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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 2021.

Ársfrágreiðingin skal sambært nevndu grein verða 
almannakunngjørd áðrenn 1. juli 2022.

Tórshavn, juni 2022

Hanna Vang
Løgtingsins umboðsmaður
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1 Um embætið
Sambært § 1 í løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai 2000 um Løgtingsins umboðsmann 
velur Løgtingið fyri eitt 5 - ára skeið ein uttantingsmann at hava innlit við fyrisiting 
heimastýrisins. Tann 9. oktober 2020 legði løgtingsformaðurin uppskot fyri Løgtingið 
at velja meg til løgtingsins umboðsmann fyri eitt 5 ára skeið frá 1. januar 2021. Eg tók 
við embætinum 1. apríl 2021. Umframt meg sjálva er embætið mannað við løgfrøðiligu 
ráðgevum mínum Elinborg Apol, Gurið Joensen og Heina Petersen og skrivstovufulltrúa 
Fríðu S. Berg.

Við løgtingslóg kunnu verða gjørdar almennar reglur fyri virksemi umboðsmansins, sum 
annars í sínum starvi er óheftur av Løgtinginum (§ 3).

Virksemi umboðsmansins fevnir um alla fyrisiting heimastýrisins, t.e. bæði landsins 
og ta kommunalu (§ 4, stk. 1). Eisini feløg, stovnar, felagsskapir v.m., ið verða roknað 
við til almennu fyrisitingina sambært fyrisitingarlógini, eru fevndir av virksemi 
umboðsmansins (§ 4, stk. 2). Harumframt eru interkommunalir felagsskapir undirlagdir 
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virksemi umboðsmansins (§ 4, stk. 4). Harafturímóti fevnir virksemi hansara ikki um 
ríkismyndugleikar, Løgtingið og stovnar undir Løgtinginum (§ 4, stk. 5).

Umboðsmaðurin 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 umboðsmanninum klagu 
um tær í § 4 nevndu umsitingareindir, sum eru fevndar av virksemi hansara (§ 6, stk. 
1). Klagarin skal navngeva seg í klaguni, og skal hon vera umboðsmanninum 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 umboðsmannin (§ 6, stk. 
3). Eru hesar treytir loknar, tekur umboðsmaðurin støðu til, um grundarlag er fyri víðari 
kanningum í tí máli, ið klagað verður um (§ 6, stk. 4). Umboðsmaðurin kann eisini sjálvur 
av sínum eintingum taka eitt mál til viðgerðar og fremja neyðugar kanningar í hesum 
sambandi (§ 6, stk. 5). Tær í § 4 nevndu umsitingar hava skyldu at geva umboðsmanninum 
tær upplýsingar og at leggja fram øll tey skjøl, sum hesin embætisins vegna krevur at fáa 
fyrilagt. Umboðsmaðurin 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 kanningararbeiðinum (§ 8).

Tá umboðsmaðurin er liðugur við sínar kanningar, ger hann sína niðurstøðu, og 
metir hann, at álvarsligt mistak ella vansketni er framt, skal hann boða formansskapi 
Løgtingsins, løgmanni og viðkomandi landsstýrismanni og/ella kommunustýri 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 viðkomandi 
myndugleikum til, at fríur rættargangur verður givin (§ 10). Rakar umboðsmaðurin við 
lýti í galdandi lógum, fyriskipanum ella umsitingarligum avgerðum, skal hann boða 
Løgtingi og viðkomandi landsstýrismanni frá hesum, og er talan um kommunal ella 
interkommunal viðurskifti, skal hann eisini boða viðkomandi kommunustýri frá (§ 12).

Lógin og ein vegleiðing um, hvussu ein kann klaga til Løgtingsins 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 Um ársfrágreiðingina fyri 2021

Innkomin og avgreidd mál í 2021

Í ársfrágreiðingini er sum undanfarin ár hagtøl og yvirlit yvir virksemi.

Í 2021 komu inn 82 klagur. Av hesum 82 klagunum vóru 77 endaliga avgreiddar innan 31. 
desember. Harumframt vóru avgreiddar 13 klagur frá undanfarnum árum. 

Talið av klagum er lægri enn í 2020, men liggur á hædd við talið av klagum árini undan 
2020.  Tá  hugt  verður  eftir,  á  hvørjum málsøkjum  flestu  klagur  vóru,  sæst  í  talvu  2, 
at stórstu bólkarnir av klagum eru undir „Børn og ung“, „Innlit, gegni v.m.” og undir 
„Kommunumál“. Her má eg vísa á, at bólkurin „Børn og ung“ inniheldur øll mál 
viðvíkjandi børnum, eisini um málið ítøkiliga snúði seg um til dømis ein fyrisitingarligan 
spurning. 

Av teimum 90 klagunum, sum vóru avgreiddar í 2021, endaðu 17 við niðurstøðum í 
antin áliti ella skrivi. 63 klagur vóru avgreiddar við aðrari viðgerð enn niðurstøðu frá 
umboðsmanninum, meðan 10 klagur vóru avvístar uttan viðgerð. 

Í 2021 vóru givnar átalur í 7 málum. Í 3 av hesum 7 málunum vóru eisini givin tilmæli til 
myndugleikan. Harumframt endaðu 9 onnur mál við tilmæli til myndugleikan. 

Gongdin í 2021

Árið 2021 var natúrliga merkt av tí skifti, sum fór fram, tá ið eg tók við 1. apríl 2021 eftir 
Sólju í Ólavsstovu. Harumframt settu avbjóðingar og avmarkingar í samband við covid19 
eisini sín dám á arbeiðið. Vegna óvissu útlitini til at vitja stovnar, valdi eg ikki at gera 
eftirlitsvitjanir. 

Í mars 2021 vóru tvær kanningar á barnaverndarøkinum lokaðar uttan at meira var gjørt 
við málini.

Eg byrjaði í 2021 tvær kanningar av egnum ávum, eins og eg helt áfram við eini triðju 
kanning, sum avgerð var tikin um at fara undir í 2020. Kanningarnar vórðu ikki lidnar 
fyrrenn fyrst í 2022 og eru tí ikki tiknar við í hesa ársfrágreiðing. 

Tann 11. mai 2021 luttók eg saman við ráðgeva á árligum fundi við norðurlendsku 
barnaumboðsmenninar umvegis netið. 

Í døgunum 26. og 27. mai 2021 fylgdu eg og ráðgevar mínir umvegis netið 12. alheims 



ráðstevnuni hjá altjóða umboðsmansstovninum við heitinum „giving voice to the 
voiceless“, har Írland var vertur. 

Tann 3. desember fekk eg heiðurin at seta fólkaheilsuráðstevnuna hjá Fólkaheilsuráðnum 
í  Kongshøll.  Ráðstevnan  bar  heitið  „Hvussu  hevur  tú  tað,  barn?”  og  viðgjørdi  fleiri 
týdningarmikil evnir. Eg segði nøkur orð um barnarættindasáttmálan og tann týdning, 
sum sáttmálin eigur at hava fyri framferðina hjá myndugleikum og øðrum mótvegis 
børnum. Eg havi valt at seta ein stuttan samandrátt av setanarrøðuni í ársfrágreiðingina.

Nýggjar greinar

Til hesa ársfrágreiðingina eru eisini skrivaðar fýra greinar. Fyrsta greinin snýr seg um 
skylduna hjá myndugleikum sambært góðum fyrisitingarsiði at svara borgarum, sum 
venda sær til myndugleikan. Onnur greinin snýr seg um málsføri í almennari fyrisiting 
og er um, hvør myndugleiki er tann rætti at fyrisita, málsviðgera og taka avgerðir. Triðja 
greinin snýr seg um skylduna at lata innlit í veruligar upplýsingar av stórum týdningi 
fyri  málið,  sum  finnast  í  skjølum,  sum  innlit  annars  ikki  er  í,  sambært  §  11,  stk.  1  í 
innlitslógini. Fjórða greinin viðger rættin at lata seg umboða av øðrum ella fáa hjálp frá 
øðrum sambært § 8, stk. 1 í fyrisitingarlógini. Nortið verður eisini við tær avbjóðingar, 
sum støðugt vaksandi talgildingin hevur fyri rættin at lata seg umboða.
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3 Hagtøl

Klagur innkomnar í 2021 býttar á myndugleikar

Í 2021 komu inn 82 klagur. Hesar klagur vóru býttar soleiðis millum ymisku 
myndugleikarnar:

Talva 1
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Talva 1

Myndugleiki Klagur

Akstovan 1
Almannamálaráðið 2
Almannaverkið 4
Arbeiðs- og brunaeftirlitið 1
Barnaverndartænastur 15
Bústaðir 1
Familjufyrisitingin 2
Fíggjarmálaráðið 2
Fiskimálaráðið 2
Føroya Kærustovnur 1
Føroya Politi 1
Heilsumálaráðið 3
Høvuðsbarnaverndarnevndin 2
Javnstøðunevndin 1
Kommunur 19
Landslæknin og koronanevndin 1
Landsverk 3
Løgmansskrivstovan 2
Sjóvinnustýrið 1
Sjúkrahúsverkið 1
Strandfaraskip Landsins 2
Taks 4
Talgildu Føroyar 2
Udlændingestyrelsen 1
Uttanríkis- og mentamálaráðið 6
Annað 2
Tilsamans 82
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Innkomnar klagur í 2021  
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
Almannamál 2
Arbeiðsmarknaðarmál 2
Búnaðarmál, byggimál, ognartøka og umhvørvismál 6
Børn og ung 21
Flutningur, samskifti og vegir 2
Heilsumál 6
Innlit, gegni v.m. 12
Kommunumál 10
Skattur v.m. 5
Skúlamál 1
Starvsfólkamál 6
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 1
Annað 8

Tilsamans 82

Talva 2

Talva 2

Búnaðarmál, byggimál, ognartøka  

og umhvørvismál

Vinnulívs- og 

fiskivinnumál v.m.
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Myndugleiki Klagur Avvístar
Onnur 

viðgerð
Viðgjørdar við áliti

Aktovan 1 1   
Almannamálaráðið 2   2
Almannaverkið 4 1 3  
Arbeiðs- og brunaeftirlitið 1  1  
Barnaverndartænastur 15 1 14  
Bústaðir 1 1   
Familjufyrisitingin 2  2  
Fíggjarmálaráðið 2   2
Fiskimálaráðið 2  1 1
Føroya kærustovnur 4  3 1
Føroya Politi 1 1   
Heilsumálaráðið 3  3  
Høvuðsbarnaverndarnevndin 2  2  
Javnstøðunevndin 1   1
Kommunur 22 2 15 5
Landslæknin og koronanevndin 1 1   
Landsverk 3  3  
Løgmansskrivstovan 2  2  
Sjóvinnustýrið 1  1  
Sjúkrahúsverkið 1  1  
Strandfaraskip Landsins 2 1 1  
Taks 4  3 1
Talgildu Føroyar 2  1 1
Udlændingestyrelsen 1 1   
Undirvísingarstýrið 1  1  
Uttanríkis- og mentamálaráðið 7  4 3
Annað 2  2  

Tilsamans 90 10 63 17

▪  Viðgjørdar við áliti▪  Onnur viðgerð▪  Avvístar

Klagur, endaliga avgreiddar  
í 2021

Av teimum 82 klagunum, sum komu inn 
í 2021 vóru 77 endaliga avgreiddar innan 
31. desember 2021.

Harumframt vóru avgreiddar 13 klagur frá 
undanfarnu árum.
Úrslitið av viðgerðini var hetta  
(býtt upp eftir myndugleika):

Talva 3

Talva 3

63

17

10
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Klagur viðgjørdar í 2021 har umboðsmaðurin  
veitti aðra viðgerð og hjálp til borgarar,  
ella har grundarlag ikki var fyri at kanna málið
Í 2021 vóru viðgjørdar 63 klagur, har umboðsmaðurin 
veitti aðra viðgerð og hjálp til borgarar, ella har grundarlag 
ikki var fyri at kanna málið. 
Býtið teirra millum sæst niðanfyri:

Talva 4

Onnur viðgerð og hjálp Klagur

Gongd komin á málið 11
Umboðsmaðurin metti ikki grundarlag vera fyri at kanna málið 40
Klagari vístur til kærumyndugleika 1
Málið tikið uppaftur 0
Málið sent víðari til kærumyndugleika 2
Annað 9

Tilsamans 63

Klagur, avvístar í 2021

Í 2021 vóru 10 klagur avvístar av ymiskum orsøkum.
Býtið teirra millum sæst niðanfyri:

Talva 5

Avvístingarorsøk: Klagur

Innkomin ov seint 0
Kærumyndugleiki ikki troyttur 6
Uttanfyri heimildarøki 4

Klagari ónavngivin 0

Tilsamans 10
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Málsøki Klagur

Almannamál 5
Arbeiðsmarknaðarmál 3
Búnaðarmál, byggimál, ognartøka og umhvørvismál 7
Børn og ung 21
Flutningur, samskifti og vegir 4
Heilsumál 7
Innlit, gegni v.m. 13
Kommunumál 9
Skattur v.m. 5
Skúlamál 1
Starvsfólkamál 5
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 1
Annað 9

Tilsamans 90

Viðgjørdar klagur  
í 2021, býttar á málsøki
Tey málini, sum vórðu endaliga viðgjørd í 2021, kunnu býtast upp eftir málsøki á hendan hátt:

Talva 6

Talva 6
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10
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Arbeiðsmarknaðarmál

Búnaðarmál, byggimál, ognartøka og umhvørvismál
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Flutningur, samskifti og vegir

Heilsumál

Innlit, gegni v.m.
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Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m.
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Mál tikin upp av egnum ávum  
– eftirlitsvitjanir og kanningar

Tey 2 málini, sum umboðsmaðurin sjálvur tók upp í 2021, vóru ikki endaliga avgreidd 
innan 31. desember 2021.
Frá undanfarna ári vóru 2 mál avgreidd.t

Talva 8

Avgreiddu málini eru býtt soleiðis millum ymisku myndugleikarnar

Fosturforeldraskipanin 1
Barnaverndartænastur 1

Tilsamans 2

Málsviðgerðartíðin av endaliga  
viðgjørdum klagum

Miðalviðgerðartíðin av teimum 17 endaligu viðgjørdu klagunum, har álit var skrivað, 
var: (Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 9

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 0 mðr 26 dagar
Samlað 2 mðr 29 dagar
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Málsviðgerðartíðin av klagum,  
har umboðsmaðurin hevur veitt aðra  
viðgerð og hjálp til borgarar

Miðalviðgerðartíðin av teimum 63 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 8 dagar
Samlað 1 mðr 6 dagar

Málsviðgerðartíðin av avvístum klagum

Miðalviðgerðartíðin av teimum 10 avvístu klagunum var:
(Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 11

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 0 dagar
Samlað 4 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 11 dagar
Samlað 1 mðr 13 dagar

Málsviðgerðartíðin av málum tikin upp  
av egnum ávum

Miðalmálsviðgerðartíðin av teimum 2 málunum, sum vórðu  
tikin upp av egnum ávum og avgreidd, var: 
(Roknað er við 30 døgum pr. mánað)

Talva 13

Viðgerðartíð í miðal

Aftan á partshoyring 5 mðr 25 dagar
Samlað 10 mðr 22 dagar
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Sammetingar  
2019–2021

Mynd 1

Innkomnar 
klagur

Avvístar klagur
Endaliga  

avgreiddar
Eldri klagur 
avgreiddar

2019 72 11 59 18
2020 109 13 96 12
2021 82 10 77 13

▪  2019 ▪  2020 ▪  2021
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▪  2019 ▪  2020 ▪  2021

Mynd 2

Innkomnar ov 
seint

Kærumøguleiki  
ikki troyttur

Uttanfyri  
heilmildarøki

Klagari  
ónavngivin

2019 4 5 2 0
2020 0 8 3 2
2021 0 6 4 0

Avvísingarorsøk
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Innkomnar klagur, býttar á málsøki

Mynd 3

2019 2020 2021

Almannamál 7 11 2
Arbeiðsmarknaðarmál 4 2 2
Búnaðarmál, byggimál, ognartøka og umhvørvismál 16 25 6
Børn og ung 13 31 21
Flutningur, samskifti og vegir*   2
Heilsumál 3 8 6
Innlit, gegni v.m. 11 8 12
Kommunumál*   10
Skattur v.m. 2 3 5
Skúlamál 1 3 1
Starvsfólkamál 11 6 6
Vinnulívs- og fiskivinnumál v.m. 1 3 1
Annað 3 9 8

*Býtt á fleiri málsøki í mun til undanfarnu ár (út frá talvu 2)

▪  2019 ▪  2020 ▪  2021
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▪  2019 ▪  2020 ▪  2021

Klagur um avgerðir, málsviðgerð og atburð

Mynd 4

Avgerðir og  
grundgeving

Málsviðgerð og  
málsviðgerðartíð

Atburð

2019 23 48 1
2020 32 71 6
2021 38 40 4
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Innkomnar klagur býttar á aðalráðini við undirliggjandi stovnum, 
kommunur, Føroya Kærustovn og mál um børn og ung

Mynd 5

2019 2020 2021

Almannamálaráðið 8 11 12
Fíggjarmálaráðið 3 7 14
Fiskimálaráðið 1 1 2
Heilsumálaráðið* 1 5 4
Løgmansskrivstovan 2 3 2
Samferðslumálaráðið** 1
Umhvørvis- og vinnumálaráðið*** 2 6 2
Uttanríkis- og mentamálaráðið**** 2 5 6
Børn og ung 10 23 15
Føroya Kærustovnur 5 9 1
Kommunur 18 35 19
Annað 19 4 5
* (fyrrv. Heilsu- og innledismálaráðið)
**Ráðið niðurlagt og málsøkini flutt til FMR og UVMR
***(fyrrv. Uttanríkis- og vinnumálaráðið)
****(fyrrv. Mentamálaráðið)

▪  2019 ▪  2020 ▪  2021
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Mál tikin upp av egnum ávum  
– eftirlitsvitjanir og kanningar

Mynd 6

Eftirlitsvitjanir Kanningar

2019 1 1
2020 2 6
2021  2

▪  Eftirlitsvitjanir ▪  Kanningar

Innkomnar klagur 2001–2021
Talva 7

Talva 7

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020

0

20

40

60

80

100

120

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Talva 7

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020

0

20

40

60

80

100

120

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Talva 7

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020

0

20

40

60

80

100

120

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Talva 7

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020

0

20

40

60

80

100

120

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Talva 7

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020

0

20

40

60

80

100

120

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Talva 7

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stabbadiagram: innkomnar klagur 2001 - 2020

0

20

40

60

80

100

120

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020



28 ǀ  Løgtingsins umboðsmaður, Ársfrágreiðing 2021



Løgtingsins um boðs maður, Ársfrágreiðing 2021 ǀ  29

4 Álit 

Álit og skriv

Umboðsmaðurin viðgerð klagur um avgerðir hjá myndugleikunum, eins og viðferð teirra 
av borgarum og málum. Ein borgari kann t.d. klaga um, at ein umsókn er noktað, um 
tann valda viðgerðarháttin, um ta tíðina, sum hetta hevur tikið og/ella framferðarháttin 
hjá embætisfólkum.

Um umboðsmaðurin, eftir at hava kannað málið, kemur til ta niðurstøðu, at hann gevur 
klagaranum  viðhald,  kann  hann  finnast  at  tí  myndugleika,  sum  klagan  snýr  seg  um. 
Umboðsmaðurin kann eisini heita á myndugleikan um at umhugsa málið av nýggjum og 
taka eina aðra avgerð. Umboðsmaðurin kann ikki sjálvur broyta eina avgerð. Uppgávan 
hjá umboðsmanninum er sostatt at greiða myndugleikanum frá, at hesin eftir hansara 
fatan hevur gjørt eitt mistak.

Í summum førum er umboðsmaðurin samdur við myndugleikanum, men av tí 
at umboðsmaðurin metir, at evnið hevur almennan áhuga, almannakunngerð 
umboðsmaðurin eitt skriv um niðurstøðu sína.

Niðanfyri eru dømir um mál, sum umboðsmaðurin hevur avgreitt við einum áliti ella 
skrivi.

MÁL NR 20/00125

Almannaverkið fekk átalu fyri langdrigna málsviðgerð

Ein borgari vendi sær til umboðsmannin um, at Almannaverkið umsat stuðulsfyriskipanina 
av sokallaðu „daddutímum“ á ein óhepnan hátt. Daddutímar er stuðulsfyriskipan 
sambært § 32 c í forsorgarlógini og er fyri børn undir 18 ár, sum tørva stuðulsfólk vegna 
virkistarn orsakað av likamligum ella sálarligum breki ella víðfevndari sjúku.

Klagarin vísti á, at langdrigna málsviðgerðin í sambandi við endurnýggjan av játtanini til 
stuðulstímar hevði við sær, at barn hansara misti stuðulsfyriskipanina í 3 mánaðir.
Umboðsmaðurin viðmerkti, at málsviðgerðin av eini framhaldandi játtan til slíka skipan 
sum daddutímar, har tað snýr seg um, at barnið/familjan fær praktiska hjálp sum lættir 
um gerandisdagin, eigur at verða skipað soleiðis, at barnið/familjan, sum hevur tørv á 
játtanini, hevur eina støðuga játtan, so skipanin ikki steðgar upp í onkrum tíðarskeiði 
vegna langa málsviðgerðartíð.

Í hesum førinum steðgaði skipanin upp í 3 mánaðir, meðan klagarin bíðaði eftir svari 
frá Almannaverkinum. Umboðsmaðurin helt hetta ikki vera nøktandi og viðmerkti, 
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at undanførslurnar hjá Almannaverkinum um orsøkirnar til seinkanina vístu, at 
viðgerðarmannagongdin, sum Almannaverkið hevði fyri slík mál, ikki var í lagi. 

Umboðsmaðurin gav Almannaverkinum eina átalu fyri handfaringina av málinum, men 
tá Almannaverkið undir viðgerðini av klagumálinum hevði broytt sínar mannagongdir, so 
slík mistøk, sum hend eru í hesum máli, ikki skulu koma fyri aftur, gjørdi umboðsmaðurin 
ikki meira við málið.



Løgtingsins um boðs maður, Ársfrágreiðing 2021 ǀ  31

MÁL NR 20/00137

Álit viðvíkjandi klagu um setan av stjóra til Tjóðpall Føroya

Klagað varð um avgerðina hjá Uttanríkis- og mentamálaráðnum í kærumálinum frá 
Leikarafelag Føroya um setan av stjóra til Tjóðpall Føroya. 

