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FORORÐ

Landsfyrisitingin veitir landsstýrinum ráð, tryggjar haldgott grundar
lag og ger hugskot til veruleika.

Soleiðis ljóðar missiónin hjá landsfyrisitingini, sum varð orðað í 2005. 

Eitt væl skipað embætisverk er avgerandi fyri, at tey, sum við   fólka-
ræðisligum mandati sita við landsins leiðslu, kunnu taka væl 
grundað  ar  politiskar avgerðir og fremja tann politikk, sum tey seta út 
í kortið. 

Fyri at kunna arbeiða eftir og fremja missiónina hjá landsfyrisitingini 
er neyðugt, at vit sum starvsfólk eru tilvitað um leiklutin hjá lands-
stýrinum og leiklutin hjá okkum sjálvum í einari politiskari fyrisiting. 
Vit mugu eisini vera tilvitað um samstarvið og samskiftið okkara mill-
um, tá ið avgerðir skulu takast, og mál skulu fremjast. Tað er eisini 
umráðandi, at vit støðugt menna førleikar okkara, so at vit kunnu 
 veita politisku skipanini eina dygdargóða tænastu.

Leiðreglur fyri embætisfólk er ein samanumtøka av framløgunum um 
Tað góða embætisfólkið, sum vit báðar Elin Mortensen fóru undir á 
vári 2016. Beinanvegin var greitt, at framløgan hevði stóran áhuga 
millum starvsfólk í landsfyrisitingini. Í fleiri førum nevndu starvsfólk 
dømi úr sínum arbeiði, har tey høvdu mett um sín egna leiklut og ta 
støðu, tey vóru í. 

Og tað er kanska ikki løgið, at starvsfólk kunnu ivast í sínum leikluti í 
tí politiska veruleika, tey arbeiða í, og ikki er tað altíð lætt at liva upp 
til skyldurnar hjá tí góða embætisfólkinum:

Vit skulu vera loyal, men vit skulu geva skikkað mótspæl.

Vit skulu ráðgeva á haldgóðum fakligum grundarlagi, men vit skulu 
fylgja boðum uttan mun til, um tey eru fakliga grundað ella ikki. 
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Vit skulu nokta at gera eftir boðum, um tey eru ólóglig, men so skulu 
vit eisini vera heilt vís í, at boðini veruliga eru ólóglig.
 
Vit skulu kunna væl, men tað skal tó ikki vera ov nógv, als ikki ov lítið, 
og so skal tað vera lætt at skilja. 

Hesar leiðreglur eru ætlaðar at geva starvsfólkum í landsfyrisitingini 
eitt stutt yvirlit yvir tær skyldur, sum embætisfólk hava. Enda málið 
er eisini í stuttum at umrøða onkrar ítøkiligar støður, sum embætis-
fólk kunnu koma í í virki sínum, og soleiðis brynja tey betur til tær 
avbjóðingar, sum kunnu stinga seg upp, tá ið arbeitt verður í einari 
politiskari fyrisiting. 

Við tøkk til starvsfelagarnar í landsfyrisitingini, sum komu til fram-
løgurnar og góvu okkum virðismikið íkast. Ein serlig tøkk til  tykkara, 
ið góvu tykkum stundir at lesa handritið og gera viðmerkingar til 
 hesar leiðreglur. 

Leiðreglur sum hesar eru dynamiskar og eiga tí at verða umrøddar 
og viðgjørdar við jøvnum millumbilum. Eru hugskot, uppskot ella 
viðmerkingar, frætti eg fegin.

Jóanna Djurhuus, ráðgevi

Tinganes, mai 2017

It is not for a humble  mortal such 
as I to speculate on the complex and 
 elevated  deliberations of the mighty.

1 Yes, Prime Minister: A Real Partnership (#1.5). BBC 1986.
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INNGANGUR 

Valdið í einum fólkaræði er hjá fólkavaldum politikarum. Politiska 
valdið er hvørki óavmarkað ella tilvildarligt. Fólkaræðið er treytað av 
einari fyrisiting og einum embætisverki.2 

Í fyrsta lagi er umráðandi at staðfesta, at valdið er hjá politikarunum. 
Men politikarar mugu ikki fara út um tær heimildir, sum teir við 
fólkaræði hava fingið. Í hesum høpi er viðkomandi at spyrja, hvussu 
embætisverkið røkir sín leiklut í politisku skipanini.  

Embætisfólk skulu tæna politisku skipanini, men embætisfólk  skulu 
eisini ansa eftir, at politikararnir ikki fara út um sínar heimildir. 
 Hinvegin ber eisini til at siga, at politikararnir skulu ansa eftir, at 
em  bætisfólk ikki fara út um tær reglur, sum galda fyri embætis-
verkið. Tí er viðkomandi at viðgera samstarvið og samskiftið  millum 
landsstýrismenn og embætisfólk, eins og tað er viðkomandi at viðgera 
skyldurnar, sum galda fyri embætisfólk. 

Skyldurnar kunnu býtast sundur í yvirskipaðar skyldur og serligar 
skyldur. Tær yvirskipaðu skyldurnar galda fyri bæði landsstýrismenn 
og embætisfólk, meðan tær serligu skyldurnar galda fyri embætis-
fólk. 

Í samstarvinum millum øðrumegin landsstýrismenn og hinumegin 
embætisfólk er umráðandi, at báðir partar halda seg til tær reglur, 
skrivaðar sum óskrivaðar, ið eru galdandi fyri samstarvið.

2 Embedsmanden i det moderne folkestyre. Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet 
mellem politikere og embedsmænd. Jurist- og Økonomforbundets forlag 2015, p. 147
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YVIRSKIPAÐU 
SKYLDURNAR
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LEGALITETUR

Allir almennir myndugleikar, bæði landsmyndugleikar og kommu-
nalir myndugleikar, hava skyldu til at halda galdandi lóg. Meginreglan 
um legalitet hevur við sær, at allar týðandi fyrisitingarligar ætlanir og 
avgerðir skulu hava heimild, og at loyvt er ikki at taka avgerðir, sum 
ikki samsvara við reglur, sum hava hægri  rættarvirði – lóg við stýris-
skipanarligum gildi oman fyri løgtingslóg, løgtingslóg oman fyri 
kunn gerð og kunngerð oman fyri rundskriv. 

