar 
kommunu

3/17/2020 19/00109 Álit viðvíkjandi avgerð hjá Trygdargrunninum at nokta 
innlit í hýrur hjá føroyska fiskiflotanum, málsræði hjá 
stýrinum fyri Trygdargrunnin og leiklutinum hjá Hagstovu 
Føroya í hesum høpi

4/27/2020 19/00114 Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá 
Almannaverkinum

4/29/2020 20/00024 Skriv til Almannamálaráðið viðvíkjandi heimildini at 
gjalda fyri ferðaútreiðslur í sambandi við samveru eftir 
barnaverndarlógini

4/29/2020 20/00024 Samandráttur av niðurstøðu um boðs mans ins í klagumáli 
um eina barnaverndartænastu

5/14/2020 20/00036 Álit um at Landsverk hevur noktað innlit í støðumetingar 
av tunlunum Norður um Fjall

5/15/2020 19/00086 Skriv til Heilsutrygd um eina klagu um heilsutrygdargjald 
og vantandi innlit

5/20/2020 20/00033 Álit frá setium boðs manni  viðvíkjandi klagu um vantandi 
svar frá Runavíkar kommunu

7/2/2020 20/00021 Skriv til Føroya Kærustovn viðvíkjandi klagu um tvinnar 
avgerðir hjá Kærunevndini í lendismálum

7/13/2020 19/00101 Álit viðvíkjandi klagu um vantandi svar og ónøktandi 
byggimálsviðgerð hjá Tórshavnar kommunu

8/26/2020 20/00056 Skriv til Umhvørvis- og vinnumálaráðið um umsitingina av 
føroyskum internet-økisnøvnum
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Dagfesting Mál nr. Heiti

9/3/2020 20/00029 Skriv til Heilsutrygd um eina klagu um vantandi innlit

9/7/2020 20/00078 Álit viðvíkjandi vantandi svari og ógreiðari grundgeving 
frá barnaverndartænastuni í Tórshavn í einum innlitsmáli

9/10/2020 20/00048 Skriv viðvíkjandi handfaringini av teldupostkassa hjá 
einum starvsfólki, ið ikki longur er á lívi

9/16/2020 20/00072 Skriv til Kærustovnin viðvíkjandi klagumáli um at 
kærufreistin var farin

10/8/2020 20/00038 Trygdin hjá ferðafólki, tá Strandfaraskip Landsins leggja at 
í Svínoy og Fugloy

10/13/2020 20/00079 Álit viðvíkjandi klagu um vantandi innlit og grundgeving í 
lønarbrøkin hjá manningini umborð á Teistanum

12/3/2020 19/00108 Um boðs maðurin hevur vitjað deildir í Trivnaðareind 10 
hjá Almannaverkinum

12/8/2020 20/00064 Skriv til Fuglafjarðar kommunu viðvíkjandi klagu um 
vantandi eftirlit við byggiloyvi og vantandi svar frá 
kommununi

12/14/2020 20/00022 Um boðs maðurin verið á eftirlitsvitjan á sambýlum í Eind 8 
hjá Almannaverkinum

12/15/2020 20/00090 Skriv viðvíkjandi klagu um vantandi svar frá Tórshavnar 
kommunu og Tórshavnar Havn

12/17/2020 20/00128 Skriv viðvíkjandi kravinum hjá Tórshavnar kommunu um 
at ferðandi við býbussunum skulu bera munnbind

1/6/2021 20/00126 Skriv til barnaverndartænastuna í Tórshavn

1/18/2021 20/00125 Almannaverkið fekk átalu fyri langdrigna málsviðgerð
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