Umboðsmaðurin viðmerkti, at sambært fyrisitingarrættinum hava myndugleikarnir 
skyldu at kanna og upplýsa eitt mál til fulnar, áðrenn ein fyrisitingarlig avgerð verður 
tikin. Hetta er eisini galdandi fyri kærunevndaravgerðir. Málsupplýsingarskyldan 
(officialprincippet), sum er áløgd myndugleikum, er ein sokallað garantiregla, sum hevur 
til endamáls at tryggja, at eitt mál er upplýst til fulnar, bæði í mun til lóggávuna, tey 
faktisku viðurskiftini og umstøðurnar annars í málinum, áðrenn avgerð verður tikin. Er 
eitt mál ikki nøktandi upplýst, áðrenn avgerð verður tikin, kann hetta føra til, at avgerðin 
kann verða ógildað ella má verða tikin upp aftur til nýggja viðgerð.

Undir viðgerðini av málinum kom fram, at Uttanríkis- og mentamálaráðið ikki hevði 
útvegað sær øll skjøl um stjórasetanina so sum umsóknir, metingarnar av umsøkjarum 
og fullfíggjaðar fundarfrágreiðingar frá setanartilgongdini, tá ráðið gjørdi niðurstøðu í 
kærumálinum. 

Umboðsmaðurin helt, at ráðið ikki hevði allar neyðugar upplýsingar í málinum fyri at 
staðfesta, at Leiklistaráðið hevði tikið saklig atlit í sambandi við setanina av nýggjum 
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stjóra til Tjóðpall Føroya, og at Uttanríkis- og mentamálaráðið tí ikki hevði upplýst málið 
nøktandi, áðrenn ráðið tók avgerð í málinum. 
Umboðsmaðurin gav Uttanríkis- og mentamálaráðnum eina átalu fyri handfaringina av 
kærumálinum og bað ráðið taka málið uppaftur til nýggja viðgerð.

Uttanríkis- og mentamálaráðið tók málið upp til nýggja viðgerð, og tann 16. mars 2021 
tók ráðið nýggja avgerð í málinum.

MÁL NR 21/10854

Álit viðvíkjandi klagu um setanartilgongdina  
av stjóra til Tjóðpall Føroya
Klagað varð aftur um viðgerðina hjá Uttanríkis- og mentamálaráðnum av klaguni frá 
Leikarafelag Føroya um setanartilgongdina av stjóra til Tjóðpall Føroya. 

Hendan klagan snúði seg nú um, hvussu Leiklistaráðið var mannað undir tilgongdini at 
seta stjóra til Tjóðpall Føroya, og at avgjørt varð at seta sama stjóra fyri 4. ferð.

Klagarin vísti á, at í eitt heilt ár var Leiklistaráðið undirmannað, tí einki starvsfólkaumboð 
var valt ístaðin fyri umboð, sum tók seg úr ráðnum. Tá so nýtt starvsfólkaumboð var valt, 
var tað ikki við til sjálva setanina vegna ógegni. Uttanríkis- og mentamálaráðið vísti á, 
at Leiklistaráðið var viðtøkuført, tá tað tók avgerð í málinum, men at tað var óheppið, at 
Leiklistaráðið ikki hevði verið fullmannað undir allari setanartilgongdini. Uttanríkis- og 
mentamálaráðið metti tó, at hetta ikki hevði havt týdning fyri avgerðina um at seta stjóra 
í hesum føri.

Umboðsmaðurin hevði onga viðmerking til hesa metanina og segði seg ikki hava grundarlag 
fyri at halda, at setanartilgongdin hevði verið avgerandi øðrvísi, um starvsfólkaumboð 
hevði verið við undir allari  tilgongdini, ella at avgerðin um stjórasetanina hevði fingið 
annað innihald. Umboðsmaðurin mælti tó Uttanríkis – og mentamálaráðnum til at skipa 
greiðari mannagongd fyri, hvussu farast skal fram, tá limur tekur seg úr Leiklistaráðnum, 
og at gera reglur, sum skulu tryggja, at alt virksemi hjá Leiklistaráðnum verður framt við 
atliti at meginregluni um armslongd.

Víðvíkjandi spurninginum um at seta sama stjóra fyri 4. ferð, vísti klagarin á, at orsøkin 
til áramálssetan er vanliga eitt ynski um at tryggja listarliga endurnýggjan, listarliga 
menning og kreativa frælsið. Tí helt klagarin, at verandi praksis við at seta sama stjóra 
fleiri  ferðir,  ikki  var  í  samsvari  við  endamálið  at  hava  áramálssettan  stjóra  í  einum 
listarligum leiðarastarvi. Uttanríkis- og mentamálaráðið vísti á, at lógarásetingin um 
áramálssetan ikki kann lesast sum, at stjórin ikki kann verða settur aftur. Skipanin 
kann eisini grundgevast øvugt  soleiðis, at  stjórin skal eftirmetast á fimta hvørjum ári, 
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um viðkomandi søkir aftur. Tá hava aðrir umsøkjarar møguleikan at søkja starvið, 
og Leiklistaráðið metir síðani út frá øllum umsøkjarum, hvør er tann best skikkaði til 
starvið. Uttanríkis- og mentamálaráðið vísti á, at lýsingin eftir stjóra ásetti viðkomandi 
krøv til førleikar og royndir hjá umsøkjarum. Setanarbólkurin gjørdi eina samanberandi 
talvu yvir allar umsøkjararnar, har til bar at samanbera førleikar, royndir og fatan av 
starvinum. Metingin av umsøkjarunum bygdi á tey formligu krøv, sum víst varð til í 
starvslýsingini. Í tilgongdini vórðu metingar gjørdar av øllum umsøkjarunum. Út frá eini 
endaligari samanberandi meting avgjørdi Leiklistaráðið at seta tann umsøkjaran í starvið, 
sum tað metti vera best skikkaðan at leiða stovnin komandi fimm árini. Við grundarlagi 
í gjøgnumgongd av øllum skjølum í málinum metti Uttanríkis- og mentamálaráðið, at 
tilgongdin hjá Leiklistaráðnum, at seta stjóra fyri Tjóðpall Føroya, var saklig.

Hesum var umboðsmaðurin samdur í. Umboðsmaðurin viðmerkti, at út frá lógartekstinum 
og viðmerkingunum til lógina er ikki grundarlag fyri at siga, at áramálssetanin í hesum 
føri merkir, at tað er forboð fyri at seta sama stjóra aftur. Um hetta var ætlanin við 
áramálssetanini, skuldi hetta verið ásett í lógartekstinum og/ella komið greitt fram í 
viðmerkingunum.

MÁL NR 21/01532

Álit viðvíkjandi klagu um avgerð hjá Uttanríkis- og 
mentamálaráðnum at nokta stuðli til eina filmsverkætlan
Ein borgari klagaði um avgerð hjá Uttanríkis- og mentamálaráðnum at nokta stuðli til 
filmsverkætlanina „Skúla Scam“ vegna málbrúkið í filminum.

Klagarin førdi í klagu sínari m.a. fram, at landsstýrismaðurin við sínari avgerð, um at 
nokta stuðul til filmsverkætlanina, gekk ímóti tí, ið Løgtingið upprunaliga hevði ætlað við 
stuðli til slíkar filmsverkætlanir, eitt nú, at stuðul verður veittur eftir tilmæli frá yrkisfólki 
og óheft frá politiska myndugleikanum.

Í hoyringsskrivi til umboðsmannin í sambandi við klaguna, gjørdi Uttanríkis- og 
mentamálaráðið m.a. greitt, at ein stýrisbólkur varð settur at hava yvirskipaða arbeiðið 
um hendi at skipa leistin fyri, hvussu almennur stuðul verður veittur til føroyska 
filmsgerð. Sagt varð, at  stýrisbólkurin valdi  tveir filmsráðgevar,  ið  skuldu gera  tilmæli 
til landsstýrismannin um býtið av stuðlinum. Sagt varð eisini, at skipanin við filmsstuðli 
var fakliga tryggjað við ráðgevum, men at leikluturin hjá ráðgevunum var tilmælandi, 
og at armslongd ikki eyðmerkti skipanina. Sambært ráðnum merkti hetta, at tað var 
landsstýrismaðurin, ið tók endaligu avgerðina um veitan av filmsstuðli.

Umboðsmaðurin helt, at landsstýrismaðurin hevði heimild at gera av hvør, ið fær stuðul. 
Heimildin var at finna  í  § 2,  stk. 2  í  løgtingslóg nr. 60  frá  17. mai 2005 um stuðul  til 
mentan og list. 
Umboðsmaðurin vísti í hesum sambandi á, at Løgtingið í 2014, við einari broyting í lógini, 
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hevði givið landsstýrismanninum í mentamálum heimild at leggja sína avgerðarheimild, 
sambært § 2, stk. 2, til annan almennan myndugleika ella stovn.

Umboðsmaðurin metti, at løgtingið við lógarbroytingini í 2014 hevði tikið eina støðu til 
meginregluna um armslongd innan mentanarøkið og hevði í hesum høpi gjørt av at lata 
tað upp í hendurnar á avvarandi landsstýri at gera av, um ella í hvønn mun meginreglan 
skuldi vera galdandi. Umboðsmaðurin kundi í hesum høpi staðfesta, at landsstýrið ikki 
enn hevði nýtt hesa heimild, og tískil var meginreglan um armslongd ikki galdandi í 
sambandi við tær avgerðir, ið landsstýrismaðurin tók í hesum høpi.

Umboðsmaðurin helt eisini, at landsstýrismaðurin, umframt at hava heimild at gera 
av hvør, ið fekk stuðul, eisini hevði tikið eina fyrisitingarrættarliga avgerð, ið helt seg 
innanfyri lógliga karmin fyri, hvat ein landsstýrismaður sakliga kundi leggja dent á í 
sambandi við viðgerð av stuðulsumsóknum. Umboðsmaðurin vísti í hesum sambandi 
á, at ásett var í kunngerð, at tá umsóknir um stuðul vóru viðgjørdar, vóru listarlig 
og mentanarlig eyðkenni at galda sum metingarstøði. Í innanhýsis leiðreglum og 
vegleiðing frá ráðnum var m.a. ein nágreining gjørd av metingarstøðinum, ið sambært 
umboðsmanninum ikki klárt og til fulnar gjørdi greitt hvat, ið kann, skal ella ikki skal 
vera galdandi. Ei heldur var í leiðreglunum ella vegleiðingini gjørd nøkur raðfesting eftir 
týdningi av metingarstøðinum, soleiðis at summir tættir høvdu størri raðfesting enn 
aðrir.

Grundað á hetta, metti umboðsmaðurin  seg  ikki hava grundarlag  fyri  at finnast  at,  at 
landsstýrismaðurin hevði lagt dent á málbrúk sum listarligt og mentanarligt eyðkenni 
fram um onnur eyðkennir og raðfest hetta at hava avgerandi týdning. 

Umboðsmaðurin vísti eisini á, at karmurin og innihaldið av virkseminum hjá 
filmsráðgevunum í høvuðsheitum var skipað  í  innanhýsis  leiðreglum og vegleiðing hjá 
ráðnum. Umboðsmaðurin metti, at hesin fyriskipanarligi formurin ikki var egnaður, 
tá talan var um reglur, ið skuldu handhevjast móti borgarum, og um reglur, ið skipaðu 
setanarlig viðurskifti hjá myndugleikanum. 

Umboðsmaðurin mælti til, at Uttanríkis- og mentamálaráðið fekk skipað hesi og møguliga 
onnur viðkomandi viðurskifti, ið høvdu samband við umsiting av filmsjáttanini, í lóg ella 
kunngerð, soleiðis at opinleiki og gjøgnumskygni var tryggjað á økinum.
Harafturat mælti umboðsmaðurin til, at stýrisbólkurin, ið var settur at hava yvirskipaða 
arbeiðið um hendi at skipa leistin fyri, hvussu almennur stuðul varð veittur til føroyska 
filmsgerð, fekk skipað síni grundleggjandi viðurskifti í lóg ella kunngerð, eitt nú viðurskifti 
kring val og tal av limum í stýrisbólkinum.

Burtursæð frá hesum viðmerkingum, gjørdi umboðsmaðurin ikki meira við málið.
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MÁL NR 21/01545

Skriv til Taks um vantandi  
upplýsingar í einum áminningarskrivi
Í sambandi við eina klagu um, at Taks sendi borgara áminningarskriv um eftirstøðu, 
hóast Taks hevði jattað, at talan var um ein feil, og at rokningin var strikað, hefti 
umboðsmaðurin seg eisini við, hvussu áminningarskrivini vóru háttaði. Eitt nú sást, at 
eingin undirskrift var á áminningarskrivunum, og at tað ikki var upplýst, hvat tíðarskeið 
kravið stavaði frá.

Undirskrift á skrivum frá almennum myndugleikum
Umboðsmaðurin viðmerkti, at øll skriv frá almennum myndugleikum, sum eru at 
meta sum avgerðir, eiga sambært góðum fyrisitingarsiði at verða undirskrivað. Tá 
talan er um skriv, sum ikki broyta rættarstøðuna hjá einum borgara, so sum kontoavrit 
og áminningar, kann tað eftir umstøðunum í málinum vera nøktandi, at almenni 
myndugleikin stendur sum avsendari, og at skrivini eru uttan persónliga undirskrift frá 
starvsfólki hjá viðkomandi myndugleika. Í slíkum førum er tó neyðugt, at skrivið hevur 
so mikið nøktandi upplýsingar um myndugleikan, at móttakarin greitt og lættliga kann 
síggja, hvussu hann kann seta seg í samband við myndugleikan. 

Í ítøkiliga málinum var á áminngarskrivinum upplýst um navn, postrúm, bý og 
telefonnummar hjá Taks. Hinvegin var eingin upplýsing um gøtunavn, hóast hetta 
er viðkomandi, um borgarin ynskir at møta á skrivstovuni hjá Taks um skrivið, hann 
hevur móttikið. Ei heldur varð upplýst um nakra teldupostadressu, sum borgarin kundi 
samskifta umvegis, um hann ynskti  tað. Tað eigur  ikki at áliggja borgaranum at finna 
hesar upplýsingar, so hann kann nýta tann samskiftishátt, sum passar honum best. Hetta 
eru upplýsingar, sum eiga at vera á einhvørjum skrivi frá einum almennum myndugleika. 
Umboðsmaðurin heitti tí á Taks um at gera neyðugar broytingar, so adressuupplýsingar 
á skrivum frá Taks verða nøktandi. 

Nágreinan av kravinum
Í áminningarskrivinum varð upplýst, hvat slag av eftirstøðu, talan var um, men hóast skjalið 
hevði ein teig viðvíkjandi árstali, var einki upplýst um, hvat tíðarskeið kravið stavaði frá. 

Taks upplýsti, at stovnurin hevur tvær skipanir, bókhaldsskipanina BO og 
konteringsskipanina KO, sum eru grundarlag fyri teirra innkrevjingarskipan IK. Krøvini 
úr KO eru býtt sundur uppá ár, meðan krøvini úr BO ikki eru býtt í ávís tíðarskeið, men 
eru upplýst sum ein samlað saldo í innkrevjingarskipanini. Hetta er galdandi fyri eitt nú 
skuld av eftirløn og mvg skuld. Tað ber tó altíð til hjá starvsfólkunum á Taks at kanna og 
upplýsa, hvat kravslag og tíðarskeið talan er um. 

Taks greiddi eisini frá, at tað kravdi umfatandi broytingar í skipanini, um krøv, m.a. sum 
hetta um eftirløn av B-inntøku, skulu verða býtt í ár og ikki bara verða upplýst, sum ein 
samlað saldo úr bókhaldsskipanini BO og innkrevjingarskipanini IK. 
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Umboðsmaðurin helt, at ein upplýsing um, hvat tíðarskeið eitt krav var frá, var altíð 
viðkomandi, tá talan var um eftirstøðu, bæði tí hetta er avgerandi fyri spurningin um fyrning 
av kravinum og annars fyri greidleikan í málinum sum heild. Tá áminningarskrivið hevði 
ein teig viðvíkjandi árstali, men ikki innihelt eina tilskilan um, hvat tíðarskeið skuldin 
var frá, helt umboðsmaðurin, at áminningarskrivið ikki hevði tann neyðuga greidleikan, 
ið slík skriv frá einum almennum myndugleika eiga at hava. Tá talan samstundis var 
um vantandi upplýsing av so týðandi viðurskiftum sum, hvat tíðarskeið eitt krav var frá, 
heitti umboðsmaðurin á Taks um at tillaga hetta slagið av áminningarskrivum, so tey 
gerast greiðari.
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MÁL NR 21/01917

Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá Tvøroyrar 
kommunu av tilboði uppá at reka kantinuna í ítróttarhøllini í 
Trongisvági og av innlitsumbøn

Klagað varð um málsviðgerðina hjá Tvøroyrar kommunu av tilboði uppá at reka kantinuna 
í ítróttarhøllini í Trongisvági og av innlitsumbøn í málið.

Kommunan avgjørdi ikki at taka av tilboðnum frá klagaranum og grundaði hetta við, at 
valt varð, at halda fast við tryggu og kendu loysnina við verandi loyvishavara, sum var hin 
tilboðsgevarin.

Umboðsmaðurin segði seg ikki kunna taka støðu til, hvørt avgerðin hjá kommununi, um 
val av vinnandi tilboði, var ein røtt avgerð, tí slíkar avgerðir eru eginrættarligar gerðir, 
sum falla uttanfyri avgerðarhugtakið sambært fyrisitingarlógini. Men hóast hetta átti 
málsviðgerðin av málinum at verða framd sambært møguligum reglum fyri ítøkiligu 
útbjóðingina og sambært góðum fyrisitingarsiði.

Viðvíkjandi málsviðgerðini av tilboðunum fýltist umboðsmaðurin á, at kommunan ikki 
hevði skjalfest fundirnar, sum kommunan hevði havt við tilboðsgevararnar, betri, og at 
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grundgevingin, sum varð givin klagaranum, um hví hin tilboðsgevarin var valdur framum 
klagaran, var ikki nøktandi. 

Umboðsmaðurin helt, at kommunan ikki hevði víst góðan fyrisitingarsið í sambandi við 
útbjóðingina.

Viðvíkjandi innlitsumbønini vísti umboðsmaðurin á, at 10 skjøl vóru skrásett í málinum, 
meðan kommunan játtaði klagaranum innlit í 8 skjøl, men ikki nevndi nakað um hini 2 
skjølini. 

Umboðsmaðurin viðmerkti, at tá ein umbøn um innlit í ávíst mál verður viðgjørd, eigur 
myndugleikin at taka støðu til og upplýsa um øll skjølini í málinum, t.v.s. eisini tey skjøl, 
sum innlit ikki verður givið í, tí sýtan av innliti í ávís skjøl, er ein noktandi avgerð, sum 
skal grundgevast og hava tilvísing til tær rættarreglur, sum avgerðin er grundað á.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at talið av skjølum ella sniðið á teimum ikki góvu orsøk til, 
at nokta klagaranum avrit av skjølunum, men í staðin biðja hann koma á skrivstovuna 
at lesa tey. Av tí at eingi avrit vórðu latin klagaranum, hevði Tvøroyrar kommuna heldur 
ikki neyðuga heimild at krevja gjald fyri avrit í hesum føri.

Umboðsmaðurin bað kommununa taka innlitsmálið uppaftur til nýggja viðgerð, bæði 
hvat viðvíkti spurninginum um at nokta innlit og hvat viðvíkti spurninginum um gjald 
fyri avrit av skjølum.

Í telduposti, dagfestur 17. juni 2021, boðaði Tvøroyrar kommuna umboðsmanninum 
frá, at kommunan hevði tikið niðurstøðuna hjá umboðsmanninum til eftirtektar, og at 
kommunan, tann 16. juni 2021, hevði latið klagaranum innlit í øll skjøl í málinum.

MÁL NR 21/03259

Skriv viðvíkjandi geyma til talgilda samleikan

Grundað á ein fyrispurning frá einum borgara, fór umboðsmaðurin undir at kanna, um 
Talgildu Føroyar høvdu rætt at krevja eitt gjald á 350 kr. fyri at lata talgilda samleikan á 
einum geyma.

Í § 11 í løgtingslógini um talgildan samleika var ásett, at landsstýrismaðurin kundi áseta 
slíkt gjald. Umboðsmaðurin sá tó ikki, um landsstýrismaðurin hevði ásett eitt gjald 
ella reglur hesum viðvíkjandi. Við tí í huga, at gjøld, ið almennir myndugleikar áleggja 
borgarum fyri tænastur ella veitingar, sum meginreglu krevja heimild í lóg ella kunngerð, 
bað umboðsmaðurin Fíggjarmálaráðið um at greiða sær frá málinum. 
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Í frágreiðingini til umboðsmannin ásannaði Fíggjarmálaráðið, at landsstýrismaðurin ikki 
enn hevði ásett reglur í kunngerð um gjald fyri geyman, men at hetta fór at verða gjørt 
skjótast til bar.

Fíggjarmálaráðið gjørdi eisini greitt, at av tí at kunngerðin ikki enn var gjørd, og at 
upprunaliga ætlanin  í  lógini var, at geymin skuldi vera ókeypis, fingu teir persónar,  ið 
longu høvdu goldið fyri geyman, peningin aftur.

Hetta tók umboðsmaðurin til eftirtektar.

Umboðsmaðurin spurdi eisini Fíggjarmálaráðið, um tað var neyðugt, at teir borgarar, ið 
ikki høvdu snildfon ella teldil, noyddust at møta persónliga á staðnum til tess at fáa ein 
geyma til talgilda samleikan. Til hetta svaraði Fíggjarmálaráðið, at altjóða trygdarkrøv, 
ið vóru tengd at talgilda samleikanum, gjørdu tað neyðugt við persónligari uppmøting. 
Umboðsmaðurin tók hetta til eftirtektar.

Umboðsmaðurin heitti at enda á Fíggjarmálaráðið um at kunna seg, tá reglur um gjald 
fyri geyman vórðu settar í gildi.

MÁL NR 21/05271 

Álit viðvíkjandi klagu um avgerð hjá Javnstøðunevndini

Klagað var um niðurstøðuna og málsviðgerðina hjá Javnstøðunevndini í einum máli, har 
frisørlærlingur, sum var við barn, varð uppsagdur í royndartíðini.

Klagarin og innkærdi arbeiðsgevarin vóru ósamdir um grundirnar fyri uppsøgnini, og 
einki var skrivað niður, hvørki frá samtalum um atburð klagarans ella frá samtaluni 
um uppsøgn. Partarnir vóru ósamdir um, hvat bleiv sagt og ført fram á fundinum, har 
uppsagnarskjalið bleiv undirskrivað.