Legalitetur verður tryggjaður við eftirliti. Fyrst og fremst fyrisitingar-
ligum eftirliti, men eisini við nøktandi kærumøguleikum. Uttan fyri 
fyrisitingina er eftirlitið hjá Løgtinginum og stovnum tess og hjá 
 dómstólunum. 

Øll skulu halda galdandi lóg, og fyri vanliga borgaran merkir tað, at 
borgarin kann gera tað, ið hann vil, bara tað ikki er bannað við lóg. 
Fyri myndugleikar og embætisfólk hinvegin er galdandi, at ætlanir og 
avgerðir, sum annaðhvørt binda landið fíggjarliga, ella sum hava við 
sær inntriv mótvegis borgarunum, skulu hava (greiða) heimild í lóg. 
Avgerðir skulu vera sakligar og í samsvari við góðan fyrisitingarsið. 

Fyri landsstýrismenn sæst hetta í løgtingslóg um ábyrgd lands-
stýrisins. Fyri embætisfólk sæst hetta í ávikavist tænastumannalógini 
og revsilógini. 

§§ 156-157 í revsilógini: 

§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller 
hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjene
sten eller hvervet medfører, eller at  efterkomme lovlig 
tjenestelig befaling, straffes han med bøde eller fængsel 
indtil 4 måneder. Udenfor foranstående bestemmelse 
falder hverv, hvis udførelse hviler på  offentlige valg.
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Offentlig tjeneste eller hverv: Orðingin fevnir um øll starvsfólk í al-
mennum starvi, tó ikki um starvsfólk í partafeløgum, har tað  almenna 
eigur partapeningin. 

Nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet 
medfører: Tað revsiverda er tað, sum embætismaðurin ikki ger, ella 
sagt á annan hátt: tað, sum embætismaðurin letur vera við at gera.

Efterkomme lovlig tjenestelig befaling: Hetta er bara galdandi fyri 
lóglig boð, og tað er tí ikki ólógligt hjá embætisfólki at lata vera við at 
fylgja boðum, sum eru greitt ólóglig. 

Skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i 
tjenestens eller hvervets udførelse: Talan er serliga um óviljað brot á 
tænastuskyldurnar, men ásetingin fevnir eisini um tey føri, har talan 
er um grov ella afturvendandi brot á tænastuskyldurnar.
 
Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse  hviler 
på offentlige valg:  Ásetingin er bara galdandi fyri tey, sum eru sett 
í  alment starv. Fram til 1964, tá ið ministeransvarlighedsloven kom í 
 gildi, vórðu ráðharrar dømdir eftir §§ 156 og 157. Bæði §§ 156 og 157 eru 
ásetingar, sum eru lættast at halda, tá ið talan er um eitt  alment starv, 
ið hevur púra greiðar reglur at virka eftir, t.d. politiið ella  tollvaldið. 

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller 
hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gen tagen for
sømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets 
udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjene
sten eller hvervet medfører, straffes den  pågældende 
med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for 
foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse 
hviler på offentlige valg.



3 Tamil-málið er nærri lýst á s. 31

10

Við løgtingslóg um ábyrgd landsstýrisins broyttist rættarstøðan 
soleiðis, at landsstýrismenn koma undir ábyrgd eftir løgtingslóg um 
ábyrgd landsstýrisins. 

Legalitetskravið, sum kemur til sjóndar í § 4, hevur við sær, at lands-
stýrismenn koma undir ábyrgd fyri tær avgerðir, sum embætis verkið 
tekur. Landsstýrismenn hava ikki møguleika at kanna allar avgerðir 
til fulnar og hava ikki møguleika fyri á tann hátt at vissa seg um, at 
allar avgerðir samsvara við galdandi lóggávu. Tí er tað trupult hjá 
landsstýrismonnum at tryggja legalitetin. Her gerst tað í staðin upp-
gávan hjá embætisverkinum, serliga ovasta embætisfólki, at veita 
landsstýrismanninum vissu fyri, at legalitetskravið er lokið. 

Í allarflestu førum er hetta ikki ein trupulleiki, men legalitets kravið 
kann gerast ein trupulleiki, um landsstýrismenn vilja hava eitt ávíst 
úrslit. Eitt dømi um hetta er Tamil-málið3. Málið snúði seg um, 
hvørt embætisfólk høvdu skyldu til at gera eftir boðum frá danska 

§ 4. Tá reglurnar í borgarligu revsilógini um  medvirkni 
til eitt lógarbrot verða nýttar, skal løgmaður ella 
landsstýrismaður verða mettur at hava medvirkað til 
gerðina hjá einum undirmanni, tá

1) hann hevur verið vitandi um, at gerðin fór at verða 
framd, og hann hevur latið vera við at royna at forða 
hesum,

2) gerðin hevur verið eitt neyðugt ella natúrligt miðal 
til at seta í verk eina avgerð, sum løgmaður ella lands
stýrismaðurin hevur ábyrgdina av,

3) hann, við ikki í rímiligan mun at hava ført eftirlit 
og ásett reglur, hevur virkað fyri, at gerðin er vorðin 
framd.



Legalitetskravið
 
Einstaki landsstýrismaðurin hevur skyldu at tryggja sær, at 
 embætisverkið váttar legalitetin, og at embætisverkið ikki er 
trýst til at vátta legalitetin. 