Í avgerðini frá oktober 2020 vísti Javnstøðunevndin á, at § 6, stk. 5 í javnstøðulógini 
ásetur, at verður løntakari uppsagdur ella á annan hátt fyri vanbýti í viðgongutíðini, 
áliggur tað arbeiðsgevaranum at prógva, at uppsøgnin ikki var grundað á hesi viðurskifti. 
Vísandi til frágreiðingina frá arbeiðsgevaranum og einum starvsfelaga, og at klagarin ikki 
hevði víst aftur, at arbeiðsgevarin hevði prátað við hana um ávísa ónøgd við hennara 
arbeiðsavrik, metti Javnstøðunevndin, at arbeiðsgevarin hevði lyft próvbyrðuna fyri, at 
hann ikki hevði sagt klagaran úr starvi vegna viðgongu, tí hon var við barn.

Í klaguni varð m.a. víst á, at klagarin ikki varð partshoyrdur um ávís skjøl. Umboðsmaðurin 
viðmerkti, at kravið um partshoyring er ein garantiregla, og manglandi partshoyring 
ber sum meginregla við sær, at avgerðin verður ógildað, uttan so at myndugleikin kann 
prógva, at manglandi partshoyringin ikki hevði nakran týdning fyri avgerðina í tí ítøkiliga 
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førinum. Umboðsmaðurin vísti á, at tá nýggjar upplýsingar vóru í nevndu skrivum, sum 
kunnu hugsast at hava týdning fyri avgerðina í málinum, átti klagarin, sambært § 18 í 
fyrisitingarlógini,  at fingið møguleika at  gjørt  viðmerkingar  til  skrivini,  áðrenn avgerð 
varð tikin.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at javnstøðulógin ikki hevur ásetingar um, hvussu próvførsla 
skal fara fram hjá Javnstøðunevndini. Eitt nú er ongin áseting, ið heimilar munnligari 
próvførslu undir vitnisábyrgd. Í hesum máli hevur Javnstøðunevndin sjálv nevnt, at tað 
er avbjóðandi at viðgera kærur, har orð stendur móti orði, og fatanin hjá pørtunum er 
sera ymisk.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at í § 11, stk. 6 í javnstøðulógini er heimild hjá Landsstýrinum 
at áseta nærri reglur um málsviðgerðina hjá Javnstøðunevndini. Nærri reglur eru tó ikki 
ásettar. Tað er tí ikki greitt, hvussu Javnstøðunevndin eigur at handfara mál, sum kunnu 
tykjast ivasom at fremja einans við skrivligari próvførslu. Umboðsmaðurin vísti í hesum 
sambandi á, at í lógini fyri danska Ligebehandlingsnævnet er ásett í § 5 stk. 2, at kærur 
verða viðgjørdar á skriftligum grundarlagi, og at í § 8 er ásett, at nevndin kann avvísa 
mál, sum ikki egna seg til viðgerð hjá nevndini.

Ein fyrisitingarmyndugleiki hevur skyldu til at tryggja sær, at málið er nøktandi upplýst, 
áðrenn avgerð verður tikin. Út frá umstøðunum í hesum máli, helt umboðsmaðurin, at 
Javnstøðunevndin í viðgerðini av kærumálinum átti at havt viðgjørt, um málið yvirhøvur 
kundi upplýsast nøktandi á skriftligum grundarlagi, og um málið var egnað til skriftliga 
próvførslu ella skuldi verið avvíst.
 
Samanumtikið helt umboðsmaðurin, at tað vóru so mikið grundleggjandi manglar í 
málsviðgerðini hjá Javnstøðunevndini, at hann gav Javnstøðunevndini eina átalu fyri 
handfaringina av málinum og heitti á Javnstøðunevndina um at taka málið til nýggja 
viðgerð.
 
Umboðsmaðurin viðmerkti, at hann helt tørv vera á at áseta nærri reglur um málsviðgerðina 
hjá Javnstøðunevndini. Hann fór tí at senda landsstýriskvinnuni í javnstøðumálum skriv 
um hetta.

Javnstøðunevndin tók málið til nýggja viðgerð, og nýggj avgerð varð fráboðað klagaranum 
tann 9. februar 2022.
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MÁL NR 21/06912

Álit viðvíkjandi klagu frá Kringvarpi Føroya, um noktandi svar 
frá Almannamálaráðnum um innlit í skjal í sambandi við val av 
stýrislimum fyri Bústaðir

Eitt tíðindafólk hjá Kringvarpi Føroya klagaði um avgerð hjá Almannamálaráðnum at 
nokta alment innlit í eitt skjal í sambandi við val av stýrislimum fyri Bústaðir.

Í frágreiðing til umboðsmannin metti Almannamálaráðið skjalið at vera eitt innanhýsis 
arbeiðsskjal, ið var undantakið almennum innliti sambært § 7 í innlitslógini. 
Almannamálaráðið vildi heldur ikki lata klagaranum meirinnlit í skjalið.

Umboðsmaðurin tók undir við metingini hjá Almannamálaráðnum um, at skjalið var eitt 
innanhýsis arbeiðsskjal, ið ikki var fevnt av almennum innliti.

Umboðsmaðurin helt eisini, at soleiðis sum málið varð lýst, kundi tað ikki útihýsast, at 
talan var um eitt setanarmál, ið var fevnt av § 2, stk. 1 í innlitslógini (løgtingslóg nr. 
133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina) soleiðis, at alt málið í høvuðsheitum var 
undantikið almennum innliti. 

Umboðsmaðurin vísti at enda á, at uttan mun til um talan var um eitt innanhýsis 
arbeiðsskjal ella eitt skjal, ið var knýtt at einum setanarmáli, so átti Almannamálaráðið 
av røttum at grundgivið fyri, hví ráðið ikki vildi lata meirinnlit í skjalið. Av tí at 
Almannamálaráðið ikki gav nakra grundgeving fyri hesum, fekk umboðsmaðurin ikki 
mett um, hvørt Almannamálaráðið hevði tikið viðkomandi og saklig atlit í mun til 
avgerðina í hesum høpi.

Umboðsmaðurin heitti tískil á Almannamálaráðið um at geva klagaranum eina 
grundgeving og lata umboðsmannin frætta aftur, hvat víðari hendi í málinum.

Eftir hesa áheitan gav Almannamálaráðið klagaranum eina grundgeving fyri avgerðini 
um ikki at lata meirinnlit í skjalið. Umboðsmaðurin varð kunnaður um grundgevingina 
og gjørdi ikki meira við málið.
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MÁL NR 21/09525

Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá  
Vága kommunu í sambandi við eitt byggimál
Ein borgari klagaði um málsviðgerðina hjá Vága kommunu í sambandi við eitt byggimál.

Klagarin førdi í klagu sínari fram, at Vága kommuna hevði nýtt ov langa tíð at avgreiða 
málið.

Tá klagað varð til umboðsmannin, vóru stívliga 3 ár gingin, síðan klagarin sendi inn 
umsókn sína um byggiloyvi til Vága kommunu.

Soleiðis sum málið varð lýst, kundi umboðsmaðurin staðfesta, at málsviðgerðin hjá Vága 
kommunu av málinum í trimum umførum hevði ligið still.

Í fyrsta umfari lá málið stilt í uml. 7 mánaðir vegna avgreiðslu av eini marknaáseting, 
ið Umhvørvisstovan stóð fyri, og sum Vága kommuna frammanundan hevði kunnað 
klagarin um. Umboðsmaðurin helt í hesum førinum, at avgerðin hjá kommununi um at 
steðga málinum fyribils var grundað á saklig viðurskifti.

Í øðrum umfari lá málið stilt í 6 mánaðir eftir, at Kærunevndin í lendismálum hevði tikið 
avgerð um at heimvísa málið til nýggja viðgerð hjá Vága kommunu.
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Umboðsmaðurin helt, at grundgevingin hjá Vága kommunu, fyri at steðga málinum í 
6 mánaðir, ikki stóð í mát við tær væntanir, ið klagarin av røttum átti at havt um, at 
kommunan uttan ógrundaðan steðg fór undir at málsviðgera málið av nýggjum. 
Harafturat helt umboðsmaðurin tað vera í stríð við góðan fyrisitingarsið, at klagarin 
í hesum tíðarskeiði onga kunning fekk um orsøkina til, at kommunan valdi at steðga 
málinum, ella kunning um, nær ein avgerð kundi væntast í málinum.

Í triðja umfari lá málið eftirfylgjandi stilt í uml. 1 ár, til fundur var millum klagaran 
og Vága kommunu um málið. Vága kommuna hevði greitt umboðsmanninum frá, at 
starvsfólkahópurin hjá Vága kommunu í hesum tíðarskeiði var nógv broyttur, og at eitt 
nú hetta hevði ávirkað málsviðgerðartíðina. 

Umboðsmaðurin gjørdi í hesum sambandi vart við, at ein myndugleiki hevur skyldu at 
skipa síni viðurskifti soleiðis, at eitt nú broytingar í starvsfólkahópinum nerva vanligu 
málsviðgerðina hjá myndugleikanum sum minst.

Samanumtikið gav umboðsmaðurin Vága kommunu eina álvarsliga átalu fyri 
handfaringina av málinum. Álitið varð, samsvarandi § 10, stk. 1 í umboðsmanslógini, sent 
formansskapinum í Løgtinginum, løgmanni og landsstýrismanninum í kommunumálum.

MÁL NR 21/14842

Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá Tórshavnar 
kommunu í sambandi við umsókn um farloyvi og umbøn um 
alment innlit

Ein borgari klagaði um málsviðgerðina hjá Tórshavnar kommunu í sambandi við eina 
umsókn um farloyvi og eina umbøn um alment innlit.

Klagarin førdi í klagu sínari fram, at Tórshavnar kommuna hevði sýtt fyri at ganga umbøn 
hansara um farloyvi á møti, og at kommunan, bæði í hansara og fleiri øðrum førum, ikki 
hevði hildið almenna farloyvispolitikkin hjá kommununi.

Soleiðis sum málið varð lýst, kundi umboðsmaðurin staðfesta, at Tórshavnar kommuna 
ikki hevði tikið eina endaliga avgerð um farloyvið, tá klagarin klagaði til umboðsmannin. 
Talan var hinvegin um eitt fyribils ætlanarskriv.
Tórshavnar kommuna tók seinni endaliga avgerð í málinum, ið gekk umsókn klagarans 
um  farloyvi  á møti. Umboðsmaðurin helt  seg  ikki  hava nakra  orsøk  at  finnast  at  hesi 
avgerðini. 
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Í frágreiðing til umboðsmannin, vísti Tórshavnar kommuna á, at hóast kommunan hevði 
ein farloyvispolitikk, sum saman við øðrum atlitum varð nýttur, tá farloyvisumbønir 
vórðu viðgjørdar, so vóru tað avgerðir um farloyvi sum víktu frá farloyvispolitikkinum. 
Tórshavnar kommuna ásannaði, at tørvur var at fáa tillagað bæði farloyvispolitikkin og 
mannagongdir fyri viðgerðini av farloyvisumbønum.

Umboðsmaðurin tók hetta til eftirtektar og vísti samstundis á týdningin av, at kommunan 
hevði ein greiðan og samfeldan farloyvispolitikk, ið gjørdi greitt, hvørjar treytir galda 
sum meginregla, og undir hvørjum umstøðum undantøk kundu verða veitt.

Klagarin vísti í klagu sínari eisini á, at hann hevði biðið Tórshavnar kommunu um alment 
innlit í allar umsóknir um farloyvi hjá Tórshavnar kommunu fyri árini 2020 og 2021, 
men at kommunan hevði noktað at ganga umbøn hansara á møti.

Grundgevingin hjá Tórshavnar kommunu var, at umbønin ikki leyk kravið um eyð-
merking í § 4, stk. 3 í innlitslógini (løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í 
fyrisitingina). Kravið merkir, at ein umbøn um alment innlit skal skila til tey skjøl ella tað 
mál, sum viðkomandi ynskir at gera seg kunnugan við, og merkir eisini, at tann, ið søkir 
um alment innlit, hevur ein ávísan kunnleika um, at eitt mál er til, áðrenn hann vendir 
sær til viðkomandi myndugleika.

Umboðsmaðurin tók undir við hesari grundgeving, men vísti samstundis á, at Tórshavnar 
kommuna sambært síni vegleiðingarskyldu í § 7, stk. 1 í fyrisitingarlógini (løgtingslóg 
nr. 132 frá 10. juni 1993 um fyrisitingarlóg), átti at havt vegleitt klagaran um, hvørjar 
upplýsingar kommunan tørvaði, til tess at umbønin kundi verið viðgjørd og avgreidd.

Uttan mun til at kravið um eyðmerking ikki var lokið, helt umboðsmaðurin, at Tórshavnar 
kommuna av sær sjálvum átti at havt umhugsað, um innlit kundi verið veitt sambært 
meginregluni um meirinnlit. Umboðsmaðurin vísti í hesum høpi á, at soleiðis sum málið 
varð lýst, hevði kommunan kunnleika til skjalfestar og viðkomandi upplýsingar, ið av 
røttum áttu at gjørt kommununa føra fyri at umhugsað meirinnlit. 

Burtursæð frá hesum, gjørdi umboðsmaðurin ikki meira við málið.

MÁL NR 21/14856

Almannamálaráðið var biðið um at taka viðgerð av klagu um 
Familjufyrisitingina uppaftur 
Ein mamma klagaði til umboðsmannin um klaguviðgerðina hjá Almannamálaráðnum 
av klagu um Familjufyrisitingina í einum máli um samveru. Mamman førdi fram, at 
Familjufyrisitingin hevði biðið børn hennara koma til barnasamtalu um samveru við 
pápan, hóast tað kundi væntast at vera til skaða fyri børnini. Almannamálaráðið var 
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komið  til  tað  niðurstøðu,  at  grundarlag  ikki  var  fyri  at  finnast  at  málsviðgerðini  hjá 
Familjufyrisitingini. Klagarin helt hinvegin, at Almannamálaráðið ikki hevði kannað 
allar upplýsingar í málinum, men bara hevði lagt upplýsingarnar frá Familjufyrisitingini 
til grund fyri niðurstøðu síni.

Viðvíkjandi barnasamtalum
Almannamálaráðið vísti á, at sambært lov om forældremyndighed og samvær hevði 
Familjufyrisitingin skyldu til at geva børnunum møguleika til at bera fram síni sjónarmið, 
áðrenn nýggj avgerð um samveru varð tikin, og at Familjufyrisitingin sostatt hevði 
virkað í samsvari við avgerð hjá Kærunevndini í almanna-, familju- og heilsumálum og 
høvuðsregluna í § 28 í lov om forældremyndighed og samvær við at bjóða børnunum 
at koma til eina barnasamtalu, soleiðis at tey kundu bera fram síni sjónarmið. 
Almannamálaráðið vísti eisini á, at Familjufyrisitingin helt fyrisitingarligu meginregluna 
um lutfall við metingini um, at ein barnasamtala var eitt minni inntriv fyri børnini enn 
ein drúgv barnaserkøn kanning.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at hann ikki sá, at Kærunevndin í almanna-, familju- og 
heilsumálum neyðturviliga hevði álagt antin eina barnasamtalu ella eina barnaserkøna 
kanning. Kærunevndin bað um nærri kanning av aktuella trivnaðinum hjá børnunum, 
skúlagongd og psykologviðgerð og møguliga eina barnaserkøna kanning. Umboðsmaðurin 
vísti á, at sambært skjalayvirlitinum í málinum hjá Familjufyrisitingini vóru 5 ávís skjøl 
viðvíkjandi støðuni hjá børnunum tøk hjá Familjufyrisitingini, áðrenn Familjufyrisitingin 
gjørdi av at biðja børnini koma til barnasamtalur, men at hesi skjøl ikki vóru millum tey 
skjøl, sum Almannamálaráðið hevði upplýst fyri umboðsmanninum, at ráðið hevði tikið 
støðu út frá viðvíkjandi klaguni um Familjufyrisitingina.

Umboðsmaðurin dugi tí ikki at síggja, at Almannamálaráðið í klaguviðgerð síni um lutfall 
hevði mett um, hvørt Familjufyrisitingin eisini hevði tikið hóskandi atlit at upplýsingum 
og úttalilsum í hesum 5 skjølum, tá Familjufyrisitingin bað børnini koma til barnasamtalur 
um samveru við pápan.

Viðvíkjandi notatskylduni
Almannamálaráðið vísti á, at í skjølunum í málinum sást, at Familjufyrisitingin bæði 
gjøgnum telefon og skrivliga hevði sett seg í samband við kommunulæknan hjá børnunum 
fyri at fáa váttað, at hann ráddi frá eini barnasamtalu við børnini, og at kommunulæknin 
bara ráddi frá eini samrøðu við eldra barn klagarans, og at Familjufyrisitingin tí bara helt 
fast í at biðja yngra barnið koma til eina barnasamtalu. 

Almannamálaráðið vísti eisini á, at eftir lóggávuni hevði Familjufyrisitingin bara skyldu til 
at skriva niður upplýsingar um veruligu umstøðurnar í málinum ella uttanhýsis metingar, 
ið høvdu týdning fyri avgerðina í málinum, og sum annars ikki kundu síggjast í skjølunum 
í málinum. Familjufyrisitingin hevði gjørt eitt notat, har klagarin í telefonsamtalu hevði 
upplýst, at børn hennara ikki komu til barnasamtalu í Familjufyrisitingini, tí læknin 
ráddi frá tí. Fakliga metingin hjá læknanum av hesum sást bæði í teldupostasamskifti 
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millum Familjufyrisitingina og læknan, og í einum øðrum skrivi frá læknanum til 
Familjufyrisitingina. Almannamálaráðið helt, at allar viðkomandi upplýsingar og fakligar 
metingar, sum vóru av týdningi fyri málið, soleiðis vóru noterað í málið, og at einki bendi 
á, at Familjufyrisitingin ikki hevði hildið notatskylduna.

Til hetta viðmerkti umboðsmaðurin, at sambært journalupplýsingum frá 
kommunulæknanum hevði kommunulæknin ringt til Familjufyrisitingina tann 17. apríl 
2020. Kommunulæknin vísti í teldubrævi, dagfest 27. apríl 2020, til telefonsamtalu við 
Familjufyrisitingina, har hann segði seg hava frámælt barnasamrøðu. Umboðsmaðurin 
sá tó einki notat frá hesi telefonsamtalu í skjalayvirlitinum hjá Familjufyrisitingini. 
Umboðsmaðurin sá heldur ikki í frágreiðingini frá Almannamálaráðnum, at 
Almannamálaráðið hevði spurt Familjufyrisitingina, hví einki notat var frá hesi 
telefonsamtalu. Eisini hevði klagarin upplýst, at telefonsamband hevur verið millum 
kommunulæknan og Familjufyrisitingina tann 20. apríl 2020.

Samanumtikið dugdi umboðsmaðurin ikki at síggja, at Almannamálaráðið í klaguviðgerð 
síni hevði mett um, hvørt Familjufyrisitingin hevði tikið atlit at upplýsingum og úttalilsum 
í teimum omanfyri nevndu 5 skjølunum, og um hetta, saman við møguligum vantandi 
notatum frá telefonsamrøðum við kommunulæknan, kundi ført til eina aðra meting av 
avgerðini hjá Familjufyrisitingini um at kalla inn til barnasamtalu. Umboðsmaðurin bað tí 
Almannamálaráðið um at taka klaguviðgerðina av málsviðgerðini hjá Familjufyrisitingini 
viðvíkjandi hesum upp aftur og lata seg frætta, hvat víðari hendi í málinum.

Tann 14. mars 2022 boðaði Almannamálaráðið frá, at ráðið hevði tikið klaguviðgerðina 
av málsviðgerðini hjá Familjufyrisitingini upp aftur. Út frá eini samlaðari meting, 
helt  Almannamálaráðið  seg  ikki  hava  grundarlag  fyri  at  finnast  at málsviðgerðini  hjá 
Familjufyrisitingini. Umboðsmaðurin boðaði síðani frá, at hann gjørdi ikki meira við 
málið.

MÁL NR 21/16411

Skriv til Tórshavnar kommunu viðvíkjandi klagu um drál og 
manglandi innlit
Ein borgari klagaði um drál og manglandi innlit frá Tórshavnar kommunu.
Klagarin hevði í fleiri førum biðið kommununa um alment innlit í eitt mál um broyting 
av eini byggisamtykt v.m. Hann var misnøgdur við handfaringina hjá kommununi av 
innlitsumbønunum, m.a. tí kommunan í eina førinum drálaði við at svara innlitsumbønini, 
og tí at hann í tí eina førinum fekk innlit í eitt skjal, nógv seinni enn hann átti.

Sambært kommununi gjørdist avgreiðslan av innlitsumbønini so sein, tí hon tíverri var 
„dottin niður ímillum“. Hetta bar við sær, at innlitsumbønin ikki varð tillutað einum 
málsviðgera fyrrenn 6 mánaðir eftir, at innlitsumbønin varð móttikin. Kommunan 
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vísti eisini á, at orsøkin til, at kommunan var so sein at geva innlit í ávíst skjal, var, at 
umbønin frá klagaranum vísti til ávíst tíðarskeið, og málsviðgerðin í fyrstu syftu tók feil 
av dagfestingini av skjalinum, og hvat tíðarskeið skjalið hoyrdi til.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at tað sjálvsagt var óheppið, at ein innlitsumbøn av misgáum 
ikki varð sett í viðgerð beinanvegin, hon var móttikin, og at eitt mistak førdi til, at innlit í 
ávíst skjal varð seinkað. Umboðsmaðurin legði tó til grund, at talan var um hendilig óhapp, 
og at tað vóru menniskjalig mistøk, sum vóru orsøk til seinkanirnar. Umboðsmaðurin 
gjørdi tí ikki meira við hesi viðurskifti.

Umboðsmaðurin vísti á, at í nøkrum førum hevði avgreiðslan hjá kommununa av 
innlitsumbønunum ikki verið nóg greið og manglaði gjøgnumskygni. Vísandi til, at í 
nøkrum málum hevði kommunan ikki grundgivið fyri at noktað innliti, gav umboðsmaðurin 
Tórshavnar kommunu eina átalu fyri handfaringina av ávísum innlitsmálum.
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MÁL NR 21/17840

Skriv viðvíkjandi viðgerð hjá Fíggjarmálaráðnum av einari 
umbøn um alment innlit
Eitt tíðindafólk hjá Kringvarpi Føroya klagaði um, at Fíggjarmálaráðið ikki hevði avgreitt 
eina umbøn um alment innlit til tíðina.

Tann 23. august 2021 sendi klagarin Fíggjarmálaráðnum eina umbøn um innlit í samskifti 
millum landsstýrið og Føroya Tele um veitaran av 5G tøkni til farnetið hjá Føroya Tele.

Sambært klagaranum fekk hann, tann 7. september 2021, at vita, at Fíggjarmálaráðið ikki 
hevði hugt eftir umbønini, tí starvsfólkini í ráðnum høvdu havt so nógv at gera.

Tann 9. september 2021 fekk klagarin at vita, at umbønin um innlit var send til hoyringar 
hjá Føroya Tele.

Í § 16, stk. 2 í innlitslógini (løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina) 
er ásett, at um ein áheitan um skjalainnlit ikki er gingin á møti ella noktað innan 10 
dagar eftir, at viðkomandi myndugleiki hevur móttikið hana, skal myndugleikin boða 
viðkomandi frá, um orsøkina til hetta, og nær ein avgerð væntandi verður til skjals.

Sambært § 16, stk. 2, hevur myndugleikin sostatt eina fráboðanarskyldu. Ásetingin hevur 
eisini sum fyritreyt, at myndugleikin beinanvegin snarkannar eina umbøn um innlit, 
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soleiðis at myndugleikin skjótast gjørligt er førur fyri at gera sær eina meting av, hvussu 
málsviðgerðin skal handfarast, og hvussu drúgv málsviðgerartíðin kann væntast at verða. 

Tann 1. oktober 2021 boðaði Fíggjarmálaráðið umboðsmanninum frá, at klagarin sama 
dag hevði fingið at vita, nær hann kundi vænta sær endaligt svar frá Fíggjarmálaráðnum.

Soleiðis sum málið varð lýst, kundi umboðsmaðurin staðfesta, at tað gingu 39 dagar frá 
tí, at klagarin, tann 23. august 2021, søkti um alment innlit, til Fíggjarmálaráðið, tann 1. 
oktober 2021, gav klagaranum eina fullfíggjaða fráboðan, ið samsvaraði við § 16, stk. 2 í 
innlitslógini. Harafturat fór Fíggjarmálaráðið ikki undir at viðgera umbønina um alment 
innlit fyrr enn tann 7. september 2021, ið var 15 dagar aftaná, at klagarin hevði søkt um 
alment innlit.

Í sambandi við klagumálsviðgerðina hjá umboðsmanninum, noyddist umboðsmaðurin at 
minna Fíggjarmálaráðið tríggjar ferðir á málið, áðrenn ráðið lat umboðsmanninum sínar 
viðmerkingar til klaguna. Umboðsmaðurin helt tað als ikki vera í lagi, at Fíggjarmálaráðið 
á henda hátt ikki lat við seg koma.

Samanumtikið gav umboðsmaðurin Fíggjarmálaráðnum eina átalu fyri handfaringina 
málinum.

MÁL NR 21/17960

Skriv viðvíkjandi innliti í fundarfrágreiðing

Eitt tíðindafólk hjá Kringvarpi Føroya klagaði um, at Fíggjarmálaráðið ikki vildi 
lata alment innlit í eina fundarfrágreiðing frá fundi millum stjóran á Landsverki og 
landsstýrismannin í fíggjarmálum.

Tann 9. september 2021 tók Fíggjarmálaráðið avgerð um ikki at ganga umbønini 
um alment innlit á møti og vísti í hesum sambandi á, at talan var um eitt innanhýsis 
arbeiðsskjal, ið var gjørt til egna nýtslu hjá ráðnum og tískil ikki var fevnt av rættinum 
til alment innlit. Harafturat upplýsti Fíggjarmálaráðið fyri umboðsmanninum, at 
fundarfrágreiðingin ikki varð send øðrum uttanfyri ráðið.

Eftir at hava lisið umrøddu fundarfrágreiðinga, tók umboðsmaðurin undir við 
grundgevingini hjá Fíggjarmálaráðnum um at nokta fyri almennum innliti í hana. 
Umboðsmaðurin helt heldur ikki, at fundarfrágreiðingin innihelt upplýsingar um 
veruligar umstøður, ið alment innlit hóast alt kundi verið latið í sambært § 11, stk. 1 í 
innlitslógini (løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina).

Sambært § 4, stk. 1, 2. pkt í innlitslógini kann ein myndugleiki loyva skjalainnliti í størri 
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mun, enn lógin ásetir, um ikki annað fylgir av reglunum um tagnarskyldu v.m. Hetta 
merkir, at hóast eitt mál, skjøl ella upplýsingar sambært innlitslógini eru undantikin frá 
rættinum til innlit, so kann myndugleikin eftir umstøðunum gera av at veita innlit í hesi. 
Hetta kallast eisini meginreglan um meirinnlit.

Í teimum skjølum, ið umboðsmaðurin fekk í sambandi við klagumálsviðgerðina, var onki, 
ið vísti, at Fíggjarmálaráðið hevði umhugsað og tikið støðu til spurningin um meirinnlit. 
Umboðsmaðurin metti, at slík umhugsan og støðutakan, í øllum førum átti at verið 
fráboðað klagaranum.

Umboðsmaðurin bað tískil Fíggjarmálaráðið um at viðgera spurningin um meirinnlit í 
fundarfrágreiðingina og geva klagaranum eitt grundað svar um hetta.

Umboðsmaðurin gjørdi eisini vart við, at í sambandi við klagumálsviðgerðina, var ógreitt á 
hvønn hátt fundarfrágreiðingin var skjalførd í Fíggjarmálaráðnum. Umboðsmaðurin bað 
tískil Fíggjarmálaráðið um at greiða frá, hvussu ráðið hevði skjalført fundarfrágreiðingina 
og vísa á mannagongdina, ið Fíggjarmálaráðið nýtti í sambandi við skjalføring.

Tann 22. oktober 2021 fekk umboðsmaðurin eina frágreiðing frá Fíggjarmálaráðnum, 
ið vísti á hvønn hátt fundarfrágreiðingin var skjalførd. Fíggjarmálaráðið gav 
umboðsmanninum eitt avrit av mannagongdini, ið ráðið nýtti í sambandi við skjalføring.

Tann 28. oktober 2021 fekk umboðsmaðurin avrit av skrivi, ið var sent klagaranum sama 
dag um spurningin um meirinlit og grundgeving fyri at sýta fyri hesum.

Umboðsmaðurin tók hetta hetta til eftirtektar og gjørdi ikki meira við málið.

MÁL NR 21/19683

Skriv frá setiumboðsmanni viðvíkjandi málsviðgerðini hjá 
Tórshavnar kommunu av einari umbøn um innlit
Ein borgari klagaði um málsviðgerðina hjá Tórshavnar kommunu av tveimum umbønum 
um innlit, ið høvdu samband við konsertina við Elton John á Tórsvølli í juni 2009.

Vegna gegni varð viðgerðin av klaguni framd av einum setiumboðsmanni.

Klagan snúði seg í høvuðsheitum um, at Tórshavnar kommuna ikki hevði givið nøktandi 
málsviðgerð av innlitsumbønunum. Millum annað ynskti klagarin at fáa innlit í 
upplýsingar, ið vístu um ein rokning frá fyriskiparunum av konsertini til Tórshavnar 
kommunu var goldin. Eisini ynskti klagarin at vita, hvat var hent við einari umsókn um 
stuðul frá fyriskiparanum av konsertini til Tórshavnar kommunu.
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Klagarin setti fram fyrru umbønina um innlit tann 8. juli 2021, ið Tórshavnar kommuna 
svaraði tann 21. juli 2021.

Tann 21. juli 2021 setti klagarin fram seinnu umbønina um innlit, ið var grundað á fyrru 
umbønina. Hendan umbønin varð ikki endaliga svarað fyrr enn tann 12. august 2021, 
eftir at klagarin hevði sent Tórshavnar kommunu fleiri áminningar.

Vísandi til § 16 í innlitslógini helt setiumboðsmaðurin tað ikki vera nøktandi, at 
Tórshavnar kommuna nýtti ávikavist 13 dagar at svara fyrru umbønini um innlit og 22 
dagar at svara seinnu umbønini um innlit.

Í svarinum til klagaran, ið var dagfest 12. august 2021, segði Tórshavnar kommuna, at 
orsøkin til drúgvu málsviðgerðartíðina var feria. 

Setiumboðsmaðurin vísti í hesum sambandi á, at tað løgfrøðiliga er galdandi, at ein 
myndugleiki sum Tórshavnar kommuna, ið ikki stongir fyri allari avgreiðslu um 
summarið, eigur at skipa síni viðurskifti soleiðis, at kommunan altíð er før fyri at viðgera 
og avgreiða umbønir um innlit sum vanligt.

Setiumboðsmaðurin undraðist eisini á, hví Tórshavnar kommuna ikki hevði latið innlit í 
upplýsingar, ið vístu at umrødda rokning var goldin. Sambært upplýsingum í málinum, 
hevði Tórshavnar kommuna í telduposti boðað klagaranum frá, at kommunan hevði 
kannað um nevnda rokning var goldin, og at kommunan í hesum høpi hevði fingið váttan 
fyri, at rokningin var goldin.

Tann 25. oktober 2021 boðaði Tórshavnar kommuna setiumboðsmanninum frá, at 
klagarin nú hevði fingið innlit í upplýsingarnar, ið vístu at umrødda rokningin var goldin. 
Tá vóru stívliga 3 mánaðir gingnir síðan klagarin, tann 21. juli 2021, bað um innlit í hetta.

Samanumtikið gav setiumboðsmaðurin Tórshavnar kommunu eina átalu fyri 
handfaringina av málinum.

MÁL NR 21/21425

Fiskimálaráðið sýtti fyri at geva innlit í tilmæli frá fyrisitingini 
viðvíkjandi útlutan av kvotum
Tíðindafólk hjá Kringvarpi Føroya (KVF) klagaði um, at Fiskimálaráðið sýtti fyri at geva 
innlit í tilmælið hjá umsitingini í Fiskimálaráðnum í sambandi við útlutanina av kvotum 
til vinnuligar royndir og verkætlanir, herundir „ítøkiligt skipakeyp“.

Fiskimálaráðið noktaði KVF innlit vísandi til, at tilmælið var eitt innanhýsis arbeiðsskjal, 
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sum var undantikið rættinum til innlit sambært § 7, nr. 1 í innlitslógini. Fiskimálaráðið 
kunnaði klagaran um, at ráðið var til reiðar at hyggja skjølini ígjøgnum aftur fyri 
upplýsingar, sum møguliga kundu latast, men at innlit tó ikki varð latið í teir partar av 
skjølunum, sum vóru metingar, gjørdar í málinum. 

Fiskimálaráðið greiddi umboðsmanninum frá, at áhugin hjá KVF serliga snúði seg um 
innanhýsis metingarnar hjá fyrisitingini. Fiskimálaráðið vigaði fyrilitið til, at fyrisitingin 
kann arbeiða í frið, tyngri enn áhugan hjá KVF at kunna seg og almenningin um 
metingarnar hjá Fiskimálaráðnum í hesum ítøkiligu málum.

Fiskimálaráðið vísti á, at málini um at luta út kvotur vóru væl gjøgnumarbeidd, og at 
partarnir høvdu fingið avgerðir við nágreiniligum grundgevingum. KVF hevði fingið innlit 
í allar hesar avgerðir og í umsóknir í teimum málum, sum biðið var um. Harumframt 
vóru tvey mál avgreidd um uppafturtøku, har grundgevingar vóru útgreinaðar. Innlit 
var latið KVF í hesi mál. Fiskimálaráðið var harumframt til reiðar at geva innlit í teir 
partar av innanhýsis skjølunum, sum meirinnlit kundi latast í, so sum lýsingar av 
lógargrundarlagnum og yvirskipaðar metingar.

Umboðsmaðurin var samdur við metingini hjá Fiskimálaráðnum í, at tilmælið hjá 
umsitingini í Fiskimálaráðnum var eitt innanhýsis arbeiðsskjal gjørt av myndugleikanum 
til egna nýtslu, sum í útgangsstøðinum ikki var fevnt av rættinum til innlit, sambært § 7, 
stk. 1, nr. 1 í innlitslógini.

Umboðsmaðurin vísti tó á, at Fiskimálaráðið eftir § 11 í innlitslógini í útgangsstøðinum 
átti at havt mett um og latið innlit í møguligar upplýsingar í tilmælinum frá umsitingini 
um veruligar umstøður av stórum týdningi fyri málið, uttan at biðja klagarin venda sær 
aftur til ráðið.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at í løtuni talaði tó mest fyri, at tilmælið í síni heild var 
undantikið almennum innliti, sambært § 13, stk. nr. 6 í innlitslógini, tí tað hevði verið 
alment frammi, at ein áheitan frá 15 tingfólkum var latin løgtingsformanninum um at seta 
kanningarstjóra, eftir § 38, stk. 2, í løgtingslóg um stýrisskipan Føroya. Kanningarstjórin 
skuldi eftir ætlan kanna m.a. fyrisitingarligar avgerðir um ítøkiligar útlutingar av 
fiskirættindum frá 2018 til og við 2021.

Samanumtikið hevði umboðsmaðurin ongar viðmerkingar til avgerðina hjá 
Fiskimálaráðnum um at nokta innlit í tilmælið hjá umsitingini í Fiskimálaráðnum og 
gjørdi tí ikki meira við málið.
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5  Onnur viðgerð og  
hjálp til borgarar

Umboðsmaðurin 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 umboðsmaðurin kann hjálpa 
viðkomandi.

Ein avvísing av einari klagu kann vera úrslitið av einari víðfevndari málsviðgerð hjá 
umboðsmanninum.

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

MÁL NR 20/00133

Ein borgari klagaði um avgerð hjá Kvívíkar kommunu um ikki at vilja broyta tíðina hjá 
skúlabussinum, ið koyrdi skúlabørn millum Kvívík og Vestmanna, soleiðis at tíðin betur 
hóskaði til tímatalvuna hjá Vestmanna skúla. 

Eftir at hava kannað málið var umboðsmanninum greitt, at sambært § 59 í løgtingslóg 
nr. 125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan, var Uttanríkis- og mentamálaráðið hægri 
myndugleiki í mun til tað, ið klagarin førdi fram í klaguni til umboðsmannin.

Umboðsmaðurin kunnaði eftirfylgjandi klagaran um, at umboðsmaðurin ikki kundi 
viðgera eina klagu hesum viðvíkjandi, fyrr enn klagarin hevði kært til Uttanríkis- og 
mentamálaráðið, og Uttanríkis- og mentamálaráðið hevði tikið eina endaliga avgerð í 
málinum.

Umboðsmaðurin gjørdi ikki meira við málið.
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MÁL NR 21/02212

Ein borgari klagaði til umboðsmannin um, at Tórshavnar kommuna framdi diskriminatión 
móti fólki við duldum heilsubreki, tí kommunan setti krav um at øll, uttan undantak, 
skuldu brúka munnbind fyri at sleppa við býbussunum hjá kommununi. Klagarin førdi 
fram, at øll mugu hava sama rætt til kommunalar tænastur, men at kommunan ikki veitti 
fólki við júst hesum heilsubreki sama tilboð um flutning, sum øðrum í býnum.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at hann hevði sent Tórshavnar kommunu skriv, 
har hann hevði biðið Tórshavnar kommunu um at venda sær til koronuráðgevingina fyri 
at fáa greiðu á, við atliti at lutfalsmeginregluni, um tað var heilsufakligt ráðiligt at gera 
undantak frá kravinum um, at øll ferðandi skuldu bera munnbind í býbussunum.

Burtursæð frá hesum helt umboðsmaðurin seg ikki kunna hjálpa klagaranum við hesum 
málinum og gjørdi tí ikki meira við tað.

MÁL NR 21/16365

Í august 2021 klagaði ein borgari um, at Taks sendi honum áminningarskriv og skriv 
um innkrevjing, hóast hann hevði kært um álíkningarnar, sum vóru grundarlag fyri 
kravinum. 

Umboðsmaðurin spurdi Taks um málið. Í frágreiðing frá september 2021 segði Taks, 
at klagarin kundi søkja um longda gjaldsfreist, meðan kærumálið var í viðgerð, men 
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Taks gjørdi vart við, at longd gjaldsfreist ikki steðgaði møguligari mótrokning av øðrum 
tilgóðahavandi t.d. avlopsskatti frá øðrum ári.

Eisini varð klagað um, at Taks ikki hevði tikið nýggjar avgerðir (álíkningar) í málinum, 
hóast kommunal skattakærunevnd í oktober 2020 hevði heimvíst teirra avgerðir fyri ávís 
ár til nýggja viðgerð. 

Umboðsmaðurin viðmerkti, at mál, sum eru heimvíst til ein myndugleika til nýggja 
viðgerð, eiga at verða framd sum skjótast. Hetta má tó gerast við atliti at ítøkiliga 
málinum. Skulu nýggjar upplýsingar innheintast, ávirkar tað viðgerðina av málinum og 
hvussu skjótt tað ber til at taka eina nýggja avgerð. Hetta tyktist at hava verið støðan í 
málinum hjá klagaranum. 
Fyrst í januar 2021 bað Taks klagaran um nýggjar upplýsingar í málinum. Hesar 
upplýsingar sendi klagarin Taks um miðjan januar 2021, men ymisk viðurskifti vóru, 
sum gjørdu, at tað dró út við at taka nýggjar avgerðir. Taks væntaði at kunna taka 
nýggjar avgerðir innan stutta tíð. Hóast umboðsmaðurin helt, at tíðin frá, at Taks fekk 
nýggju upplýsingarnar og til nú, har ætlanarskrivini vóru í ger, var í so long, metti 
umboðsmaðurin, at grundarlag var ikki fyri at gera meira við klaguna, tí gongd var komin 
á málið.

Eisini vísti umboðsmaðurin á, at tá klagarin – væntandi um stutta tíð – fekk nýggjar 
avgerðir frá Taks hevði møguleika at kæra nýggju avgerðirnar til viðkomandi 
skattakærunevnd, um hann ikki tók undir við avgerðini. Klagarin fekk nýggjar avgerðir 
um miðjan september 2021.

MÁL NR 21/26720

Ein borgari klagaði um vantandi svar frá Vágs kommunu uppá eina innlitsumbøn.

Vágs kommuna greiddi umboðsmanninum frá, at innlitsumbønin av misgáum var dottin 
niðurímillum, og at kommunan fór at senda klagaranum umbidna tilfarið innan rímiliga 
tíð, t.v.s. komandi vikuna.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at av tí at talan var um eitt mistak, og at gongd 
nú var komin á at avgreiða innlitsumbøn hansara, gjørdi hann ikki meira við málið.
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6 Avvístar klagur

Orsøkin til, at umboðsmaðurin 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 
avgerð í málinum. Flestu klagur verða tó avvístar ella ikki viðgjørdar, tí umboðsmaðurin 
ikki metir seg hava nakað grundarlag fyri at gera meira við klaguna.

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

Umboðsmaðurin kann einans viðgera mál, sum eru viðgjørd av myndu g
leikum ella stovnum, sum hoyra til almennu fyrisitingina undir heimas
týrinum (Umboðsmanslógin § 4, stk. 1)

MÁL NR 21/05687

Ein borgari klagaði um ógreið viðurskifti í sambandi við eina virðisáseting av luti í einum 
íbúðarlutafelag. Umboðsmaðurin viðmerkti, at viðurskiftini millum lutaeigararnar eru 
privatrættarlig viðurskifti, og at umboðsmaðurin ikki kann viðgera klagur um ósemjur 
millum lutaeigarar.

MÁL NR 21/15024

Ein útlendingur, við fyribils uppihaldsloyvi í Føroyum, klagaði um vantandi hjálp frá 
Føroya Politi í sambandi við roynd hansara at fáa útflýggjað Schengen Visa fyri at kunna 
ferðast uttanfyri danska ríkið.
 
Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at Føroya Politi er ein danskur myndugleiki 
og tí ikki er at rokna sum ein partur av almennu føroysku fyrisitingini. Umboðsmaðurin 
kundi tí ikki viðgera klagu hansara um Føroya Politi. Umboðsmaðurin gjørdi tí ikki meira 
við málið, men kunnaði Føroya Politi um klaguna.

MÁL NR 21/15028

Ein útlendingur, við fyribils uppihaldsloyvi í Føroyum, klagaði um vantandi hjálp frá 
Udlændingestyrelsen og um tær treytir, sum vórðu settar, fyri at hann kundi fáa útflýggjað 
Schengen Visa. 
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Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at Udlændingestyrelsen er ein danskur 
myndugleiki og tí ikki er partur av almennu føroysku fyrisitingini. Umboðsmaðurin 
kundi tí ikki viðgera klagu hansara og gjørdi tí ikki meira við málið, men kunnaði 
Udlændingestyrelsen um klaguna. 

MÁL NR 21/20219

Eitt barn klagaði til umboðsmannin um, at landslæknin og koronanevndin gjørdu mun á 
fólki vegna aldur í sambandi við sóttarhald. Tað skuldi minni til fyri at eitt barn skuldi í 
sóttarhald, enn til at ein vaksin varð settur í sóttarhald. 

Við tað at landslæknin og koronanevndin (farsóttarnevndin) eru danskir myndugleikar, 
hevði umboðsmaðurin ikki heimild at viðgera klagur um teir. 

Umboðsmaðurin avvísti tí klaguna og vísti til danska myndugleikan, sum klagast kundi 
til. Umboðsmaðurin sendi eisini avrit av klaguni til landslæknan og farsóttarnevndina til 
kunningar.

Hægsti myndugleiki á økinum skal hava tikið avgerð í málinum, áðrenn 
umboðsmaðurin kann viðgera eina klagu um eitt mál (Umboðsmanslógin § 
6, stk. 3)

MÁL NR 21/00020

Ein borgari var ónøgdur við atburðin hjá einum bussførara hjá Strandferðsluni. Borgarin 
vendi sær til tann, sum hevði leiðina um hendi og fekk upplýst, at bussførarin hevði eina 
aðra uppliving av hendingini. Síðani klagaði borgarin til umboðsmannin. 

Umboðsmaðurin greiddi klagaranum frá, at klagan fyrst átti at verða viðgjørd av 
Fíggjarmálaráðnum, sum varar av Strandferðsluni. Klagur um avgerðir, sum ein møguligur 
hægri fyrisitingarmyndugleiki kann broyta, kunnu ikki sendast umboðsmanninum, fyrr 
enn viðkomandi hægri myndugleiki hevur tikið avgerð í málinum.

Umboðsmaðurin avvísti tí klaguna, men sendi samstundis málið víðari til Fíggjarmálaráðið 
til viðgerðar. 
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MÁL NR 21/00022

Ein borgari klagaði um, at ein barnaverndartænasta hevði sent sær teldupost, sum var 
ætlaður øðrum. Borgarin upplýsti í klagu síni, at hann eisini hevði klagað hetta til hægri 
fyrisitingarligan myndugleika.