Embætisverkið skal hinvegin tryggja sær, at neyðuga legalitets-
metingin er gjørd. 

 løgmálaráðharranum, hóast boðini vóru greitt ólóglig. Niðurstøðan 
var í stuttum, at embætisfólk í fyrstu syftu hava skyldu til at siga frá 
á røttum stað, um ivi er um, hvørt eini boð eru ólóglig. Afturat tí hava 
embætisfólk – eru tey greið yvir, at talan er um greitt ólóglig boð – 
skyldu til at nokta at gera eftir boðum frá politisku ella fyrisitingar-
ligu leiðsluni. 

Dentur skal skal tó leggjast á, at Tamil-málið er størsta einstaka mál, 
har vantandi legalitetur er staðfestur so greitt, og at einki annað 
mál á sama hátt hevur varpað ljós á kravið um, at bæði ráðharrar 
(landsstýrismenn) og embætisfólk skulu halda landsins lógir í sínum 
arbeiði. 

Samanumtikið merkir legalitetskravið, at embætisverkið skal fyri-
reika avgerðargrundarlagið, taka avgerðir eftir delegatión og forða 
fyri, at landsstýrismenn fremja lógarbrot. Hesar uppgávur eru partur 
av legalitetsskylduni, men skulu útinnast í samsvari við tær serligu 
skyldurnar, sum eru galdandi fyri embætisfólk.
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4 Rættarbrot um ávikavist gerðir og undanlát

SANNLEIKSSKYLDAN

Bæði landsstýrismenn og embætisfólk hava skyldu at tosa satt. 
Landsstýrismaður ella embætisfólk, ið tilvitað ella ótilvitað  letur 
víðari upplýsingar, sum eru ósannar, kemur undir ábyrgd. Lands-
stýrismaður ella embætisfólk, ið tigur um viðurskifti, sum hava við 
sær, at upplýsingar, sum frammanundan eru latnar, ikki longur vísa 
eina rætta mynd av einari ávísari støðu, kemur eisini undir ábyrgd. 

Fyri landsstýrismenn er hetta staðfest í løgtingslóg um ábyrgd 
landsstýrisins:

§ 5 í løgtingslóg um ábyrgd landsstýrisins hevur bæði eina virknis-
delikt og eina óvirknisdelikt.4 Tað snýr seg sostatt bæði um tað, sum 
landsstýrismaðurin – og við tí eisini embætisverkið – veit, og um tað, 
sum landsstýrismaðurin – og embætisverkið – átti at vitað. 

§ 5. Løgmaður ella landsstýrismaður verður revsaður, 
um hann tilætlað ella av grovum ósketni skúgvar til 
viks tær skyldur, sum liggja á honum sambært løgting
slóg um stýrisskipan Føroya ella lóggávuni annars ella 
starvsinnihaldi hansara.

Stk. 2. Ásetanin í stk. 1 er eisini galdandi, um so er, at 
løgmaður ella landsstýrismaður gevur løgtinginum 
skeivar ella villleiðandi upplýsingar, ella um hann, 
tá løgtingið viðger eitt mál, tigur við upplýsingum, 
sum eru av stórum týdningi fyri tingsins meting av 
 málinum.

§ 7. [...]
Stk. 2. §§ 155157 í borgarligu revsilógini eru ikki gald
andi fyri løgmann og landsstýrismenn.



Sannleiksskyldan 
 
Landsstýrismaðurin hevur skyldu at tryggja sær, at allar upp-
lýsingar eru rættar, og at alt, sum verður sagt, er satt.  

Embætisverkið skal ansa eftir, at landsstýrismaðurin hevur alla 
ta  neyðugu vitanina. 
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§ 9. Tænastumaður skal samvitskufult halda tær fyri 
starv hansara galdandi reglur, og skal bæði í og uttan
fyri tænastu vísa slíkan atburð, sum starvi hansara 
sømir. 

Fyri embætisfólk er ikki talan um eina beinleiðis lógarásetta  skyldu, 
men skyldan kann lesast úr starvssetanini, eins og skyldan kann 
 lesast úr m.a. revsilógini og § 9, stk. 1 í tænastumannalógini.  

Tænastumannalógin ásetur, at tænastumaður skal sýna  sømiligan 
 atburð. Ásetingin er dynamisk, tí hugtakið sømiligur atburður 
broytir innihald við tíðini. Í útgangsstøði er tænastumannalógin bara 
 galdandi fyri tænastumenn, men helst kann henda skylda flytast yvir 
á øll embætisfólk.





SERLIGU 
SKYLDURNAR



SERLIGU SKYLDURNAR

Embætisverkið er sett at arbeiða fyri fólkavaldar politikarar.  Serlig 
krøv eru galdandi fyri embætisverkið, og tær serligu skyldurnar, sum 
verða viðgjørdar her, galda meira ella minni fyri øll embætisfólk. 
Hetta eru skyldur, sum koma afturat skyldunum, sum eru umrøddar 
frammanfyri. 

Skyldurnar eru úrslit av, at embætisfólk starvast í einari politiskari 
fyrisiting fyri at gera eitt ávíst arbeiði, og at embætisfólk ikki – eins og 
landsstýrismaðurin – eru tilnevnd av løgmanni at fremja ávís politisk 
mál. Tí hevur landsstýrismaðurin – við síni setan sum landsstýris-
maður – eitt fólkaræðisligt mandat at fremja síni mál, meðan 
embætis fólk í embætisverkinum eru sett í starv at gera sítt arbeiði. 
Grundarlagið undir einstøku skyldunum er sjálv starvssetanin hjá 
einstaka embætisfólkinum. 
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HJÁLPARSKYLDAN

Embætisverkið skal hjálpa landsstýrismanninum at røkka málum 
 sínum. 

Hetta merkir, at embætisfólk hava skyldu at hjálpa landsstýris-
monnum, sum eru lógliga settir í starv sum landsstýrismenn innan 
fyri teir karmar, sum eru settir av politisku skipanini, t.d. í lóggávu og 
við málsøkjabýtinum. Skyldan er avmarkað til tað økið, sum lands-
stýrismaðurin varðar av. 

Hjálparskyldan fevnir um praktisk viðurskifti, t.d. at taka  telefonina, 
at røkja kalendaran, at skriva brøv og røður, at skipa fyri  flutningi, 
at skipa fyri fundum, gera kaffi o.s.fr. Skyldan fevnir ikki um  privata 
hjálp, t.d. at hjálpa børnunum hjá landsstýrismanninum við skúla-
tingum, at fara til handils, at heinta bilin á verkstaði, at ansa eftir 
húsunum hjá landsstýrismanninum, meðan hann er burturstaddur 
o.s.fr.  

Eftir áheitan frá landsstýrismanninum kann hjálparskyldan víðkast til 
at fevna um ávísar aðrar partar, t.d. at veita tingnevndar formonnum 
og øðrum tinglimum hjálp við ávísum málum, tó í avmarkaðan mun. 
Meginreglan er, at skyldan í slíkum førum bara fevnir um tað økið, 
sum landsstýrismaðurin varðar av. 

Hjálparskyldan fevnir eisini um at loysa ósemjur, og embætisfólk  skulu 
royna at loysa ósemjur, áðrenn tær enda hjá landsstýris manninum. 
Tað er ikki óvanligt, at tey, sum ikki fáa viðhald frá fyrisitingini,  royna 
at leggja málið fyri landsstýrismannin. Hetta er  teirra rættur, men tá 
er umráðandi, at landsstýrismaðurin er  kunnaður um málið, eins og 
landsstýrismaðurin eigur at vera kunnaður um, hví embætis verkið 
hevur eina ávísa støðu ella hevur tikið eina ávísa avgerð. Leggjast kann 
afturat, at hevur eitt mál onga beinleiðis adressu, so eru  løgmaður og 
fyrisiting hansara rætti móttakari. 
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Hjálparskyldan fevnir eisini um skylduna at vera varamaður. Tað 
er vanligt, at embætisfólk eru varafólk fyri landsstýrismannin í 
 ávísum førum. Talan kann t.d. vera um fiskivinnusamráðingar ella 
 lønarsamráðingar. 

Politiskir fundir og politiskar samráðingar eiga ikki at fremjast 
av  embætisverkinum. Tað kunnu tó vera støður, har talan er um 
politiskar samráðingar, sum kunnu hava avgerandi samfelagsligan 
týdning. Er talan um virksemi, sum løgmaður ella landsstýrismaður 
fremur sum beinleiðis part av sínum arbeiði sum landsstýrismaður, 
og har málið í síðstu atløgu skal fyrireikast ella setast í verk av 
fyrisitingini, eiga embætisfólk at luttaka í arbeiðinum. Talan er tó um 
eina grásonu, og ilt er at siga, hvar markið gongur.

Hjálparskyldan   

Embætisverkið hevur skyldu at hjálpa  landsstýrismanninum at 
røkka málum sínum.

Embætisverkið hevur bara skyldu at hjálpa landsstýrismann-
inum innan fyri tað økið, sum landsstýrismaðurin varðar av. 

Embætisverkið skal ansa eftir, at tað er landsstýrismaðurin, sum 
tekur sær av politiskum samráðingum og politiskum  fundum.
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RÁÐGEVINGARSKYLDAN

Skyldan at ráðgeva er týdningarmesta einstaka skyldan hjá embætis-
verkinum, og ráðgevingin er absolutt innan fyri hesar  karmar: 

Innan fyri omanfyrinevndu karmar hava embætisfólk skyldu at ráð-
geva landsstýrismanninum um øll mál og um, hvussu hesi kunnu 
verða loyst. Embætisfólk skulu bjóða landsstýrismanninum ráðini og 
skulu ikki bíða, til tey verða spurd. 

Ráðgevingin skal, ikki minst í stórum og týdningarmiklum málum, 
taka støði í politiska hugburði og ætlanum landsstýrismansins. 

Eru embætisfólk í iva, skulu fortreytirnar fyri hesum iva gerast púra 
greiðar, og landsstýrismaðurin hevur krav upp á at vita, um embætis-
fólkini eru púra ivaleys í síni niðurstøðu, ella um fyrivarni eru. Og 
hóast embætisfólk ivast í, hvat er rætt at gera, hevur landsstýris-
maðurin krav upp á at fáa eitt uppskot til loysn. 

Greitt er, at landsstýrismaðurin hevur rætt til at vraka uppskot frá 
embætisverkinum. Landsstýrismaðurin hevur ikki fyri neyðini at 
grundgeva fyri síni avgerð, og hann kann altíð biðja um at fáa uppskot 
um alternativar loysnir. Somuleiðis kann landsstýrismaðurin áseta 
fortreytirnar fyri hesum alternativu loysnum. 

Hóast ráðgevingarskylda í sjálvum sær er hin týdningarmesta, so 
skal ráðgevingin – skal hon røkka sínum endamáli – byggja á hinar 
 skyldurnar hjá embætisverkinum.
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 Ráðgevingin skal halda lógina 

 Ráðgevingin skal virða sannleiksskylduna 

 Ráðgevingin skal byggja á yrkisføri 

 Ráðgevingin skal bara fevna um tær funktiónir,  
 sum landsstýrismaðurin varðar av 
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Ráðgevingarskyldan    

Ráðgevingin skal vera innan fyri lógarinnar karmar, og 
 ráðgevingin skal virða sannleiksskylduna. 

Ráðgevingin skal byggja á yrkisføri og skal bara fevna um tær 
funktiónir, sum landsstýrismaðurin varðar av. 
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LÝDNISSKYLDAN

Embætisfólk hava skyldu at vera lýðin. 

Hetta merkir, at embætisfólk hava skyldu at gera eftir teimum 
boðum, sum politiska leiðslan gevur, hóast embætisfólkið ikki tekur 
undir við boðunum. Hetta er grundað á vanligu yvir-/undirskipaðu 
 viðurskiftini, sum eru galdandi í øllum setanarviðurskiftum.  