Umboðsmaðurin boðaði borgaranum frá, at hann ikki kundi viðgera eina klagu um hetta, 
fyrr enn hægri fyrisitingarligi myndugleikin hevði tikið endaliga støðu í málinum.

Umboðsmaðurin fekk sostatt ikki hjálpt borgaranum við hesum málinum í løtuni og 
gjørdi tí ikki meira við tað.

MÁL NR 21/10104

Eitt barn klagaði um vantandi hjálp í fólkaskúlanum og frítíðarskúlanum. Barnið 
hevði nakrar avbjóðingar, sum gjørdu, at tað tørvaði eyka hjálp fyri at kunna ganga í 
frítíðarskúla, men hvørki Almannaverkið ella skúlin vildu hjálpa barninum.

Umboðsmaðurin bað um skjølini í málinum. Millum skjølini lá ein avgerð frá 
Almannaverkinum, sum kundi kærast til Kærunevndina í almanna- familju- og 
heilsumálum. Umboðsmaðurin boðaði tí barninum og foreldramyndugleikahavara 
frá, at hann ikki kundi viðgera eina klagu um hesa avgerðina, fyrr enn hon var kærd til 
Kærunevndina í almanna- familju- og heilsumálum, og Kærunevndin í almanna- familju- 
og heilsumálum hevði tikið endaliga avgerð í málinum.

Umboðsmaðurin gjørdi tí ikki meira við klaguna í løtuni, men boðaði frá, at barnið var 
vælkomið at venda aftur til sín, um tað ikki varð nøgt við avgerðina hjá Kærunevndini í 
almanna- familju- og heilsumálum.

MÁL NR 21/16172

Ein borgari klagaði um viðgerðina hjá Tórshavnar kommunu um broyting av eini 
byggisamtykt. Skjølini í málinum vístu, at kommunan hevði sent málið til Umhvørvis- og 
vinnumálaráðið til góðkenningar. Ráðið hevði biðið Býarskipanarnevndina um ummælið 
av málinum og hevði júst móttikið ummælið.

Umboðsmaðurin viðmerkti, at hann viðgerð bert mál, har endalig fyrisitingarlig avgerð 
er tikin. Tá ítøkiliga málið enn var undir viðgerð í fyrisitingini, segði umboðsmaðurin, at 
hann í løtuni ikki kundi viðgera klaguna.
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MÁL NR 21/17148

Ein borgari klagaði um, at sambært honum hevði Akstovan av órøttum skert gildistíðina 
av  koyrikortinum  hjá  honum.  Borgarin  hevði  fingið  útflýggjað  eitt  nýtt  koyrikort  frá 
Akstovuni tí at koyrikortið, ið hann hevði, var vorðið ónýtiligt vegna slit. 

Umboðsmaðurin setti seg í samband við borgaran og greiddi honum m.a. frá, at 
umboðsmaðurin ikki fekk viðgjørt klagur um avgerðir, ið kundu kærast til ein hægri 
myndugleika.

Umboðsmaðurin ráddi borgaranum til at biðja Akstovuna um eina grundaða skrivliga 
avgerð, ið borgarin, um neyðugt, kundi kæra til Vinnukærunevndina.

MÁL NR 21/24043

Ein borgari klagaði til umboðsmannin um, at Talgildu Føroyar kravdu pass ella koyrikort 
fyri, at borgarar skulu fáa samleikan. Borgarin hevði roynt at hjálpt tveimum fólkum 
at fáa talgilda samleikan, sum hvørki høvdu pass ella koyrikort. Í slíkum førum var ein 
útreiðsla løgd á fólkini, tí tey ikki kundu fáa samleikan uttan fyrst at fáa sær pass. Klagarin 
hevði einans samskift munnliga við Talgildu Føroyar. 

Umboðsmaðurin avvísti klaguna við tað at fólkini, sum klagarin umboðaði, fyrst máttu 
venda sær til Talgildu Føroyar og fáa eina avgerð. Harumframt vísti umboðsmaðurin á, at 
klagarin mátti fáa til vega fulltrú frá teimum, sum hann klagaði vegna. 

Grundarlag er ikki fyri at gera meira við klaguna (Umboðsmanslógin § 6, 
stk. 4)

MÁL NR 21/00024

Ein mamma klagaði til umboðsmannin um, at børn hennara vóru umsorganaryvirtikin, 
og at tey ikki sluppu at síggjast javnan.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at hann bara í avmarkaðan mun kann taka 
støðu til avgerðir, sum, heilt ella partvíst, byggja á serligan fakkunnleika. Ein kanning av 
metingum og tilmælum hjá barnaverndartænastuni í hesum máli, kravdi ein fakkunnleika, 
sum umboðsmaðurin ikki hevði.
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Umboðsmaðurin vísti á, at um klagarin helt, at tær kanningar og tey skjøl, sum vóru 
grundarlagið undir tilmælinum frá barnaverndartænastuni um umsorganaryvirtøku 
og samveru, ikki vóru nøktandi, og at málið ikki var nóg væl upplýst, átti klagarin ella 
advokatur hennara at gera vart við hetta yvir fyri Høvuðsbarnaverndarnevndini, áðrenn 
Høvuðsbarnaverndarnevndin tók avgerð. Um klagarin ikki var nøgd við avgerðina hjá 
Høvuðsbarnaverndarnevndini, hevði klagarin møguleika at leggja avgerðina fyri Føroya 
rætt.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at hann ikki helt seg kunna hjálpa klagaranum 
við hesum málinum og gjørdi tí ikki meira við tað.

MÁL NR 21/02265

Ein borgari klagaði um vantandi svar uppá eina umbøn um alment innlit hjá Arbeiðs- og 
brunaeftirlitinum. 

Umboðsmaðurin bað Arbeiðs- og brunaeftirlitið um eina frágreiðing til klaguna. 

Í frágreiðingini frá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum sást, at stovnurin hevði latið klagaranum 
innlit aftaná, at klagað varð til umboðsmannin, og at orsøkin til at umbønin um alment 
innlit ikki varð málsviðgjørd á rættan hátt, var tí eitt mistak var hent í skipanini hjá 
stovninum í sambandi við skráseting og skjalføring av innkomandi skjølum. 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið harmaðist í frágreiðingini um málsviðgerðina og kunnaði 
samstundis umboðsmannin um, at mannagongd var sett í verk, ið skuldi byrgja fyri, at 
slík mistøk hendu aftur. 

Umboðsmaðurin tók frágreiðingina frá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum til eftirtektar og 
boðaði klagaranum frá, at umboðsmaðurin helt, at grundarlag ikki var fyri at gera meira 
við klaguna. 

MÁL NR 21/02552

Eitt foreldur klagaði til umboðsmannin um leiðaran á eini barnaverndartænastu, og at 
leiðarin ikki vildi flyta barnaverndarmálið hjá klagaranum til aðra barnaverndartænastu 
at umsita.

Umboðsmaðurin boðaði klagaranum frá, at hann ikki viðger klagur um einstøk 
starvsfólk, og at hann heldur ikki leggur seg út í, hvussu barnaverndartænasturnar skipa 
arbeiðsuppgávur sínar. Um klagarin ynskti at klaga um leiðaran fyri barnaverndartænastuni 
ella skipanina av arbeiðsuppgávunum hjá barnaverndartænastuni, kundi klagarin venda 
sær til avvarðandi kommunu.
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Umboðsmaðurin helt seg tí ikki kunna hjálpa klagaranum við hesum málinum og gjørdi 
tí ikki meira við tað.

MÁL NR 21/07723

Ein advokatur klagaði vegna ein borgara um, m.a. atburðin hjá Tórshavnar kommunu í 
sambandi við ognarviðurskifti hjá borgaranum.

Eftir  at  hava  fingið  frágreiðing  frá  Tórshavnar  kommunu  um  málið,  boðaði 
umboðsmaðurin advokatinum frá, at umboðsmaðurin ikki helt grundarlag vera fyri at 
gera meira við klaguna. 
Hesa fatan grundaði umboðsmaðurin á, at Tórshavnar kommuna hevði burturbeint tey 
inntriv á ognini hjá borgaranum, og at viðurskiftini sambært Tórshavnar kommunu aftur 
vóru fingin í rættlag. 

Umboðsmaðurin helt eisini, at tað í hesum høpi hevði týdning, at talan í høvuðsheitum 
var um eina borgararættarliga tilgongd í eitt lutfalsliga stutt tíðarskeið, har partarnir 
í málinum vóru virknir í tinginum um m.a. treytir fyri burturtøku, møguleika fyri 
endurgjaldi og seming um keypsprís fyri grundstykki.

MÁL NR 21/14530

Ein fyritøka klagaði um vantandi innlit hjá Landsverk. Fyritøkan hevði gjørt arbeiði í eini 
verkætlan, har Landsverk var byggiharri, og ynskti innlit í konstruktión av bygningslutum, 
sum viðvíktu arbeiðstøkuni hjá fyritøkuni. Fyritøkan segði seg fleiri  ferðir hava heitt á 
stjóran á Landsverk og allar hugsandi myndugleikar um hjálp til at fáa innlit.

Umboðsmaðurin bað fyritøkuna senda sær avrit av innlitsumbønunum til Landsverk. 
Fyritøkan sendi umboðsmanninum teldubrævasamskiftið við Tórshavnar kommunu, 
har fyritøkan m.a. bað Tórshavnar kommunu um innlit í niðurstøðuna hjá kommununi 
um verkætlanina. Í samskiftinum sást, at kommunan hevði biðið Landsverk um eina 
frágreiðing. Kommunan greiddi klagaranum frá, at hann ikki kundi fáa innlit í skjøl hjá 
kommununi, ið ikki vóru til, ella í eina frágreiðing, ið hann væntaði, kommunan fór at 
fáa.

Umboðsmaðurin bað eisini Landsverk um eina frágreiðing. Landsverk greiddi frá, at nógv 
teldubrævasamskifti hevði verið millum Landsverk og klagaran, at klagarin hevði sett 
Landsverk spurningar um ymisk viðurskifti viðvíkjandi verkætlanini, men at Landsverk 
ikki hevði fingið nakra ítøkiliga innlitsumbøn frá klagaranum.
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Eftir at hava lisið teldubrævasamskiftið millum klagaran og kommununa og frágreiðingina 
frá Landsverk, boðaði umboðsmaðurin klagaranum frá, at hann ikki helt grundarlag vera 
fyri at gera meira við klaguna, tí eingin ítøkilig umbøn um innlit var frá klagaranum til 
Landsverk. Umboðsmaðurin gjørdi tí ikki meira við málið.

MÁL NR 21/16410

Ein borgari klagaði um, at Tórshavnar kommuna drálaði við at avgreiða byggimálið hjá 
sær.
 
Tá málið varð kannað sást, at Tórshavnar kommuna upprunaliga hevði noktað viðkomandi 
byggiloyvi. Hesa avgerð hevði borgarin kært til Kærunevndina í lendismálum, sum hevði 
avgjørt at heimvísa málið til nýggja viðgerð hjá kommununi.

Tað vóru bert 1½ mánaði síðan, at kærunevndin tók avgerð um heimvísingina. 
Umboðsmaðurin viðmerkti, at kommunan mátti hava eina rímiliga tíð at viðgera 
heimvísingina, og helt, at ov stutt tíð var fráliðin til, at tað var viðkomandi at viðgera 
spurningin um langa viðgerðartíð. 

Umboðsmaðurin boðaði tí klagaranum frá, at hann ikki gjørdi meira við klaguna, men 
frætti klagarin ikki aftur frá kommununi innan 2 mánaðir, var hann vælkomin at venda 
aftur til umboðsmanninum við málinum.

MÁL NR 21/20716

Ein borgari klagaði um, at Runavíkar kommuna ikki gav honum svar uppá hansara 
umsókn um byggiloyvi til tvíhús. Klagarin segði seg hava sent teldupostar og sms, ringt 
og lagt boð í yvir hálvt ár, men segði seg einki frætta frá kommununi. Grundstykkið varð 
keypt 2 ár fyrr, og kommunan fór nú at krevja stykkið aftur. 

Umboðsmaðurin spurdi Runavíkar kommunu um málið.

Runavíkar kommuna greiddi frá, at byggimálið hevði verið drúgt, og nógv samskifti hevði 
verið millum partarnar, umframt býarplansbroyting og kærur frá grannum. Klagarin 
hevði undir viðgerðini broytt byggiætlanina og sent nýggjar tekningar. Avbjóðingar 
høvdu alla tíðina verið við vegíbindingini til byggingina. 

Við tað at gongd var á málinum, og samskifti var millum partarnir, helt umboðsmaðurin 
ikki grundarlag vera fyri at gera meira við klaguna. 
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MÁL NR 21/21799

Eitt tíðindafólk hjá Kringvarpi Føroya klagaði um málsviðgerðina hjá Landsverki av 
einari umbøn um alment innlit.

Klagarin ynskti innlit í skjal ella skjøl, ið vístu framrokningar av prísinum av einum 
komandi Suðuroyartunli. Harafturat varð klagað um málsviðgerðartíðina, og at skjøl og 
málsnummur vantaðu í málinum.

Landsverk metti hesi skjøl at vera innanhýsis arbeiðsskjøl, ið ikki vóru endalig.

Landsverk almannakunngjørdi síðani eina tíðindagrein, ið lýsti búskaparligu 
forkanningarnar av einari nýggjari farleið til Suðuroynna. Saman við greinini var ein 
leinkja, ið vísti til eina framløgu um evnið og ein leinkja, ið vísti til eina frágreiðing um 
forkanningina av Suðuroyarleiðini.

Almannakunngerðin hjá Landsverki var 13 dagar eftir, at klagarin hevði sett fram sína 
umbøn um innlit, og umboðsmaðurin helt samanumtikið, at frágreiðingin frá Landsverki 
og almannakunngjørdu skjølini gingu ætlan klagarans um alment innlit á møti. 

Umboðsmaðurin helt tískil, at grundarlag ikki var fyri at gera meira við klaguna. 

Umboðsmaðurin helt tó, at Landsverk átti at givið klagaranum eina betri grundgeving 
fyri sínari støðutakan, vísandi til §§ 21 og 23 í fyrisitingarlógini (løgtingslóg nr. 132 frá 10. 
juni 1993 um fyrisitingarlóg). Umboðsmaðurin vísti á, at Landsverk av røttum átti at víst 
til heimildargrundarlagið undir avgerðini, og í hesum høpi víst á hvørji atlit talaðu fyri at 
nokta fyri almennum innliti.
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7. „Hvussu hevur tú tað, barn?”

Samandráttur av setanarrøðu til Fólkaheilsuráðstevnuna 3. desember 2021 í Kongshøll 
við heitinum „Hvussu hevur tú tað, barn?”

Sum løgtingsins umboðsmaður er ein av mínum uppgávum at virka sum óheft eftirlit 
á barna- og ungdómsøkinum við grundarlagi í Barnarættindasáttmálanum hjá ST. Eg 
viðgeri klagur um viðurskifti hjá børnum, og eg kann eisini sjálv taka mál upp og vitja 
stovnar, har børn eru. 

Limalondini hava í grein 3 í Barnarættindasáttmálanum átikið sær at tryggja 
áhugamálini hjá børnum. Hetta merkir millum annað, at tá vit vaksnu taka avgerðir, 
sum hava við børn at gera, skulu vit gera tað við støði í barnsins tørvi. Vit eiga altíð 
at hugsa um, hvat er gott fyri børnini, og hvussu avgerðir okkara ávirka børnini – eitt 
nú tá vit seta í gildið lóggávu, leiðreglur og eisini tilmæli, sum hava verið nýtt undir 
koronafarsóttini. 

Myndugleikar og onnur, ið taka avgerðir, sum ávirka børnini, mugu vera serliga árvakin, 
tá tey, sum hevur verið gjørt undir koronafarsóttini, seta tilmæli og skipanir í gildið 
mótvegis børnum. Avgerðir um avmarkingar í savningarfrælsi, avmarkingar í skúlagongd 
og avmarkingar við atkomu til heilsutænastur eiga ikki at vera tiknar uttan, at atlit eisini 
verða tikin at barnsins sjónarmiði og barnsins besta. 

Fyri at kunna taka atlit at barnsins sjónarmiði er tað avgerandi, at vit leggja okkum eftir 
at tryggja børnunum teirra rætt, sambært grein 12, at sleppa at siga sína hugsan um alt 
tað, sum hevur við tey at gera. 

Harumframt hevur barnarættindasáttmálin eisini eina áseting í grein 24 um heilsu, sum 
tryggjar børnum rættin at liva gott og sunt og at hava so góða heilsustøðu, sum til ber. Um 
tey gerast sjúk, eiga børn at hava rætt til heilsutrygd og venjing, soleiðis at støða teirra 
batnar aftur. 

Sambært grein 27 í barnarættindasáttmálanum skulu børn sleppa at liva á ein slíkan 
hátt, ið gevur teimum møguleikan at búnast kropsliga, sálarliga, andaliga, moralskt og 
sosialt. Foreldrini hava høvuðsábyrgdina av hesum, men um teimum tørvar hjálp, skulu 
myndugleikarnir veita hana. 

Eisini í Føroyum er neyðugt at arbeiða miðvíst fyri rættindum hjá børnum. Ein sera 
týdningarmikil liður í hesum arbeiði er, at kunna um rættindi hjá børnum og ikki minni 
týdningarmikið at kunna um, hvussu korini hjá børnum eru, og hvussu tørvirnir hjá 
børnum eru. 
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Viðvíkjandi kunning um korini hjá børnum, vil eg vísa á, at í november 2021 kom eitt 
tilmæli frá einum arbeiðsbólki sum var settur av Uttanríkis- og Mentamálaráðharranum. 
Arbeiðsbólkurin var breitt samansettur og umboðaði ymisk fak- og virkisøki, og eisini 
vóru umboð úr avvarðandi stjórnarráðum við. Tilmælið hevur yvirskriftina „Ung við 
sálarligum og/ella sosialum avbjóðingum og útbúgving.” Arbeiðið hjá bólkinum fevndi 
um skúlaøkið, heilsuøkið og almannaøkið. Endamálið var at koma við ítøkiligum boðum 
uppá átøk, sum kunnu bøta um sannlíkindini fyri at ung við sálarligum og/ella sosialum 
avbjóðingum megna at taka miðnámsútbúgving. Í innganginum vísur arbeiðsbólkurin á, 
at sambært heimsheilsustovninum World Health Organization (WHO) fevnir hugtakið 
heilsa  um  fleiri  viðurskifti.  Góð  heilsa  verður  lýst  sum  ein  heildarstøða,  merkt  av 
kropsligari, sálarligari og sosialari vælferð ella trivnaði og ikki bert fráveru av sjúku ella 
heilsubreki (WHO, 2018). 

Í mun til hesa lýsing av góðari heilsu var skráin fyri fólkaheilsuráðstevnuna „Hvussu 
hevur tú tað, barn“ sera viðkomandi fyri støðuna hjá børnum og ungum í Føroyum. 
Evnini vóru fjølbroytt innan økið. Sjóneykan varð sett á Føroya børn og teirra kor. Vitan 
um børn og teirra støðu varð varpað út í samfelagið, til tey, sum fáast við børn til dagligt, 
til myndugleikar eins og politisku skipanina. 

Henda vitanin um børnini og teirra kor fer vónandi at bera við sær, at sjónarmið barnsins 
í alt størri mun verða hoyrd, og at avgerðir í okkara samfelag – tiknar av okkum vaksnu – 
í størri og størri mun vera til barnsins besta, bæði tá tað snýr seg um avgerðir viðvíkjandi 
einstøkum børnum og ikki minni týdningarmikið, tá ið talan er um avgerðir, ið ávirka 
nógv børn.
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Hanna Vang, umboðsmaður

Skyldan at svara borgarum
”…Góður fyrisitingarsiður er ikki ásettur í nakrari lóg, og er tí ikki bindandi fyri ein 
myndugleika á sama hátt sum ein lógaráseting, men er ein leiðregla fyri, hvørji virðir ein 
myndugleiki eigur at leggja dent á í sínum samskifti við ein borgara…” 
Soleiðis skrivar undanfarni umboðsmaðurin, Sólja í Ólavsstovu, í grein í ársfrágreiðingini 
fyri 2016. 

Tað kann vera torført at lýsa heilt nágreiniliga, hvat góður fyrisitingarsiður er. Tá hugsað 
verður um framferð myndugleikans og skylduna at svara, haldi eg, at ein samanbering við 
vanliga hugtakið „góður fólkasiður“ er ein góð leiðbeining. Góður fólkasiður fevnir um 
nógv ymisk viðurskifti viðvíkjandi, hvussu vit bera okkum at. Góður fólkasiður er í roynd 
og veru tann hátturin, vit møta øðrum uppá. Sprotin lýsir hugtakið fólkasið, sum atburð, 
ið sømir seg siðaðum fólki. 

Góður fólkasiður fær okkum vanliga at hugsa um til dømis atburð, framferð og taluhátt. Í 
mun til hesa lýsing má góður fyrisitingarsiður eitt nú metast at innibera, at myndugleikin 

Myndugleikar eiga at leggja seg eftir, at svara innan 
rímiliga tíð og annars at kunna borgarar um, nær 
svar kann væntast, um tað dregur út. Um hetta verður 
gjørt, er tað við til at økja um álitið á fyrisitingina.



Løgtingsins um boðs maður, Ársfrágreiðing 2021 ǀ  71

ber seg sømiliga at mótvegis borgarum og svarar innan rímiliga tíð við einum taluhátti, 
sum borgarin skilir. Tað kann ikki metast at vera góður fyrisitingarsiður at lata brøv og 
áheitanir frá borgarum liggja still í langa tíð uttan at svara nakað sum helst, ella at lata 
mál liggja í langa tíð uttan at kunna borgaran um hvat hendir. 

So hvørt sum samfelagið og samskiftishættir broytast, broytast eisini tey krøv, vit seta til 
góðan fyrisitingarsið. Tøkniligu og tilfeingisligu møguleikar okkara ávirka møguleikarnir 
hjá myndugleikanum at samskifta og harvið eisini, hvat má metast at vera góður 
fyrisitingarsiður mótvegis borgarum. 

Tað kemur eftir mínum tykki ov ofta fyri, at borgarar venda sær til umboðsmannin við 
klagu um vantandi svar. Tað er ikki góður fyrisitingarsiður, at lata brøv og fyrispurningar 
liggja ósvarað í longri tíðarskeið. Myndugleikar eiga at leggja seg eftir, at svara innan 
rímiliga tíð og annars at kunna borgarar um, nær svar kann væntast, um tað dregur út. 
Um hetta verður gjørt, er tað við til at økja um álitið á fyrisitingina.

Vantandi svar 

Av teimum 90 klagunum, sum vóru viðgjørdar í 2021, vóru 13 teirra um vantandi svar frá 
myndugleikum. Felags fyri hesi mál var, at borgarin hevði vent sær til ein myndugleika 
og saknaði svar. 

Umboðsmaðurin sendir vanliga slíkar klagur til viðmerkingar hjá myndugleikanum, 
og málini enda ofta við, at myndugleikin svarar borgaranum. Umboðsmaðurin ger tá 
vanliga ikki meira við málið.

Svarini, sum borgarar í slíkum málum fáa frá myndugleikanum, kunnu vera rættiliga 
ymisk alt eftir, hvat borgarin hevur vent sær til myndugleikan um. Í summum førum er 
svarið, at myndugleikin ikki hevur skyldu at svara settum spurningum, í øðrum førum 
er svarið, at myndugleikin greiðir borgaranum frá, hvørjum málið bíðar eftir, og nær 
tað væntandi verður avgreitt. Í uppaftur øðrum førum avgreiðir myndugleikin málið, 
samstundis sum hann svarar borgaranum. 

Tað má metast at vera góður fyrisitingarsiður, at ein myndugleiki gevur borgarum 
svar, tá teir venda sær til myndugleikan. Hetta er eisini galdandi, sjálvt um svarið er, at 
myndugleikin ikki metir seg hava skyldu at eftirlíka umbøn borgarans. 

 Í LUM 21/00143 hevði ein borgari sent Runavíkar kommunu ein teldupost, 6. januar 
2020, við einum ítøkiligum spurningi um ferðslutrygd. Heitt var á kommununa um at 
taka trupulleikan í álvara og avgreiða hann sum skjótast. 
 Við telduposti, tann 10. januar 2020, svaraði kommunan borgaranum, at vegastrekkið, 
sum borgarin klagaði um, fór at vera tikið upp á ferðslunevndarfundi á várið 2020. 
 Tá ið borgarin einki hoyrdi frá kommununi, skrivaði borgarin aftur, tann 12. august 
2020, til kommununa viðvíkjandi ferðslutrygdini á nevnda strekki. 
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 Við tað at borgarin einki hoyrdi frá kommununi, sendi borgarin enn ein teldupost, tann 
21. oktober 2020, til Runavíkar kommunu um sama vegastrekki. Spurt var um og nær 
kommunan ætlaði at seta skelti við hámarksferð upp, og um og nær kommunan hevði 
ætlanir at økja um trygdina á vegastrekkinum. 
 Tá  borgarin  einki  svar  hevði  fingið  frá  kommununi  uppá  teldupostarnar,  sendi  hann 
klagu til umboðsmannin tann 21. desember 2020. 
 Umboðsmaðurin sendi klaguna til kommununa til viðmerkingar, og kommunan svaraði 
sama dag umboðsmanninum, at upprunaliga tíðarætlanin hjá kommununi viðvíkjandi 
heildarætlan fyri ferðslutrygd tíverri ikki hevði hildið, og at málið tí ikki hevði verið fyri á 
várið 2020. Kommunan harmaðist um, at borgarin ikki hevði fingið svar uppá teir seinnu 
teldupostarnar viðvíkjandi málinum, og greiddi frá, at fyrispurningur klagarans fór at 
vera lagdur fyri ferðslutrygdarnevndina fyrst í 2021. 
 Umboðsmaðurin gjørdi ikki meira við hesa klaguna, við tað at kommunan nú hevði svarað 
borgaranum. Umboðsmaðurin heitti tó á kommununa, um at skipa sínar mannagongdir 
soleiðis, at borgarar í kommununi, ið venda sær til kommununa, fáa eitt svar innan 
rímiliga tíð. 

Í hesum málinum kundi borgarin sum so ikki krevja eina ávísa niðurstøðu viðvíkjandi 
ferðslutrygdini frá kommununi. Kommunan átti tó sambært góðum fyrisitingarsiði 
at havt svarað borgaranum. Svarið kundi eitt nú verið, nær málið væntandi varð lagt 
fyri ferðslutrygdarnevndina, ella at kommunan ikki metti seg hava skyldu at svara 
fyrispurninginum. 

Í LUM 21/15176 vendi ein borgari sær, tann 26. juli 2021, til umboðsmannin, tí 
Trivnaðarnevndin hjá Tórshavnar kommunu ikki svaraði hansara klagu um larm frá 
russiskum  skipum  við  bryggju  á  Kollafirði.  Borgarin  hevði  í  telduposti,  tann  1.  apríl 
2021, sent klagu um larm frá russiskum skipum til havnameistaran, borgarstjóran 
og Trivnaðarnevndina. Í teldupostinum stóð millum annað, at borgarin vendi sær til 
Trivnaðarnevndina hjá Tórshavnar kommunu fyri at biðja um hjálp til borgararnar, 
sum píndust av støðuni. Borgarin hoyrdi einki frá kommununi og sendi tí rykkjara við 
telduposti tann 21. apríl 2021, tann 12. maj 2021 og tann 13. juni 2021. 
Umboðsmaðurin bað kommununa um viðmerkingar til klaguna. Kommunan upplýsti, 
at  klagarin  hevði  fingið  eitt  svar  frá  formanninum  í  Trivnaðarnevndini  tann  17.  mai 
2021, men at klagarin, í telduposti tann 19. maj 2021, hevði sagt, at hann vildi hava 
eitt svar, sum var viðgjørt í Trivnaðarnevndini. Kommunan vísti umboðsmanninum 
á, at ein borgari ikki kann krevja av einari býráðsnevnd, at hon skal taka ávíst mál til 
viðgerðar og samtykkja eitt aftursvar til borgaran. Harumframt eru havnaviðurskifti 
og vinnuvirksemi á havnaøkinum sambært kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar 
kommunu ábyrgdarøki hjá Havnanevndini. Tað var sostatt ikki Trivnaðarnevndina, ið 
borgarin skuldi venda sær til í mun til ampar av havnavirkseminum. 
Umboðsmaðurin sendi borgaranum avrit av frágreiðingini frá kommununi um, hví hann 
ikki kundi væntað ítøkiligt svar frá Trivnaðarnevndini til sína áheitan. Umboðsmaðurin 
viðmerkti yvir fyri Tórshavnar kommunu, at tað er góður fyrisitingarsiður, at 
myndugleikin svarar borgarum, sum venda sær til hann. Eisini vísti umboðsmaðurin 
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á, at í staðin fyri at borgarin fekk kunning umvegis frágreiðingina til umboðsmannin, 
átti Trivnaðarnevndin sjálv at havt svarað klagaranum við tí grundgeving, sum stóð í 
frágreiðingini til umboðsmannin. 

Í hesum málinum kundi borgarin í roynd og veru ikki krevja, at kommunan beinleiðis 
tók eina avgerð ella viðgjørdi tað ítøkiliga málið á tann hátt, sum borgarin ynskti. 
Hóast hetta, hevði myndugleikin tó sambært góðum fyrisitingarsiði skyldu at geva 
borgaranum eitt aftursvar. Svarið í hesum føri var, at borgarin ikki kundi krevja av 
einari býráðsnevnd, at hon skuldi taka ávíst mál til viðgerðar og samtykkja aftursvar til 
borgaran. Harumframt hoyrdi málið sum so undir aðrari nevnd. Í slíkum førum hevði tað 
verið góður fyrisitingarsiður, at kommunan gav borgaranum hesa frágreiðing, sum svar 
til hansara teldupostar, heldur enn einki at svara honum. 

Vegleiðingarskyldan

Í sambandi við skylduna at svara borgarum, vil eg eisini vísa á skylduna, sum 
myndugleikar hava til at vegleiða borgarum, sum venda sær til myndugleikan. 
Vegleiðingarskyldan er galdandi bæði sambært § 7 stk. 1 í fyrisitingarlógini, sambært 
vanligum rættargrundsetningum og góðum fyrisitingarsiði og kann eisini vera ásett 
í serlóggávu. Í sambandi við skylduna at svara borgarum inniber vegleiðingarskyldan, 
at myndugleikin eigur at vegleiða borgarum innan egið málsøki, og at spurningar um 
onnur málsøki so vítt gjørligt eiga at verða sendir víðari ella vístir til annan viðkomandi 
myndugleika at svara. 

Áhaldandi fyrispurningar

Í summum førum seta borgarar seg áhaldandi í samband við ein myndugleika um somu 
viðurskifti, sum myndugleikin antin ikki hevur skyldu at avgreiða, ella sum myndugleikin 
metir seg hava endaliga avgreitt. 

Ein myndugleiki kann ikki væntast at halda áfram at svara fyrispurningum um ítøkilig 
mál, sum eru liðug, ella mál, sum ikki eru í viðgerð. Hetta tekur orku frá teimum málum, 
sum skulu viðgerast, og kann vera sera tíðarkrevjandi. 

Um myndugleikin  ikki ætlar  sær  av  svara fleiri  fyrispurningum um slík  viðurskifti,  er 
umráðandi at borgarin fær boð um tað á greiðan hátt. Myndugleikin kann eitt nú velja at 
avmarka samskiftið við borgaran, ella taka avgerð um ikki at svara framtíðar spurningum 
um sama spurning. Um myndugleikin ætlar at taka slíka avgerð um at avmarka samskiftið, 
er tað eitt krav, at avgerðin um hetta er grundað á saklig atlit, og at samskiftið ikki verður 
avmarkað meira enn neyðugt. Avgerðin má vera í tráð við meginregluna um lutfall 
(proportionalitetsprincippið). Metingin um á hvønn hátt samskiftið kann avmarkast, má 
gerast havandi í huga hvat slag av fyrispurningi talan er um, ta orku sum myndugleikin 
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longu hevur nýtt at svara borgaranum, ta orku sum áhaldandi spurningarnir krevja 
og atliti til, at myndugleikin hevur aðrar uppgávur at røkja. Borgarin skal kunnast um 
avgerðina at avmarka samskiftið, tá slík avgerð verður tikin, og áðrenn avgerðin verður 
framd í verkið. 

Umráðandi er at hava í huga, at alt samskifti við ein borgara ikki kann skerjast, tí 
borgarin má kunna seta seg í samband við myndugleikan um onnur viðurskifti, enn tey 
sum longu eru avgreidd. Áheitanir og fyrispurningar til myndugleikan eiga tí altíð verða 
snarkannað, um tey viðvíkja tí evni, sum er fevnt av avgerðini um at avmarka samskiftið, 
ella um tey snúgva seg um nýggj og óviðgjørd viðurskifti, sum myndugleikin hevur skyldu 
at svara og taka støðu til.
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Málsføri í almennari fyrisiting 
Hugtakið málsføri (da. kompetence) snýr seg um, hvør myndugleiki er tann rætti at 
fyrisita, málsviðgera og taka avgerðir. Málsføri er vanliga ásett í lóggávu so sum lógum 
og kunngerðum, umframt óskrivaðum rætti, so sum ólógarfestu kommunufulltrúini, ið 
kommunurnar m.a. virka eftir. 

Dømi um lóggávu, ið skipar málsføri, er fráboðan um býti av málsøkjum landsstýrisins 
millum landsstýrismenninar (fráboðan nr. 128 frá 16. september 2019 um býti av 
málsøkjum landsstýrisins millum landsstýrismenninar). Í fráboðanini er ein gjøllig 
lýsing av teimum málsøkjum, har avvarðandi landsstýrismenn hava málsføri.   

Annað dømi er kommunustýrislógin (løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri), ið m.a. skipar málsføri hjá borgarstjóranum, kommunustýrinum og 
kommunalu nevndunum.

„Hugtakið málsføri (da. kompetence) snýr seg um, hvør 
myndugleiki er tann rætti at fyrisita, málsviðgera og taka 
avgerðir. Málsføri er vanliga ásett í lóggávu so sum lógum og 
kunngerðum, umframt óskrivaðum rætti, so sum ólógarfestu 
kommunufulltrúini, ið kommunurnar m.a. virka eftir.“

Heini Petersen, ráðgevi
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Brot á málsføri 
Brot á málsføri (da. inkompetence) er t.d. um ein myndugleiki hevur tikið eina avgerð, 
ið  hoyrir  til málsøkið  hjá  einum  øðrum myndugleika.  Í  flestu  førum merkir  hetta,  at 
avgerðin, ið myndugleikin hevur tikið, er ógildig. Hetta tí, at málsføri verður mett sum 
ein av grundleggjandi málsviðgerðarreglunum í fyrisitingarrættinum. 

Um ein myndugleiki fær eina skrivliga áheitan, sum ikki viðvíkir málsøkinum hjá honum, 
skal áheitanin, sambært § 7, stk. 2 í fyrisitingarlógini (løgtingslóg nr. 132 frá 10. juni 
1993 um fyrisitingarlóg, um gjørligt sendast rætta myndugleika. Um myndugleikin 
málsviðgerð áheitanina uttan at senda hana víðari, er talan um brot á málsføri. 

Í máli J. nr. 200600012 hevði umboðsmaðurin viðgjørt eina klagu frá Yrkisfelag 
Studentaskúla og HF-lærara um ávaringarnar, sum 12 lærarar á studentaskúlanum í 
Hoydølum fingu fyri fráveru, tá teir løgdu niður arbeiðið í oktober 2005. Umboðsmaðurin 
helt, at tað einans var rektarin, sum eisini var starvsfólkaleiðari, sum hevði heimild at 
geva lærarum ávaringar, tí at Løgtingið við einari lógarbroyting staðiliga hevði skert 
tær heimildir, sum landsstýrismaðurin í aðramáta hevði sum ovasti fyrisitingarligi 
myndugleiki á økinum. Lógarbroytingin merkti, at landsstýrismaðurin tí ikki hevði 
annan lut í starvsfólkamálum á studentaskúlanum enn at vera kærumyndugleiki fyri 
avgerðir hjá rektaranum. Umboðsmaðurin gav Mentamálaráðnum eina átalu fyri at hava 
givið lærarunum ávaringarnar uttan at hava neyðugu heimildina til tess. 

Málið vísti, at talan var um brot á málsføri, tá Mentamálaráðið í roynd og veru gav umrøddu 
ávaringar, ið av røttum var málsføri rektarans. Sum nevnt omanfyri, so merkir brot á 
málsføri vanliga, at ein avgerð, ið myndugleikin hevur tikið, er ógildig. Mentamálaráðið 
hevði tó frammanundan tikið ávaringarnar aftur, og tískil var gildisvirknaðurin ikki 
viðkomandi at viðgera hjá Løgtingsins umboðsmanni.

Avhending av málsføri

Málsførið, ið ein myndugleiki hevur fingið, kann undir ávísum umstøðum verða avhendað 
(da. delegation af kompetence). Tó kann í summum førum verða skipað soleiðis fyri, at 
avhending ikki letur seg gera, t.d. í § 43 í kommunustýrislógini, ið sigur, at til lántøku, 
veðsetan, nýtslu av rakstraravlopi og tílíkum krevst samtykt frá kommunustýrinum. 

Avhending av málsføri kann fremjast sum innanhýsis avhending og uttanhýsis avhending.

Skilt verður ímillum avhending av málsføri innan stigskipaðar myndugleikar (da. 
hierarkisk) og kollegialar myndugleikar.

Stjórnarráðini og stovnar tess eru vanliga stigskipað. Almennar nevndir og ráð og 
kommunustýrini kring landið eru hinvegin skipað kollegialt.
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Fyri stigskipaðar myndugleikar kann málsføri, ið t.d. ein landsstýrismaður hevur fingið 
sambært lóg, vanliga uttan víðari verða avhendað innanhýsis í stigskipaða stjórnarráðnum 
hjá landsstýrismanninum. Í praksis verður hetta gjørt soleiðis, at ein fulltrúi ella 
deildarstjóri málsviðgerð og tekur avgerð í einum máli vegna landsstýrismannin.    
Fyri kollegialar myndugleikar kann málsføri, ið t.d. ein almenn nevnd hevur fingið sambært 
lóg, ikki uttan víðari verða avhendað innanhýsis. Málsføri kann tó í ávísum førum verða 
avhendað til ein formann í einari nevnd, eina undirnevnd ella til eina avgreiðslustovu 
(da. sekretariat). Tað krevst altíð ein ítøkilig meting, um og undir hvørjum umstøðum 
avhending av málsføri kann lata seg gera. Um talan er um at avhenda málsføri at viðgera 
og taka avgerðir í týdningarmiklum málum, ið kunnu skapa ella broyta eina siðvenju hjá 
myndugleikanum, talar hetta í øllum førum ímóti, at avhending av málsføri er møguligt. 
Um talan hinvegin er um málsfyrireiking og sonevnd rutinumál, so talar hetta hinvegin 
fyri, at møguleiki er fyri, at málsføri kann verða avhendað. Ofta eru hesi viðurskifti eisini 
skipað í tí lóg, ið myndugleikin er grundaður á.

Fyri kommunustýri er innanhýsis avhending av málsføri í ávísan mun møguligt 
innanfyri kommunala myndugleikan, um talan ikki er um kommunalpolitiskar 
avgerðir, ið hava grundleggjandi og týðandi týdning fyri kommununa í síni heild. 
Kommunustýrislógin skipar í stóran mun karmin fyri um og undir hvørjum umstøðum 
avhending av málsføri kann verða avhendað innanhýsis. Sum dømi kann nevnast § 21, 
stk. 2 í kommunustýrislógini, ið áleggur borgarstjóranum ávísar uppgávur í sambandi við 
málsviðgerð, men sum í praksis verða fyrireikaðar av kommunalu fyrisitingini. 

Uttanhýsis avhending av málsføri krevur sum meginregla lógarheimild. Talan er tá um 
avhending av málsføri, ið fer út um fyriskipanarliga karmin hjá stigskipaða ella kollegiala 
myndugleikanum. Eitt nú avhending av málsføri til einstaklingar, uttanveltaðar 
myndugleikar og óheftar nevndir og ráð.

Dømi um slíka avhending sæst í løgtingslóg nr. 56 frá 4. mai 2021 um økisnøvn á 
internetinum, ið skipar fyri, at landsstýrismaðurin hevur heimild at avhenda málsføri at 
reka og umsita økisnavnið “.fo” til ein uttanveltaðan umsitara. 

Økið varð áður skipað á privatrættarligum grundarlagi í einari sonevndari 
sjálvreguleringsskipan, ið ikki var fevnd av fyrisitingarrættinum. Umboðsmaðurin 
hevði í máli LUM 20/00056 sett spurnartekin við hesa skipan og mælt til, at politiski 
myndugleikin átti at kannað, í hvønn mun økið átti at verða skipað í lóggávu. 
Umboðsmaðurin grundaði hetta á týdningin, ið økið hevði fyri føroyska samfelagið.

Dømi um uttanhýsis avhending av málsføri, ið ikki var mett at vera í lagi, er í máli LUM 
15/00094 har umboðsmaðurin metti, at tær sjey kommunurnar í Suðuroynni ikki kundu 
avhenda sítt málsføri, at seta leiðara fyri Musikkskúlan í Suðuroy, til eina nevnd, ið var 
uttanfyri kommunala myndugleikan, og ikki var ein bý- ella bygdaráðsnevnd, sett og 
skipað eftir § 28 í kommunustýrislógini. 
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Hóast meginregluna um, at uttanhýsis avhending av málsføri krevur lógarheimild, so 
kann ein landsstýrismaður vanliga avhenda sítt málsføri til ein undirskipaðan stovn, ið 
er innanfyri fyriskipanarliga karmin hjá landsstýrismanninum.

Avmarkað málsføri – meginregla um armslongd

Í ávísum førum hevur ein myndugleiki, vanliga ein landsstýrismaður, eitt avmarkað 
málsføri. 

Hugtakið verður stundum lýst, sum at armslongd í størri ella minni mun eigur at verða 
millum politiska og fakliga stýring innan eitt ávíst øki, og er vanliga skipað í lóggávu. 

Dømi um orðing, ið sipar til armslongd millum politiska og fakliga stýring sæst í § 12 
í løgtingslóg nr. 89 frá 7. juni 2020 um ráðgeving og stuðul til gransking, menning og 
nýskapan, har ásett er, at sjálvstøðugar faknevndir stjórna einstøku stuðulsskipanunum 
og taka endaliga avgerð í málum, sum verða løgd fyri tær. Hesar faknevndir hava evstu 
ábyrgd av, at málsviðgerð og avgerð um at játta stuðul er í samsvari við ásettar reglur.

Dømi um, at sipað verður til tað øvugta sæst í  løgtingslóg nr. 60 frá 17. mai 2005 um 
stuðul til mentan og list v.m., har ásett er í § 2, stk. 2, at landsstýrismaðurin ger av, 
hvør kann fáa stuðul, og somuleiðis hevur eftirlit við, at stuðulin verður nýttur til ætlaða 
endamál. 

Í máli LUM 21/01532 viðgjørdi umboðsmaðurin eina klagu um avgerð hjá Uttanríkis- og 
mentamálaráðnum at nokta stuðli til eina filmsverkætlan vegna málbrúkið í filminum. 
Málið tók m.a. støðið í § 2, stk. 2 í júst omanfyrinevndu lóg. 

Klagarin førdi í klagu sínari m.a. fram, at landsstýrismaðurin við sínari avgerð um at 
nokta stuðul til filmsverkætlanina, gekk ímóti tí, ið løgtingið upprunaliga hevði ætlað við 
stuðli til slíkar filmsverkætlanir, eitt nú at stuðul verður veittur eftir tilmæli frá yrkisfólki 
og óheft frá politiska myndugleikanum.