Embætisfólk skulu gera eftir boðum, hóast tey møguliga eru ólóglig, tí 
verður ikki gjørt eftir boðum, kann talan verða um tænastubrot. Bara 
um boðini eru greitt ólóglig, ber til at nokta fyri at gera eftir boðum, 
sí niðanfyri. 

Metir embætisfókið, at talan er um ólóglig boð, skal embætisfólkið 
gera landsstýrismannin varugan við hetta. Hetta er eisini galdandi, 
um embætisfólkið metir, at talan kann vera um ólóglig boð. Metir 
embætisfólkið, at talan er um greitt ólóglig boð, skal embætisfólkið 
staðiliga gera landsstýrismannin varugan við hetta. Ber hetta ikki á 
mál, kann embætisfólkið fáa eina skyldu at nokta fyri at gera eftir 
boðunum. 

Skulu embætisfólk nokta fyri at gera eftir boðum, er kravið, at eingin 
ivi er um, at talan er um greitt ólóglig boð. Kravið um, at embætisfólkið 
skal siga frá, er fyrst og fremst galdandi í mun til landsstýrismannin, 
tí tað er landsstýrismaðurin, sum hevur ta evstu  fyrisitingarligu 
ábyrgdina av sínum málsøki.

Fulltrúar skulu kunna næsta fyrisetta um málið, og tá ið tað er gjørt, 
hevur fulltrúin lokið sína fráboðanarskyldu. Í hesum sambandi kann 
vera skilagott – annaðhvørt tað er næsti fyrisetti ella landsstýris-
maðurin, sum verður kunnaður – at tryggja sær eina skrivliga váttan 
um, at leiðslan er kunnað um ivamálini, t.d. við at fáa eina undirskrift 
á eitt upprit ella tílíkt. 



Lýdnisskyldan     

Embætisfólk skulu gera eftir boðum, sama um embætisfólkið 
tekur undir við teimum. 

Embætisfólk hava skyldu at gera aðalstjóra og landsstýrismann 
varugan við, at talan er um greitt ólóglig boð, ella um talan er 
um boð, sum kunnu vera ólóglig.   

Embætisfólk kunnu fáa skyldu at nokta at gera eftir boðum, 
um boðini eru greitt ólóglig. 
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Fyri aðalstjórar er harumframt galdandi, at teir kunnu fáa skyldu at 
kunna løgmansstjóran um málið. Í slíkum førum skal talan tó vera 
um greitt ólóglig boð, aðalstjórin skal staðiliga hava gjørt landsstýris-
mannin varugan við, at talan er um greitt ólóglig boð, og talan skal 
vera um viðurskifti av ávísum týdningi. 



KUNNINGARSKYLDAN
 
Landsstýrismaðurin skal vera væl kunnaður um tað málsøkið, sum 
hann varðar av. Tað er uppgávan hjá embætisverkinum at tryggja, 
at landsstýrismaðurin hevur ta vitan, sum hann hevur fyri neyðini. 
Eins og við hjálparskylduni er galdandi, at kunningin skal bjóðast 
landsstýrismanninum. Halda embætisfólk, at landsstýrismaðurin er 
ikki nóg væl kunnaður um eitt mál, skulu tey kunna um øll týðandi 
viðurskiftið viðvíkjandi málinum. 

Talan er bæði um ítøkiliga vitan um málsøkið, men eisini um meira 
almenna vitan av játtanarligum ella fyrisitingarligum slagi. 

Av tí at landsstýrismaðurin aloftast ikki er serfrøðingur á tí máls-
øki, sum hann er settur at umsita, skal embætisverkið viðgera 
 upplýsingar og vitan soleiðis, at eisini tey, sum ikki eru fakfólk,  kunnu 
 skilja og  brúka hesar upplýsingar og vitan. Í hesum liggur eisini, at 
 embætisverkið skal skilja ímillum viðkomandi og óviðkomandi vitan 
og upplýsingar. 

Tað sigst, at Ronald Reagan, fyrrverandi forseti í USA, ikki vildi hava 
skjøl, ið fyltu meira enn eina A4-síðu, og tað er viðkomandi at spyrja, 
um tað yvirhøvur ber til at kunna so stutt um stór og kanska torskild 
mál. 

Svarið er, at tað er ein hin fremsta uppgávan hjá embætisverkinum 
at brynja landsstýrismannin til tær avbjóðingar og tey mál, sum 
landsstýrismaðurin er settur at røkja. Hetta skal m.a. gerast við 
neyvari, greiðari og stuttari kunning, sum ikki fer út um tað, sum 
landsstýrismaðurin hevur tørv á fyri at røkja sínar skyldur, m.a. at 
tryggja, at Løgtingið hevur allar neyðugar upplýsingar um málini. 
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Kunningarskyldan 
     
Embætisfólk skulu tryggja, at landsstýrismaðurin er væl 
 kunnaður um sítt málsøki, samstundis sum embætisverkið 
skal ansa eftir, at landsstýrismaðurin ikki verður ovbyrjaður 
við  óviðkomandi og týdningarleysum upplýsingum.  

Kunningin skal gerast soleiðis, at eisini tey, sum ikki eru ser-
frøðingar á einum øki, kunnu brúka kunningina í arbeiði 
 sínum.   
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LOYALITETSSKYLDAN
 
Í øllum vanligum setanarviðurskiftum eru starvsfólk bundin av einari 
loyalitetsskyldu mótvegis sínum arbeiðsgevara. 

Hetta merkir, at starvsfólk hava skyldu at vera loyal móti sínum 
 arbeiðsgevara og sínum arbeiðsplássi, og at starvsfólk ikki mugu 
gera nakað, sum beinleiðis ella óbeinleiðis kann gerast ein bági fyri 
arbeiðsgevaran. Er henda skylda ikki lokin, kann arbeiðsgevarin – alt 
eftir, hvussu álvarsom støðan er – átala, ávara, burturvísa ella uppsiga 
starvsfólkið.  

Tað sama er galdandi fyri embætisfólk, men fyri embætisfólk ber til at 
siga, at skyldan er býtt sundur í tveir partar.  

Í fyrsta lagi er loyalitetsskyldan galdandi fyri embætisfólk í virksemi 
sínum sum vanlig starvsfólk, ið eru sett í eitt vanligt starv. 

Í øðrum lagi eru embætisfólk sum starvsfólk eisini partur av teirri 
politisku dimensiónini, sum embætisfólk starvast í og við, og tí ber til 
at siga, at loyalitetsskyldan fær eina eyka dimensión. 

Embætisfólk hava tí skyldu til ikki at arbeiða ímóti landsstýris-
manninum og eina beinleiðis skyldu at stuðla  landsstýrismanninum, 
sama hvat tey halda um ætlanir og avgerðir  landsstýrismansins. Em-
bætisfólk eiga heldur ikki at tosa við onnur um, hvussu landsstýris-
maðurin er, og tá ið spurt verður um landsstýrismannin, er lands-
stýrismaðurin altíð ein góður landsstýrismaður.

At luttaka á løgtingsnevndarfundum saman við landsstýrismann inum 
er partur av arbeiðssetninginum hjá embætisfólki. Í  slíkum støðum er 
tað altíð landsstýrismaðurin, sum hevur orðið, og embætis fólk lut-
taka ikki á jøvnum føti við landsstýrismannin. Embætisfólk eru bara 
við, so landsstýrismaðurin um neyðugt kann spyrja embætis fólkið 
um okkurt. Verða embætisfólk varug við, at eitt mál á slíkum fundum 
ikki verður upplýst til fulnar, ella at skeivar upplýsingar verða latnar 
Løgtinginum, verður málið at taka upp við landsstýrismannin eftir 
fundin – ongantíð á fundinum, ella tá ið  onnur eru hjástødd.



Loyalitetsskyldan hevur við sær, at embætisfólk kunnu aftra seg við 
at fara í fjølmiðlarnar um ítøkilig mál. Embætisfólk hava, eins og øll 
 onnur, framsøgufrælsi, men hetta framsøgufrælsið kann vera av-
markað av loyalitetsskylduni. Embætisfólk hava ikki skyldu at  úttala 
seg um eitt mál, men hinvegin eru embætisfólk aloftast tey, sum hava 
ta mest fullfíggjaðu vitanina um eitt ávíst mál, og tað kann tí gerast 
ein bági fyri upplýsandi kjakið, um embætisfólk av hesi orsøk aftra 
seg. Í øllum førum má metast um umstøðurnar í hvørjum  einstøkum 
føri, og metast má um, hvørt tað tænir einum almennum endamáli, 
at embætisfólk úttala seg. Velja embætisfólk at úttala seg, skal loyali-
tetsskyldan sjálvandi virðast. 

Embætisfólk kunnu bara úttala seg til fjølmiðlarnar vegna ráðið, um 
leiðslan hevur givið loyvið til tess. Hetta forðar ikki fyri, at embætis-
fólk kortini kunnu úttala seg um sítt egna ráð ella síni egnu  arbeiðsøki. 
Í slíkum førum er tó umráðandi hjá embætisfólkum at gera greitt, at 
tey úttala seg sum privatpersónar og ikki vegna ráðið. Umráðandi er 
eisini at minnast til, at loyalitetsskyldan framvegis er galdandi.

Loyalitetsskyldan     
  
Embætisfólk hava skyldu at vera loyal móti sínum landsstýris-
manni í øllum viðurskiftum. 

Skyldan fevnir eisini um landsstýrið sum heild.

Framsøgufrælsið hjá einstaka embætisfólkinum kann vera av-
markað av loyalitetsskylduni.
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YRKISFØRI

Fyri embætisfólk er galdandi, at ráðgevingin til landsstýrismannin 
skal byggja á yrkisføri. Upprunaliga er kravið um yrkisføri grundað á, at 
tey, ið góvu politiska myndugleikanum ráð, aloftast vóru  serfrøðingar 
á sínum øki, t.d. verkfrøðingar, skiparar og læknar. Soleiðis er støðan 
ikki longur. Nú eru tað embætisfólk við fyrisitingarligum førleikum 
og útbúgvingum, sum skulu ráðgeva politiska  myndugleikanum á 
 økjum, har hvørgin teirra er serfrøðingur. 

Kravið um, at ráðgevingin skal byggja á yrkisføri, er kortini enn 
 galdandi, og tað merkir, at øll ráðgeving skal vera fakliga væl grundað. 
Ráðgevingin skal vera á tí stigi, sum vanliga verður mett at vera 
nøktandi fyri viðkomandi økið. Harafturat merkir kravið, at embætis-
fólk mugu ikki ráðgeva á økjum, sum ikki eru partur av tí málsøki, 
sum landsstýrismaðurin umsitur. 

Hetta hevur við sær, at tey embætisfólk, sum hava eina  fyrisitingarliga 
útbúgving, t.d. løgfrøðingar ella búskaparfrøðingar, í síni ráðgeving 
skulu tryggja sær, at øll neyðug faklig fyrilit eru tikin, t.d. við at fáa 
sær ráðgeving frá fakstovnum undir stjórnarráðnum ella frá øðrum 
serfrøðingum á økinum. 

Yrkisføri  
      
Øll ráðgeving skal byggja á yrkisføri. 

Ráðgevast skal bara á økjum, sum landsstýrismaðurin umsitur. 



NEUTRALITETUR 

Embætisfólk mugu ikki røkja persónlig ella privat áhugamál ella 
 (floks)politisk áhugamál í sínum arbeiði. 

Tað er sjálvsagt, at embætisfólk mugu ikki røkja egin áhugamál, t.d. 
fíggjarlig áhugamál, í sínum arbeiði. Embætisfólk mugu heldur ikki 
taka familju ella vinfólk framum, tá ið t.d. størv skulu setast ella 
 avtalur gerast. Hesi viðurskifti eru fevnd av gegnisreglunum í fyri-
sitingarlógini, og slíkir trupulleikar koma ikki ofta fyri. 