Umboðsmaðurin vísti í hesum sambandi á, at Løgtingið í 2014 við einari broyting í lógini 
hevði givið landsstýrismanninum í mentamálum heimild at leggja sína avgerðarheimild, 
sambært § 2, stk. 2 í løgtingslóg nr. 60 frá 17. mai 2005 um stuðul til mentan og list 
v.m., til annan almennan myndugleika ella stovn. Umboðsmaðurin metti, at Løgtingið 
við hesari lógarbroyting hevði tikið eina støðu til spurningin um armslongd og hevði 
gjørt av at lata tað upp í hendurnar á avvarðandi landsstýri at gera av, um ella í hvønn 
mun armslongd skuldi vera millum politisku og fakligu stýringina. Staðfestast kundi, at 
landsstýrið ikki enn hevði nýtt hesa heimild, og tískil kundi umboðsmaðurin ikki siga, at 
landsstýrismaðurin ikki hevði heimild ella málsføri at taka avgerðir í hesum høpi. 
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Málið vísti, at skal málsføri hjá einum landsstýrismanni avmarkast, er neyðugt at 
lógarfesta heimildin, ið skipar karmin fyri málsførinum, er púra greið hesum viðvíkjandi, 
soleiðis sum víst varð á í døminum omanfyri um orðingina í § 12 í løgtingslóg nr. 89 frá 7. 
juni 2020 um ráðgeving og stuðul til gransking, menning og nýskapan.
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Ekstrahering  
– úrdrag av upplýsingum

Innlitslógin (løgtingslóg nr. 133 frá 10. juni 1993 um innlit í fyrisitingina, sum broytt við 
løgtingslóg nr. 76 frá 8. mai 2001) skal tryggja borgarum og fjølmiðlum møguleika at fáa 
innlit í virksemi hjá almennu fyrisitingini, við at borgarar og fjølmiðlar fáa atgongd til 
skjøl í fyrisitingini. Innlitslógin er galdandi fyri alt virksemi í almennu fyrisitingini undir 
heimastýrinum, bæði fyri avgerðarvirksemi og útinnandi virksemi (faktiska fyrisiting).

Endamálið við almennum innliti er at tryggja gjøgnumskygni og opinleika í arbeiði hjá 
myndugleikunum, soleiðis at almenningurin kann hava álit á almennu fyrisitingini. Við 
almennum innliti kunnu borgarar og fjølmiðlar hava eftirlit við almennu fyrisitingini, og 
fjølmiðlarnir kunnu fáa hendur á upplýsingum at miðla til almenningin. Yvirskipað kann 
sigast, at alment innlit styðjar uppundir upplýsing, talu- og skrivifrælsi, og at borgarar 
luttaka í fólkaræðinum. 

Útgangsstøðið er, at alment innlit er í øll skjøl viðvíkjandi einum máli og í skjalayvirlitið 
í málinum. Tó eru undantøk. Eitt av undantøkunum snýr seg um innanhýsis skjøl hjá 

Elinborg Apol, ráðgevi

§ 11. Upplýsingar í skjølum, ið eru umfatað av § 7 og § 
10, nr. 1-4, um veruligar umstøður, sum eru av stórum 
týdningi fyri málið, skulu hóast hesar ásetingar latast 
í samsvari við vanligu reglur lógarinnar.
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myndugleikunum. Innanhýsis skjøl eru skjøl, sum eru gjørd av einum myndugleika til egna 
nýtslu, brævaskifti millum ymiskar deildir innan fyri sama myndugleika og brævaskifti 
millum eitt bý- ella bygdaráð og tess nevndir, deildir og aðrar stovnar ella millum hesar 
stovnar sínámillum. Sambært § 7 í innlitslógini er ikki alment innlit í slík skjøl. 

Upplýsingar um veruligar umstøður

Hóast eitt skjal er undantikið almennum innliti, so kann myndugleikin, sambært § 
11, stk. 1 í innlitslógini, kortini hava skyldu til at draga úr (ekstrahera) og lata innlit í 
upplýsingar í skjalinum. Í slíkum føri er talan um upplýsingar um veruligar umstøður, 
sum eru av stórum týdningi fyri málið. Vanliga mannagongdin í sambandi við úrdrag 
av upplýsingum er, at myndugleikin við eini svartari tussj strikar alt tað, sum ikki skal 
dragast úr, áðrenn skjalið verður latið.

Orðingin „upplýsingar um veruligar umstøður“ fevnir fyrst og fremst um skylduna at 
draga úr og lata innlit í greiðar veruligar upplýsingar í skjalinum, sum til dømis:

• okkurt, sum er eygleitt.
• úrslit av gjørdum mátingum og øðrum kanningum.
• staðfestar upplýsingar um fíggjarlig viðurskifti, t.d. skattskylduga inntøku o.tíl. 
• upplýsingar viðvíkjandi eini ávísari hendingargongd. 

Hetta merkir hinvegin, at skylda ikki er at draga úr og lata innlit í onnur sløg av 
upplýsingum, sum til dømis:

• innanhýsis úttalilsir.
• metingar hjá myndugleikanum.
• sjónarmið.
• grundgevingar.
• politisk og strategisk úttalilsir.

Eitt dømi um eina upplýsing um veruligar umstøður er, at tað koyra 1000 bilar á einum 
vegastrekki dagliga. Um skylda bara var at finna og lata innlit í heilt greiðar upplýsingarnar 
um veruligar umstøður, sum í omanfyri nevnda dømi við talinum av bilum á einum 
vegastrekki, hevði tað ikki verið so torført at draga úr og lata innlit í upplýsingar í einum 
skjali. Men orðingin „upplýsingar um veruligar umstøður“ hevur ein breiðari týdning. 

Í Betænkning om offentlighedsloven 1510/2009, sum vísir til viðmerkingarnar til gomlu 
donsku innlitslógina, sum svarar til galdandi føroysku innlitslógina, verður á s. 557 lýst, 
hvat orðingin „upplýsingar um veruligar umstøður“ fevnir um:

1. upplýsingar, sum eyðsæð eru fakta.
2. upplýsingar, sum eru við til at styðja próvliga grundarlagið í málinum ella annars hava 

til endamáls at skapa greidleika viðvíkjandi veruligu umstøðunum í málinum. 
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Hetta seinna slagið av upplýsingum kunnu nevnast „funktiónsfakta“, og hesar upplýsingar 
kunnu hava ein meira subjektivan dám.

Tað er sostatt ikki nóg mikið bara at hyggja eftir innihaldinum av upplýsingini - um 
upplýsingin viðvíkur veruligum umstøðum ella ikki – tá upplýsingar skulu dragast 
úr einum skjali. Hyggjast má eisini eftir, hvat endamál upplýsingin hevur í ítøkiliga 
málinum. Hóast upplýsingar ikki líkjast fakta, kunnu tær væl hava virkna sum fakta, 
t.v.s. vera ein partur av grundarlagnum fyri støðutakanini hjá myndugleikanum. Í 
døminum við bilunum á vegastrekkinum hevði skyldan at draga úr upplýsingar, í mun til 
„funktiónsfakta“, sostatt eisini fevnt um møguligar upplýsingar um háttalag og fyritreytir, 
sum myndugleikin brúkti, tá hann staðfesti, at 1000 bilar koyrdu á vegastrekkinum 
dagliga.

Upplýsingar av stórum týdningi fyri málið

Tær upplýsingar í skjølum um veruligar upplýsingar, sum myndugleikarnir hava skyldu 
at draga úr og lata innlit í, skulu eisini vera av stórum týdningi fyri málið. Tað ber ikki 
til at gera eina almenna lýsing av, hvat liggur í kravinum um, at upplýsingin skal hava 
stóran týdning fyri málið. At ein upplýsing er skrivað í eitt skjal í einum máli merkir 
ikki neyðturviliga, at upplýsingin er av stórum týdningi fyri málið. Tað er sannlíkt, at 
upplýsingin ikki var mett at vera týdningarleys, tá hon varð skrivað í skjalið, men hon 
kann hava mist týdningin við tíðini. Vavið av skylduni at draga úr upplýsing, í mun til 
at upplýsingin skal hava stóran týdning fyri málið, kann tí verða ávirkað av, nær innlit 
verður biðið í málið.

Viðmerkjast skal, at skyldan at draga úr og lata innlit í upplýsingar í skjølum um veruligar 
umstøður, sum eru av stórum týdningi fyri málið, ikki er galdandi í teimum førum, har 
upplýsingarnar annars síggjast í alment atkomuligum skjølum í málinum.

„Funktiónsfakta“

Í FOB 2014-21 viðgjørdi danski umboðsmaðurin eitt mál, sum snúði seg um, hvørt 
skylda var at draga úr og lata innlit í eina sokallaða APV (arbejdspladsvurdering) hjá 
Transportministeriet. APV eru kanningar, sum verða gjørdar millum starvsfólk um t.d. 
trivnað, fysiskar karmar, luftgóðsku, larm v.m. á arbeiðsplássinum. Transportministeriet 
sýtti fyri at lata innlit í kanningarnar sum heild við tí grundgeving, at talan var um 
innanhýsis skjøl. Nógvar av upplýsingunum í kanningunum vóru samanumtøkur 
av metingum ella sjónarmiðum hjá starvsfólkunum til ávísar spurningar. Danski 
umboðsmaðurin kom til ta niðurstøðu, at Transportministeriet hevði skyldu at draga úr og 
lata innlit í úrslitini av mátingunum í kanningunum. Hann legði dent á, at hóast úrslitini 
høvdu ein subjektivan dám, so vóru tey partur av grundarlagnum, sum skuldi nýtast 
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fyri at meta um, hvørji tiltøk vóru neyðug fyri arbeiðsumhvørvið í Transportministeriet. 
Her hugdi danski umboðsmaðurin eftir, um upplýsingarnar høvdu eginleikar sum 
„funktiónsfakta“ í málinum.

Í LUM 200700069 viðgjørdi Løgtingsins umboðsmaður eina klagu frá tíðindamanni um, 
at Tórshavnar kommuna ikki vildi lata innlit í frágreiðing frá sýns- og metingarmanni 
viðvíkjandi bygging av bústaðareindum, sum kommunan lat byggja. Kommunan sýtti 
innlit vísandi til, at talan var um eitt skjal, sum var fevnt av § 10, nr. 4 í innlitslógini, 
sum ásetur, at rætturin til skjalainnlit ikki fevnir um brævaskifti hjá einum myndugleika 
við serkøn til nýtslu í rættarmálum, ella tá støða skal takast til møguligt rættarmál. 
Harumframt vísti kommunan til § 12 í innlitslógini, at talan var um innihald, sum kundi 
skaða felagið, ið var umrøtt í skjalinum, um innlit varð latið í upplýsingar í skjalinum.

Umboðsmaðurin helt ikki, at frágreiðingin frá sýns- og metingarmanninum, ið var 
settur av rættinum til at lýsa málið í sambandi við eitt rættarmál, var fevnd av § 10, nr. 
4 í innlitslógini. Umboðsmaðurin helt heldur ikki, at grundarlag var fyri at nokta innliti 
vísandi til § 12 í innlitslógini.

Umboðsmaðurin vísti á, at um so var, at frágreiðingin hevði verið fevnd av § 10, nr. 4 
í innlitslógini, so átti kommunan kortini at havt mett um, hvørt upplýsingar um fakta 
av týdningi fyri málið vóru at finna í frágreiðingini, og sum innlit tí átti at verið latið í 
sambært § 11 í innlitslógini. 
Kommunan hevði í svari til umboðsmannin sagt, at talan var ikki um veruligar upplýsingar, 
men heldur um metingar hjá sýns- og metingarmanninum. Hesum sjónarmiði var 
umboðsmaðurin ikki heilt samdur í. Umboðsmaðurin vísti á, at frágreiðingin frá sýns- 
og metingarmanninum um, hvat hesin hevði staðfest í sambandi við kanningar sínar, 
hvussu hann metti um gjørda arbeiðið á staðnum, og hvørjar ábøtur vóru neyðugar, 
máttu sigast at vera veruligar upplýsingar av týdningi fyri málið. 

Í LUM 22/00137 viðgjørdi Løgtingsins umboðsmaður eina klagu frá einum borgara um, 
at hann ikki fekk innlit í eitt innanhýsis skjal hjá Fiskimálaráðnum við talupunktum hjá 
landsstýrismanninum í fiskivinnumálum. Klagarin helt, at av tí at skjalið var meira enn 
10 ára gamalt, skuldi atlit ikki longur takast til at geva fyrisitingini frið at fyrireika málið, 
og at Fiskimálaráðið tí átti at geva meirinnlit í skjalið.

Fiskimálaráðið hevði vigað fyrilitið fyri, at fyrisitingin kann arbeiða í frið hægri enn 
áhugan hjá klagaranum at fáa innlit í skjalið, og vildi tí ikki geva meirinnlit í skjalið. 
Viðvíkjandi skylduni at draga upplýsingar úr skjalinum, sbrt. § 11, stk. 1 í innlitslógini, 
metti Fiskimálaráðið, at skjalið ikki hevði veruligar upplýsingar av stórum týdningi fyri 
málið, og vildi tí ikki draga upplýsingar úr skjalinum og geva borgaranum innlit í hesar. 

Umboðsmaðurin var samdur við Fiskimálaráðið í, at talan var um eitt innanhýsis skjal. 
Viðvíkjandi skylduni at draga upplýsingar úr skjalinum, sambært § 11, stk. 1 í innlitslógini, 
vísti umboðsmaðurin á, at ásetingin bæði er galdandi fyri upplýsingar í skjølum um 
veruligar umstøður, har talan heilt klárt er um fakta, og um sokallað „funktiónsfakta“ í 
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skjølum. Umboðsmaðurin helt, at stórur partur av skjalinum vóru metingar, argument 
og politisk og strategisk úttalilsir, sum Fiskimálaráðið ikki hevði skyldu at draga úr 
og lata innlit í, men at nøkur av talupunktunum í skjalinum eftir umstøðunum kundu 
metast at innihalda upplýsingar um veruligar umstøður, tí upplýsingarnar sóu út til at 
greiða frá um tilburðir, sum vóru farnir fram, tiltøk, sum landsstýrismaðurin hevði framt, 
og tiltøk, sum landsstýrismaðurin hevði avgjørt at gjøgnumføra. Umboðsmaðurin helt 
eisini, at nøkur av talupunktunum innihildu „funktiónsfakta“, sum skaptu greidleika 
viðvíkjandi veruligu umstøðunum í málinum. Umboðsmaðurin helt tað ikki vera 
avgerandi fyri skylduna at draga úr og lata innlit í upplýsingar í skjalinum, í hvønn mun 
landsstýrismaðurin hevði brúkt talupunktini. Tað, sum var avgerandi, var eyðkennið á 
teimum einstøku upplýsingunum, og hvørjum samanhangi tær vóru partur av. 

Av tí at tað kundi hugsast, at skjalið var undantikið innliti í síni heild, sambært § 13, stk. 1, 
nr. 6 í innlitslógini, tí tað møguliga varð partur av eini kanning, sum stóð fyri durum, um 
føroyska fiskivinnufyrisiting, gjørdi umboðsmaðurin ikki meira við málið.
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Umboðan

Rætturin at velja ein annan at umboða seg í fyrisitingarligum høpi, eru partsrættindini, 
sum eru staðfest í fyrisitingarlógini. 

Í § 8 í fyrisitingarlógini er ásett, at partur í einum máli kann lata seg umboða ella fáa 
hjálp frá øðrum. Fyrisitingarlógin fevnir sambært § 2 um avgerðarmál og er tað í hesum 
sambandi, at ásetingin um umboðan ella sokallaða partsumboðan er galdandi. Men 
rætturin til umboðan ella hjálp frá øðrum er tó ein so grundleggjandi regla í okkara 
rættarfatan, at tað almenna góðkennir regluna í nærum øllum sambandi við persónar og 
sostatt ikki bert í avgerðarmálum. Umboðan er eisini fyriskrivað í øðrum lóggávum t.d. 
rættargangslógini, og í samband við rættarmál er tað mest vanligt, at ein persónur letur 
seg umboða av advokati, og í ávísum førum kann rætturin áleggja persóninum at lata seg 
umboða. 

Almennir myndugleikar hava sambært § 7 í fyrisitingarlógini skyldu at veita vegleiðing og 
hjálp til persónar, sum venda sær til myndugleikan við spurningum innan málsøkið hjá 
myndugleikanum. Myndugleikin hevur í hesum sambandi eisini skyldu at vegleiða um 

Gurið Joensen, ráðgevi

§ 8. Hann, sum er partur í einum máli, kann til eina og 
hvørja tíð, tá málið verður viðgjørt, lata seg umboða 
av øðrum ella fáa hjálp frá øðrum. Myndugleikin kann 
tó krevja, at parturin persónliga er við, tá tað er av 
týdningi fyri avgerðina í málinum.
Stk. 2. Ásetingin í stk. 1, 1. pkt. er ikki galdandi, um so er, 
at áhugi partanna í at lata seg umboða ella vera hjálptur 
má metast at eiga at víkja fyri munandi umhugsni fyri 
almennum ella privatum áhugamálum, ella har annað 
er ásett við lóg.
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møguleikan at lata seg umboða av øðrum ella at hava onnur at hjálpa sær við málinum. Um 
ein persónur vegna sjúku ella øðrum viðurskiftum ikki er førur fyri at taka sær av egnum 
persónligum viðurskiftum og/ella fíggjarligum viðurskiftum, kann verða neyðugt hjá 
einum myndugleika at umhugsa at eggja til íverksetan av verjumáli eftir verjumálslógini.

Partur í einum máli ger sjálvur av nær og í hvønn mun, hann letur seg umboða í einum 
máli. Myndugleikin skal ikki leggja forðingar fyri, at parturin letur seg umboða ella hjálpa 
av øðrum. Tá tað hevur týdning fyri avgerðina í málinum, at myndugleikin má hitta 
sjálvan persónin í einum máli, kann myndugleikin tó krevja, at parturin sjálvur er við t.d. 
møtir persónliga til ein fund við myndugleikan. Umboðið ella tann, ið hjálpir partinum, 
hevur tó eftir avgerð frá partinum, framvegis rætt til at vera tilstaðar saman við partinum, 
um hetta ikki er oyðileggjandi fyri endamálið við fundinum. 

Tað mest vanliga er, at parturin sjálvur rindar møguligar útreiðslur av umboðanini. Tað 
kunnu tó verða ásetingar í serlóggávu, sum hava nærri ásetingar um, hvør kann umboða, 
og um umboðanin er ókeypis. Dømi um slíka áseting er í barnaverndarlógini, har tað t.d. 
er ásett, at foreldur og børn, ið eru partar í máli, hava rætt til ókeypis umboðan í málinum, 
tá ið samtykki ikki er fingið til vega frá tí ella teimum, ið hava foreldramyndugleikan, ella 
einum barni, ið er fylt 15 ár. Hava hesi foreldur og børn ikki fingið umboðan, kann ein 
advokatur verða tilnevndur til at taka sær av málinum.

Umboðan ella hjálp frá øðrum 

Í § 8 stk. 1 er skilt millum umboðan og hjálp frá øðrum. Einki er tó ásett um, hvør kann 
umboða ella hjálpa einum parti í einum máli hjá myndugleikanum, og er tað stórt sæð 
upp til partin at avgera, hvønn hann vil hava at umboða ella hjálpa sær og á hvønn hátt. 
Hetta kunnu eitt nú verða advokatar, grannskoðarar, fakfeløg, hjúnafelagi ella annar 
nærstandandi.

Hevur parturin valt ein at umboða seg í einum máli, førir hetta aloftast við sær, at 
umboðið fær somu rættindi í málinum, sum parturin hevur, sambært fyrisitingarlógini 
t.d. rættin at verða hoyrdur. 

Er talan um partsumboðan hevur myndugleikin eisini rætt og skyldu at samskifta við 
umboðið, og avgerðin í málinum skal sendast umboðnum. Alt eftir umstøðunum í 
málinum kann avgerðin tó bæði sendast umboðnum og partinum. Tann sum umboðar 
kann sostatt sigast at koma í partsins stað í málinum, og at hesin stýrir málinum vegna 
partin. Tað er tó altíð parturin, ið avgerð í hvønn mun, hann vil lata seg umboða í einum 
máli t.v.s. í øllum málinum ella bara parti av málinum

Er talan um ein sum hjálpir ella stuðlar einum parti í einum máli, er støðan nakað 
annarleiðis. Her er aloftast talan um hjásitar, t.v.s. persónar, sum parturin hevur biðið við 
til ein fund við myndugleikan, at geva sær ráð um ávís viðurskifti ella at kanna ávíst fyri 
seg v.m., men ikki um ein, sum umboðar viðkomandi í øllum málinum. Ein hjálpari ella 
hjásiti yvirtekur ikki á sama hátt sum partsumboðið fyrisitingarlig rættindi í málinum. 
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Partsrættindini liggja í slíkum førum sum útgangsstøði framhaldandi hjá partinum 
sjálvum.

Er kærufreist knýtt at eini avgerð, har parturin hevur latið seg umboðað av øðrum, verður 
kærufreistin vanliga roknað frá, at partsumboðið móttók avgerðina. Um myndugleikin 
ikki sendir partumboðnum avgerðina, kann hetta føra til at klagufreistir og aðrar freistir 
verða settar úr gildi, inntil partsumboðið hevur fingið avgerðina. 

Í dóminum U 2001.2197 hevði danska Innlendismálaráðið tikið avgerð um, at 
uppihaldsloyvi hjá einum persóni í Danmark var fallið burtur og hevði tí givið persóninum 
boð um útreisu. Persónurin hevði 14 daga freist at leggja avgerðina fyri rættin. Avgerðin 
var fráboðað advokatinum, sum hevði umboðað viðkomandi í sambandi við málið. Av 
misgáum fekk persónurin sjálvur boðini ov seint frá sínum advokati, tí hann hevði givið 
advokatinum skeiva adressu.
Undir rættarmálinum gjørdi advokaturin galdandi, at freistin skuldi roknast frá, at 
persónurin sjálvur móttók avgerðina. Hægstirættur staðfesti, at tá advokaturin hevði 
umboðað borgaran í sambandi við málsviðgerðina hjá Innlendismálaráðnum, skuldi 
freistin roknast frá, at avgerðin varð fráboðað advokatinum. Tá tað annars ikki vóru 
nakrar serligar grundir fyri at gera undantak frá freistini, varð málið avvíst.

Í málinum FOB 97.223 klagaði ein advokatur um, at myndugleikin sendi parti avrit av 
øllum skrivum, ið teir sendu honum, sjálvt um hann hevði biðið um, at teir ikki sendu 
avrit til partin.

Umboðsmaðurin metti, at myndugleikin hevði rætt til at senda partinum avrit av teim 
skrivum, ið teir sendu advokatinum um málið. Tó helt umboðsmaðurin, at hesin parturin 
sjálvur hevði rætt til at frásiga sær møguleikan at fáa avrit, um málið ikki kravdi, at hann 
luttók persónliga í málinum. Eisini kundi parturin við fulltrú geva advokatinum rætt til 
sína vegna at frásiga hesa eyka kunning frá myndugleikanum.

Prógv um umboðan

Fyri myndugleikan er tað týðandi, at tað er greitt, hvør hevur heimild at umboða 
borgaran, so myndugleikin fær tikið atlit at tagnarskylduni, og hvørjum hann hevur 
heimild at lata upplýsingar um málið. Tað er sostatt upp til myndugleikin at seta krøv 
um prógv fyri umboðanini t.d. fulltrú, um hetta tykist neyðugt. Nevnast kann, at er talan 
um professionella umboðan, sum t.d. tá advokatar umboða, so er vanliga ikki neyðugt at 
krevja fulltrú, tí hetta er ein partur av teirra starvi.

Undantøk

Tað eru ávís undantøk frá ásetingini um rættin til umboðan ella hjálp frá øðrum. Hesi eru 
lýst í § 8, stk. 2 í fyrisitingarlógini og snúgva seg um støður, har myndugleikin kann skerja 
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rættin til partsumboðan, tí partsumboðið ikki tænir partinum ella málinum. Eitt dømi 
kann vera, at parturin seint í einum máli – og uttan sakliga orsøk - ynskir at skifta umboð, 
og at hetta fer at seinka málinum, ella at freistir, sum eru knýttar at málinum, fara, so 
málið ikki kann fremjast. Eisini kann verða talan um, at partsumboðið ikki er egnað sum 
umboð, misrøkir sínar skyldir, ella ikki røkir áhugamálini hjá partinum og ger tað trupult 
hjá myndugleikanum at skipa og avgreiða málið. 

At nokta umboðan

Hevur ein myndugleiki av órættum noktað einum parti at lata seg umboða av øðrum ella 
at hava hjálp í málinum, kann hetta alt eftir umstøðunum viðføra, at avgerðin í málinum 
verður ógildað. Her verður hugsað um føri, har partsumboðanin var avgerðandi fyri at 
tryggja áhugan og sjónarmiðini hjá partinum og fyri upplýsingina av málinum.

Talgild fyrisiting

Rætturin til at lata seg umboða er eisini galdandi, um málsviðgerðin er talgild, og 
samskifti fer fram elektroniskt. Myndugleikar sum hava talgilda málsviðgerð mugu tí 
tryggja sær, at teirra kt-skipanir eru gjørdar soleiðis, at tær taka hædd fyri rættinum til 
partsumboðan, t.v.s. at tað ber til hjá einum persóni at brúka skipanina vegna ein annan 
– og at talgildingin ikki avmarkar hesi rættindi. 

Um kt- skipanin ikki gevur møguleika fyri umboðan, má borgarin hava møguleiki fyri at 
samskifta á annan hátt, so viðkomandi framhaldandi kann lata seg umboða av øðrum.

Bæði danski umboðsmaðurin og Løgtingsins umboðsmaður hava viðgjørt mál 
um fyrisitingarlig krøv til kt- skipanir hjá tí almenna og staðfest, at ítøkiligar KT-
skipanir ikki luku tey fyrisitingarligu krøvini. Í hesum málum er víst á, at tær vanligu 
fyrisitingarrættarligu reglurnar, sum myndugleikin skal halda, eisini eru galdandi, tá 
málsviðgerðin er talgild. Tað er ábyrgdin hjá hvørjum einstøkum myndugleika, at teirra 
skipanir lúka fyrisitingarrættarligu krøvini – herundir eisini at skipanin gevur møguleika 
fyri partsumboðan, ella at parturin á annan hátt fær møguleikan at vera partsumboðaður 
ella at hava hjálp / stuðul afturat sær í einum máli, sum myndugleikin fer at taka avgerð í.

Í máli 201300055 viðgjørdi Løgtingsins umboðsmaður eitt mál um, at Studni kravdi, 
at lesandi skuldu søkja um lestrarstuðul umvegis eina talgilda samskiftisskipan. Í máli 
14/00048 viðgjørdi umboðsmaðurin eitt mál, sum snúði seg um talgildar lønarseðlar, og 
hvørja heimild Gjaldstovan hevði til bara at senda lønarseðlar í Mínboks

Í báðum nevndu málum gjørdi umboðsmaðurin samanumtikið vart við, at
–  reglurnar í fyrisitingarlógini og fyrisitingarligar meginreglur eru galdandi, sama um 

málsviðgerðin er manuel ella talgild.
–  almennir myndugleikar hava ábyrgdina av at tryggja, at stig, sum verða tikin í 
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sambandi við talgilda fyrisiting, eru lóglig, og at talgildu skipanirnar gera tað møguligt 
hjá myndugleikunum at halda galdandi lógarkrøv - borgarin ger í útgangsstøðinum 
sjálvur av, hvussu hann vendir sær til ein almennan myndugleika.

–  tað krevur serstaka heimild at krevja, at borgarin skal samskifta talgilt við almennar 
myndugleikar.

–  tørvur er á yvirskipaðum lóggávutiltøkum, um myndugleikar skulu kunna krevja, at 
borgarar skráseta seg í talgildar samskiftisskipanir, sum fevna um samskifti við allar 
myndugleikar og privat virki, sum eru ella verða skrásett í skipanini.

At enda kann vísast á, at tann danski umboðsmaðurin hevur viðgjørt ítøkiliga 
spurningin um umboðan í sambandi við sjálvsavgreiðsluskipanir m.a. í FOB 2011 12-1 
IT umsóknarskipanin hjá universitetunum, FOB 2012-5 og FOB 2016–1 um minSU 
og mit Uddannelseskort ( í dag ungdomskort.dk) og FOB 2019-11 um kommunala 
sjálvsavgreiðsluskipan fyri hjálparráð/tól v.m.
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12 Skjøl

Skjal 1

Løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai 2000 um Løgtingsins umboðsmann

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 umboðsmaðurin í embætistíð síni ella er hann av øðrum orsøkum ikki førur 
fyri at røkja starv sítt, ger formansskapur Løgtingsins av, hvør skal røkja starvið, til 
Løgtingið velur ein nýggjan umboðsmann. Tað sama er galdandi, um umboðsmaðurin 
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 umboðsmanninum, kunnu tveir triðingar av 
løgtingsmonnunum loysa hendan úr starvi. 

§ 2. Umboðsmaðurin, ið ikki kann sita á Løgtingi ella í kommunustýri, skal so vítt gjørligt 
hava løgfrøðiliga útbúgving.

§ 3. Við løgtingslóg kunnu verða gjørdar almennar reglur fyri virksemi umboðsmansins. 
Annars er umboðsmaðurin í starvi sínum óheftur av Løgtinginum.

2. Partur

Heimildir
§ 4. Virksemið umboðsmansins fevnir um alla fyrisiting heimastýrisins (t.e. lands- og 
kommunalu), og viðurskifti hjá børnum á privatum stovnum v.m., hvørs uppgávur 
beinleiðis viðvíkja børnum.
2. stk. Lógin er eisini galdandi fyri feløg, stovnar, felagsskapir v.m., ið verða roknað við 
til almennu fyrisitingina sambært fyrisitingarlógini, lógini um alment innlit ella lógini 
um viðgerð av persónsupplýsingum.
3. stk. Í meting sínari av kommunalari umsiting skal umboðsmaðurin vísa atlit til tær 
serligu umstøður, kommunufyrisiting virkar undir.
 4. stk. Interkommunalir felagsskapir eru undirlagdir virksemi umboðsmansins.
5. stk. Virksemi umboðsmansins fevnir ikki um ríkismyndugleikar, Løgtingið og stovnar 
undir Løgtinginum. 

§ 5. Umboðsmaðurin hevur eftirlit við, at tær í § 4 nevndu umsitingareindir ikki gera 
mistøk ella vanrøkja skyldur sínar, og at almenna umsitingin ikki fremur órætt móti 
einstaka borgaranum.
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3. Partur

Kærumál og egin mál
§ 6. Ein og hvør kann senda umboðsmanninum klagu um tær í § 4 nevndu umsitingareindir.
2. stk. Tann, ið klagar, skal navngeva seg í klaguni. Klagan skal vera umboðsmanninum 
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 umsitingarmyndugleiki kann broyta, kann 
ikki sendast umboðsmanninum, fyrr enn viðkomandi hægri myndugleiki hevur tikið 
avgerð í málinum. Freistin, ið er nevnd í 2. stk., skal í slíkum førum roknast frá tí degi, 
hægri myndugleikin tekur avgerð sína.
4. stk. Umboðsmaðurin tekur støðu til, um grundarlag er fyri víðari kanningum í máli, ið 
klagað verður um.
5. stk.Umboðsmaðurin kann sjálvur taka eitt mál til viðgerðar og fremja neyðugar 
kanningar í hesum sambandi.
6. stk. Umboðsmaðurin kann kanna viðgerðina hjá myndugleikunum av útvaldum 
málum.
7. stk. Umboðsmaðurin kann kanna allar stovnar, myndugleikar og tænastustøð, sum eru 
fevnd av virkisøkinum hjá umboðsmanninum.

4. Partur

Kanningar
§ 7. Ger umboðsmaðurin av at taka eina klagu til viðgerðar, skal hann beinanvegin 
kunna viðkomandi umsiting um innihaldið í klaguni, um ikki vandi er fyri, at hetta kann 
darva kanningini. Harumframt skal umsitingin biðjast um ummæli í málinum, áðrenn 
umboðsmaðurin tekur avgerð um at gera vart við meting sína av málinum smb. § 10, stk. 
2. Umboðsmaðurin kann áseta tíðarfreist til ummæli.

§ 8. Tær í § 4 nevndu umsitingar hava skyldu at geva umboðsmanninum tær upplýsingar 
og at leggja fram øll tey skjøl, sum hesin embætis vegna krevur at fáa fyrilagt.
 2. stk. Umboðsmaðurin kann stevna fólki í rættin at vitna um viðurskifti, ið eru avgerandi 
í kanningararbeiðinum. Í slíkum førum eru reglurnar í rættargangslógini galdandi. 
Rættarfundirnir eru ikki almennir. Tann, ið klagan viðvíkur, hevur saman við hjáseta 
rætt at vera hjástaddur, meðan slík vitnisførsla fer fram.
3. stk. Umboðsmaðurin 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 umboðsmaðurin tað vera neyðugt, kann hann uttan rættarúrskurð kanna 
privatar stovnar v.m., hvørs uppgávur beinleiðis viðvíkja børnum, sbrt. § 4, stk. 1. 

§ 9. Umboðsmaðurin hevur tagnarskyldu um tey viðurskifti, hann í virksemi sínum fær 
kunnleika til. Tagnarskyldan stendur við, eftir at umboðsmaðurin fer úr starvi, og fevnir 
eisini um starvsfólk á umboðsmansstovninum.
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5. Partur

Niðurstøður
§ 10. Kemur umboðsmaðurin til ta niðurstøðu, at álvarsligt mistak ella vansketni er framt 
av einum av teimum í § 4 nevndu umsitingum, skal umboðsmaðurin boða formansskapi 
Løgtingsins, løgmanni og viðkomandi landsstýrismanni og /ella kommunustýri frá 
hesum og koma við tilmæli til teirra.
2. stk. Umboðsmaðurin 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. Umboðsmaðurin kann mæla viðkomandi myndugleikum til, at fríur rættargangur 
verður givin, smb. rættargangslógini §§ 330 –336c, í málum, sum hava verið viðgjørd 
eftir hesi lóg. 

§ 11. Umboðsmaðurin letur Løgtinginum ársfrágreiðing um arbeiðið sítt. Frágreiðingin 
verður almannakunngjørd áðrenn 1. juli.
2. stk. Boðar umboðsmaðurin Løgtinginum, landstýrismanni ella kommunustýri frá 
einum máli, ella tekur hann eitt mál við í ársfrágreiðing sína, skal hann upplýsa um, hvat 
viðkomandi hevur ført fram til verju sína. 

§ 12. Rakar umboðsmaðurin við lýti í galdandi lógum, fyriskipanum ella umsitingarligum 
avgerðum, skal umboðsmaðurin boða Løgtingi og viðkomandi landsstýrismanni frá 
hesum. Er talan um viðurskifti, ið viðvíkja kommunalari ella interkommunalari umsiting, 
skal umboðsmaðurin eisini boða viðkomandi kommunustýri frá.
2. stk. Umboðsmaðurin hevur eftirlit við, um galdandi lógir og fyrisitingarligar ásetingar 
eru sambæriligar við altjóða skyldur at tryggja barnarættindi, herundir sáttmála Sameindu 
Tjóða um rættindi hjá børnum. Rakar umboðsmaðurin við lýti í hesum sambandi, skal 
umboðsmaðurin boða Løgtingi og viðkomandi landsstýrismanni frá hesum. Er talan 
um lýti í ásetingum, ásettar av eini kommunu, skal umboðsmaðurin boða viðkomandi 
kommunustýri frá.

§ 13. Um umboðsmaðurin krevur tað, kunnu dómstólarnir vísa frá sær privatmál móti 
umboðsmanninum vegna avgerðir, sum hann tekur við grundarlagið í hesi lóg.

6. Partur

Lønar og eftirlønarviðurskifti
§ 14. Lønarviðurskifti umboðsmansins, herundir eisini spurningin um eftirløn og 
bíðipening, verða ásett við løgtingslóg.
2. stk. Umboðsmaðurin kann ikki, uttan við loyvi Løgtingsins, vera í starvi hjá almennum 
ella privatum fyritøkum, virkjum ella stovnum.
 3. stk. Møguligur spurningur um ógegni umboðsmansins í ávísari søk verður lagdur fyri 
formansskap Løgtingsins, sum, um mett verður, at talan er um ógegnið, útnevnir annan 
at viðgera hetta ávísa mál. 
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§ 15. Umboðsmaðurin kann krevja at verða loystur úr starvi við seks mánaða freist at 
galda frá seinasta degi í einum mánaði.

7. Partur

Fyrisiting
§ 16. Umboðsmaðurin setir og loysir úr starvi starvsfólk síni.

§ 17. Tær útreiðslur, ið standast av umboðsmansstovninum, verða játtaðar á Løgtingsins 
fíggjarlóg.
2. stk. Umboðsmaðurin ger roknskap fyri virksemi stovnsins, hesin skal vera 
grannskoðaður av grannskoðara Løgtingsins.

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.
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Skjal 2
Vegleiðingin um Løgtingsins umboðsmann

Hvønn og hvat kunnu tygum klaga um
Umboðsmaðurin hevur eftirlit við allari fyrisitingini undir heimastýrinum, tvs. bæði 
lands-, kommunalu og interkommunalu myndugleikunum.

Umboðsmaðurin kann viðgera klagur um avgerðir hjá myndugleikunum, 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.

Umboðsmaðurin hevur eftirlit við, at myndugleikarnir ikki gera mistøk ella vanrøkja 
skyldur sínar, og at almenna umsitingin ikki fremur órætt móti einstaka borgaranum.

Dómstólarnir, Løgtingið, feløg og privatir persónar eru ikki almennir fyrisitingar-
myndugleikar. Tí kann umboðsmaðurin ikki viðgera klagur um hesi. Donsku myndug-
leikarnir, sum t.d. løgreglan, hoyra ikki undir heima stýrið. Tí kann umboðsmaðurin 
heldur ikki viðgera klagur um hesar. Um tygum eru í iva um, hvørt tygum kunnu klaga til 
umboðsmannin um ein ávísan myndugleika, kunnu tygum altíð spyrja okkum.

Hvussu kunnu tygum klaga
Um tygum ynskja at klaga, skulu tygum skriva til umboðsmannin og greiða frá, 
hvønn og hvat tygum ynskja at klaga um. Um tygum hava latið onkran annan klaga 
tygara vegna, skulu tygum leggja eina undirskrivaða fulltrú við klaguni. Tað lættir um 
málsviðgerðina, um tygum senda møgulig viðkomandi skjøl (brøv frá tygum, svar frá 
myndugleikunum o.s.fr.) saman við klaguni. Á hendan hátt fáa tygum eisini ofta skjótari 
svar, tí umboðsmaðurin vanliga hevur tørv á at síggja hesi skjøl.

Hvat kann umboðsmaðurin gera 
Um umboðsmaðurin eftir at hava kannað málið kemur til ta niðurstøðu, at hann gevur 
viðkomandi viðhald, kann hann finnast at tí myndugleikanum, sum klagan snýr seg um. 
Umboðsmaðurin kann eisini heita á myndugleikan um at umhugsa málið av nýggjum og 
taka eina aðra avgerð. Leggið til merkis, at umboðsmaðurin ikki sjálvur kann broyta eina 
avgerð. Uppgávan hjá umboðsmanninum er sostatt at greiða myndugleikanum frá, at 
hesin eftir hansara fatan hevur gjørt eitt mistak.

Í hesum sambandi skulu tygum hava í huga, at umboðsmaðurin 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).
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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 umboðsmaðurin, at ein klaga skal kannast nærri, sendir hann hana til viðkomandi 
myndugleika og biður um eina viðmerking. Samstundis biður hann eisini um at læna 
møgulig skjøl í málinum. Viðmerkingin frá myndugleikanum verður vanliga send 
viðkomandi, sum fær møguleika at gera sínar viðmerkingar.

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 umboðsmansins. Alt eftir, hvussu nógv mál eru til viðgerðar 
hjá umboðsmanninum samstundis, og hvussu skjótt myndugleikarnir svara umboðs-
manninum, mugu tygum rokna við, at tað kann ganga umleið eitt hálvt ár, áðrenn málið 
er liðugt viðgjørt.

2. Klagan verður avvíst.
Løgtingið hevur í umboðsmanslógini (lóg nr. 60 frá 10. mai 2000) sett mark fyri, nær 
umboðsmaðurin kann viðgera eina klagu:

„Klaga um avgerðir, ið møguligur hægri umsitingarmyndugleiki kann broyta, kann 
ikki sendast umboðsmanninum, fyrr enn viðkomandi hægri myndugleiki hevur tikið 
avgerð í málinum...“ (§ 6, stk. 3)

Um tað er møguligt at kæra eina avgerð til ein annan fyrisitingarmyndugleika, skal hetta 
sostatt verða roynt, áðrenn umboðsmaðurin kann viðgera málið. Avgerðir, sum verða 
fráboðaðar skrivliga, skulu geva eina vegleiðing um møguligar kærumøguleikar, áðrenn 
farast kann til umboðsmannin. Eru tygum í iva, kunnu tygum venda tygum til myndugleikan, 
sum hevur tikið avgerðina, ella møguliga til skrivstovuna hjá umboðsmanninum.

„...Klagan skal vera umboðsmanninum 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 umboðsmannin, t.d. 
viðgerðina av einum máli, málsviðgerðartíðina, avgerðina í málinum, atburðin o.s.fr. 
Klaga tygum um eina avgerð, skal hendan sostatt verða tikin innanfyri tað seinasta árið.

Inniheldur klagan til umboðsmannin viðurskifti, sum myndugleikin ikki áður hevur tikið 
støðu til, sendir umboðsmaðurin næstan altíð klaguna víðari til myndugleikan og biður 
hendan taka støðu til hesi viðurskiftini. Samstundis verður viðkomandi kunnaður um 
hetta, og biðin um at bíða við at klaga til umboðsmannin, til myndugleikin hevur tikið 
støðu í málinum. Kemur eingin nýggj klaga, ger umboðsmaðurin ikki meira við málið.
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3. Um boðs maðurin velur ikki at kanna málið.
Í um boðs mans lógini stendur:

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

Umboðsmaðurin hevur sostatt ikki skyldu til at taka allar klagur upp til viðgerðar. Hann 
kann nokta at viðgera klaguna sum heild ella bert at viðgera ávís viðurskifti í hesari.

Umboðsmaðurin kannar altíð eina klagu gjølla, áðrenn hann tekur avgerð um at avvísa 
hana. Í tílíkum metingum verður vanliga hugt at, um tað eru útlit fyri, at umboðsmaðurin 
kann hjálpa viðkomandi. 

Ofta skrivar ella ringir umboðsmaðurin 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 umboðsmanninum.

Um boðs maðurin kann sjálvur taka eitt mál til viðgerðar
Umboðsmaðurin  kann  eisini  kanna  eitt  mál,  uttan  at  tað  finst  nøkur  klaga  hesum 
viðvíkjandi. Umrøða í fjølmiðlunum kann t.d. hava við sær, at umboðsmaðurin gerst 
varur við eitt mál, sum hann ynskir at kanna nærri. Onkuntíð kunnu klagur vera orsøk 
til, at umboðsmaðurin fer at kanna viðurskifti, sum tað ikki er klagað um. 

Umboðsmaðurin 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 umboðsmanninum kunnu 2/3 av limunum loysa hann úr starvi.

Umboðsmaðurin 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 2021, har álit og skriv vóru 
almannakunngjørd

Málini kunnu lesast á www.lum.fo

Dagfesting Mál nr. Heiti

25-01-2021 20/00137 Álit viðvíkjandi klagu um setan av stjóra til Tjóðpall Føroya

12-03-2021 21/01545 Skriv til Taks um vantandi upplýsingar í einum áminningarskrivi

17-06-2021 21/01917 Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá Tvøroyrar 
kommunu av tilboði uppá at reka kantinuna í ítróttarhøllini í 
Trongisvági og av innlitsumbøn

25-06-2021 21/06912 Álit viðvíkjandi klagu frá Kringvarpi Føroya, um noktandi svar 
frá Almannamálaráðnum um innlit í skjal í sambandi við val av 
stýrislimum fyri Bústaðir

08-07-2021 21/01532 Álit viðvíkjandi klagu um avgerð hjá Uttanríkis- og 
mentamálaráðnum at nokta stuðli til eina filmsverkætlan

16-07-2021 21/05271 Álit viðvíkjandi klagu um avgerð hjá Javnstøðunevndini

25-08-2021 21/03259 Skriv viðvíkjandi geyma til talgilda samleikan

01-10-2021 21/14856 Niðurstøða um klaguviðgerð hjá Almannamálaráðnum av klagu 
um Familjufyrisitingina í einum máli um samveru

13-10-2021 21/10854 Álit viðvíkjandi klagu um setanartilgongdina av stjóra til 
Tjóðpall Føroya

22-10-2021 21/17840 Skriv viðvíkjandi viðgerð hjá Fíggjarmálaráðnum av einari 
umbøn um alment innlit

12-11-2021 21/16411 Skriv til Tórshavnar kommunu viðvíkjandi klagu um drál og 
manglandi innlit

22-11-2021 21/17960 Skriv viðvíkjandi innliti í fundarfrágreiðing

25-11-2021 21/21425 Álit um noktandi svar frá Fiskimálaráðnum um innlit í tilmæli 
frá fyrisitingini viðv. útlutan av kvotum

03-12-2021 21/15074 Skriv frá setiumboðsmanni viðvíkjandi málsviðgerðini hjá 
Tórshavnar kommunu av einari umbøn um innlit

14-12-2021 21/14842 Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá Tórshavnar 
kommunu í sambandi við umsókn um farloyvi og umbøn um 
alment innlit

24-01-2022 21/09525 Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá Vága kommunu í 
sambandi við eitt byggimál
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