Saman við reglunum um at embætisfólk ikki mugu røkja síni egnu 
 fíggjarligu áhugamál, er spurningurin um gávur. Sum megin regla 
 skulu embætisfólk ikki taka ímóti gávum fyri at gera nakað, sum er 
 partur av arbeiðinum sum embætisfólk. Í útgangsstøði er tað líka-
mikið, hvussu lítil gávan er, men sjálvandi eru onkrar  smærri  gávur, 
sum eru givnar í einari støðu, har gevarin ikki fær nakað  afturfyri. 
 Talan kann vera um eina konfekteskju fyri eina framløgu, eina vín-
fløsku fyri vertskap, ella at útlendskir gestir sum tøkk lata embætis-
fólkinum eina bók úr heimlandinum. Í slíkum førum ber helst til at 
taka ímóti gávuni, men embætisfólk skulu sum heild halda seg aftur 
við at taka ímóti gávum. 

Ein annar partur av kravinum um neutralitet er kravið um, at 
 embætisfólk mugu ikki røkja egin politisk áhugamál í arbeiðinum. 
Men embætisfólkið skal hjálpa landsstýrismanninum at røkka 
hansara politisku áhugamálum uttan mun til hvønn politiskan lit, 
 embætisfólkið hevur. Sostatt ber til at siga, at ráðgevingin er ikki 
politisk neutral, men avgerandi er, at tað eru politisku sjónarmið 
landsstýrismansins, ikki embætisverksins, ið verða røkt. Ráðgevingin 
skal tó framvegis verða grundað á yrkisføri, og hetta er tað, sum 
ger, at embætisfólk kunnu halda fram at tæna tí næsta landsstýris-
manninum, hóast hesin hevur eina aðra politiska støðu enn 
 undanmaðurin. 

Skyldan at hjálpa landsstýrismanninum er absolutt innan fyri lógar-
innar karmar, og havast skal eisini í huga, at landsstýrismaðurin 
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kann ikki fáa ta somu ráðgevingina uttan fyri fyrisitingina. Tí  skulu 
embætisfólk ansa eftir, at ráðgevingin bara fevnir um tað økið, 
sum landsstýrismaðurin varðar av, og at ráðgevingin ikki er litað 
av  politiskum sjónarmiðum hjá embætisfólkinum sjálvum. Hetta 
er  eisini galdandi, tá ið umræður tíðindaskriv, og hvussu tey verða 
 vinklað. 

Í hesum sambandi skal leggjast afturat, at leiklutur  embætismanna 
broytist, tá ið val er útskrivað. Ein týðandi liður í fólkaræðisligu til-
gongdini er, at øll løgtingsvalevni hava somu møguleikar at gera 
seg galdandi mótvegis veljaranum. Í hesum liggur, at eingin vegna 
 almenna politiska starv sítt skal hava fyrimunin fram um tann, sum 
ikki situr í slíkum starvi. 

Tað er tí rættast, at landsstýrið avmarkar sítt virksemi til tað hjá  einari 
starvsstjórn, hóast landsstýrið hevur fullar heimildir at virka. Við 
hesum verður eisini veitt borgarunum trygd fyri, at landsfyrisitingin 
ikki er partur av einum partapolitiskum valstríði.

Neutralitetur 

Embætisfólk mugu ikki røkja persónlig ella privat áhugamál 
ella (floks)politisk áhugamál í sínum arbeiði. 

Ráðgevingin er avmarkað, bæði í mun til umsitingarøki, og tá 
ið val er útskrivað. 





TAMIL-MÁLIÐ 



TAMIL-MÁLIÐ 

Erik Ninn-Hansen, fólkatingslimur, hevði, fram til at hann gjørdist 
danskur løgmálaráðharri í 1982, støðugt arbeitt fyri at minka talið 
av flóttafólkum, sum komu til Danmarkar. Erik Ninn-Hansen fekk 
ikki undirtøku fyri hesum í Fólkatinginum; í staðin samtykti ein 
 meiriluti uttan um stjórnina at linka útlendingalóggávuna soleiðis, at 
 flóttafólk, sum høvdu fingið fyribils uppihaldsloyvi, eftir tvey ár fingu 
varandi uppihaldsloyvi og við tí rættarkrav upp á at fáa familju sína til 
Danmarkar. Við borgarakrígnum í Sri Lanka fekk henda lógarbroyting 
stórar avleiðingar. 

Talið av fólkum, sum flýddu undan borgarakrígnum í Sri Lanka,  øktist 
í stórum, og Danmark fekk um ST sín part av hesum flóttafólkum. Í 
1983 komu 10 tamilsk flóttafólk til Danmarkar; í 1986 komu 2.752 
 tamilsk flóttafólk til Danmarkar.

Staðfest varð, at á heysti 1987 fóru fleiri enn 3.000 tamilsk  flóttafólk 
at hava verið í Danmark longur enn tvey ár, og hesi høvdu tá rætt 
til varandi uppihaldsloyvi og við tí eisini rættarkrav upp á at fáa 
 famljusamanføring. 

Í september 1987 vísti ein deildarstjóri í Løgmálaráðnum á, at um útlit 
vóru fyri friði í Sri Lanka, bar til at gjøgnumganga og taka aftur fyribils-
uppihaldsloyvini hjá einum parti av teimum 3.000  flóttafólkunum. 
Hetta fór at hava við sær, at tað slapst undan at geva hesum flótta-
fólkum familjusamanføring. Erik Ninn-Hansen, løgmálaráðharri, gav 
við hesi grundgeving embætisverkinum boð um at steðga at viðgera 
málini um familjusamanføring. 

Direktoratet for udlændinge, sum skuldi avgreiða boðini, gjørdi eitt 
yvirlit yvir tey tamilsku flóttafólkini, sum høvdu verið í Danmark 
 styttri enn tvey ár. Meira varð ikki gjørt við málið. 

Sum heystið 1987 líður, gerst alt greiðari, at friður ikki verður í   Sri 
 Lanka í bræði, og stjórin í Direktoratet for udlændinge  streingir 
í  desember 1987 á fyri at fáa greið boð um, hvussu málini skulu 
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avgreiðast, nú  alsamt fleiri tamilsk flóttafólk hava verið í Danmark 
longur enn tvey ár. Erik Ninn-Hansen heldur fast við avgerð sína 
um, at málini um varandi upphaldsloyvi og við tí familjusamanføring 
 skulu ikki avgreiðast. 

Í apríl 1988 gerst púra greitt, at friður verður ikki í Sri Lanka, og tað 
fer tí ikki at bera til at senda flóttafólkini heim aftur.  Embætisverkið 
staðfestir, at tað ikki er løgfrøðiliga í lagi at halda fast við  boðini 
frá  desember 1987, og at embætisverkið eigur at taka upp aftur  
 umsóknirnar um uppihaldsloyvi og familjusamanføring. Hetta fær tó 
ikki løgmálaráðharran at broyta boðini frá desember 1987. 

Direktoratet for udlændinge fær boð um at gevast við at viðgera 
málini við tí endamáli at taka aftur fyribilsupphaldsloyvini. Staðfest 
verður enn einaferð, at hetta er ikki løgfrøðiliga í lagi, men boðini 
standa við. Stjórin í Direktoratet for udlændinge hevði tá tveir møgu-
leikar: Skal hann gera eftir boðunum frá løgmálaráðharranum og við 
tí handla ólógliga? Ella skal hann avgreiða málini og við tí ganga beint 
móti beinleiðis boðum frá løgmálaráðharranum? Stjórin velur tann 
fyrra møguleikan, men streingir framvegis á Løgmálaráðið um at fáa 
boðini broytt. 

Í juli 1988 gerst greitt, at løgmálaráðharrin ikki er til at vika. 

Í august 1988 verður endaliga staðfest, at tað ber ikki til at senda 
flóttafólkini aftur til Sri Lanka. Boðini um at steðga við at viðgera 
umsóknirnar um familjusamanføring eru nú greitt ólóglig. Erik 
Ninn-Hansen heldur fast við sína avgerð. Direktoratet for udlændinge 
fer – hóast boðini frá desember 1987 standa við – undir at viðgera 
umsóknirnar um familjusamanføring. Erik Ninn-Hansen fer frá sum 
ráðharri í januar 1989. Boðini verða ongantíð afturkallað. 

Fólkatingið setur í 1990 ein kanningarrætt, sum í desember 1992 
 almannakunnger sína kanning. Staðfest verður, at tað er Fólkatingið, 
sum rættarliga skal meta um tað, sum er farið fram. Tað er eisini 
 Fólkatingið, sum skal taka støðu til, um ríkisrættarsak skal reisast 
móti Erik Ninn-Hansen. Frágreiðingin verður almannakunngjørd í 
januar 1993, og av hesum ávum noyðist Schlüter-stjórnin at leggja frá 
sær. 



Ríkisrættarákæra móti Erik Ninn-Hansen verður reist í 1993, og í 
1995 kemur Ríkisrætturin til ta niðurstøðu, at Erik Ninn-Hansen í 
tíðarskeiðinum frá miðjum juni 1988, og til hann fór frá í januar 1989, 
hevði hildið fast við boðini um, at umsóknirnar um familjusaman-
føring ikki skuldu viðgerast, hóast hann visti, at hesi boð vóru ólóglig. 
Erik Ninn-Hansen var dømdur 4 mánaða treytaða fongsulsrevsing. 

Kanningarrætturin kannaði eisini embætisverkið og  embætisførsluna 
og kom  til hesa niðurstøðu: 

Í september 1987 eru boðini lóglig og tí í lagi. Í apríl 1988 gerst 
greitt, at handfaringin av umsóknunum um familjusaman-
føring er í stríð við lógina. Í august 1988 gerst púra greitt, at 
boðini eru ólóglig, og eingin átti at kunnað ivast í, at boðini 
vóru ólóglig.

Aðalstjórin í danska Løgmálaráðnum hevði skúgvað sínar 
tænastu skyldur til viks, tí at hann ikki hevði kunnað um, 
at boðini í august 1988 gjørdust greitt ólóglig. Aðalstjórin 
var farin úr starvi í januar 1991, og meira varð tí ikki gjørt 
við málið. Deildarstjórin, sum í  september 1987 hevði víst á, 
at tað bar til at steðga við málsviðgerðini, um útlit vóru fyri 
friði í Sri Lanka, hevði framt tænastubrot, sum hann kundi 
verða ábyrgdaður fyri. Fyri hetta fekk hann eitt neps. Stjórin 
í  Direktoratet for udlændinge átti at havt skúgvað boðini til 
viks í august 1988, men onnur viðurskifti høvdu við sær, at 
hann onga ábreiðslu fekk.

Tamil-málið lýsir spurningin um, hvørt embætisfólk hava skyldu til 
at gera eftir boðum frá politiska myndugleikanum, hóast boðini eru 
greitt ólóglig. 

Einfalda niðurstøðan er, at embætisfólk hava skyldu til at siga frá á 
røttum stað, um ivi er um, hvørt eini boð eru ólóglig. Afturat tí kunnu 
embætisfólk – eru tey greið yvir, at talan er um greitt ólóglig boð – fáa 
skyldu at nokta at gera eftir boðum frá politisku ella fyrisitingarligu 
leiðsluni. 
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Er tað so, at embætisfólk hava fingið skyldu til at nokta at gera  eftir 
boðum, men kortini útinna boðini, kann hetta fáa  starvsrættarligar 
avleiðingar, sbr. avleiðingarnar fyri embætisfólkini í danska 
 Løgmálaráðnum eftir Tamil-málið.
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