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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

 Barnaváttanir 

(Barnaváttanarlógin) 

 

 

 

 

Virkisøki 

 

§ 1. Løgtingslógin er galdandi fyri 

landsstovnar, kommunalar stovnar og 

privatar løgfrøðiligar persónar. 

 

Allýsing 

 

§ 2. Ein barnaváttan sambært hesi 

løgtingslóg er ein váttan við teimum 

upplýsingum, ið eru nevndar í § 36 í 

bekendtgørelse for Færøerne om 

behandling af personoplysninger i Det 

Centrale Kriminalregister 

(Kriminalregisteret). 

 

§ 3. Ein arbeiðsgevari sambært hesi 

løgtingslóg er einhvør landsstovnur, 

kommunalur stovnur ella privatur, 

løgfrøðiligur persónur, ið setur persón í 

starv ella setur persón til ávísa uppgávu, 

sama um hetta er lønt ella ólønt, ella um 

starvið ella uppgávan er av varandi ella 

tíðaravmarkaðum slagi.  

 

Skyldan at innheinta barnaváttan 

 

§ 4.  Áðrenn persónur verður settur í starv 

ella verður settur til ávísa uppgávu, hevur 

arbeiðsgevari skyldu til at innheinta 

barnaváttan, um starvið inniber beinleiðis 

og regluligt samband við børn undir 15 ár, 

ella har viðkomandi sum liður í starvinum 

fær regluligan møguleika at koma í 

beinleiðis samband við børn undir 15 ár, 

sbr. stk. 4.  

Stk. 2. Skyldan sambært stk. 1 fevnir 

harumframt um hjúnafelagar, sambúgvar, 

heimabúgvandi børn yvir 15 ár o.o., sum 

umvegis sítt fasta tilknýtið til tann, ið 

setast skal í starv, hava møguleika at koma 

í beinleiðis og regluligt samband við børn 

undir 15 ár. 

Stk. 3. Um arbeiðsgevari lýsir alment eftir 

umsøkjarum til starv sambært stk. 1, skal 

greitt tilskilast í starvslýsingini, at 
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arbeiðsgevarin hevur skyldu til at 

innheinta barnaváttan sambært § 2, áðrenn 

setanin verður framd. 

Stk. 4. Er tað av praktiskum orsøkum ikki 

gjørligt at innheinta barnaváttan, áðrenn 

viðkomandi verður settur til ávísa 

uppgávu, fevnd av lógini, skal 

barnaváttanin verða innheintað skjótast 

gjørligt og í seinasta lagi 4 vikur eftir, at 

viðkomandi er settur til uppgávuna.  

Stk. 5. Ásetingin í stk. 4 er ikki galdandi 

fyri formligar starvssetanir.  

 

§ 5. Hóast ásetingina í § 4, skal 

barnaváttan ikki innheintast, tá 

viðkomandi verður settur í nýtt starv, ella 

verður settur til nýggja uppgávu hjá sama 

arbeiðsgevara. Tað sama er galdandi, tá 

viðkomandi verður endursettur, tá brotið í 

setanartíðini er orsakað av natúrligum 

broti, so sum summarferiu, nýggjum 

tíðarskeiði, bygnaðarligari umskipan  og 

líknandi.  

 

§ 6. Innheintan av barnaváttan kann bert 

fara fram við skrivligum samtykki frá tí, ið 

barnaváttanin viðvíkur. 

Stk. 2. Viðgerð arbeiðsgevarans av eini 

barnaváttan skal vera í samsvari við 

reglurnar í dátuverndarlógini. 

Stk. 3. Tey, ið hava atgongd til 

barnaváttanir, ið eru innheintaðar sambært 

hesi løgtingslóg, eru fevnd av reglunum 

um tagnarskyldu í revsilógini. 

 

§ 7. Sýtir persónur fyri at geva samtykki til 

at barnaváttan verður innheintað, áðrenn 

viðkomandi verður settur í starv, ella 

verður settur til ávísa uppgávu, kann 

arbeiðsgevarin ikki seta viðkomandi í starv 

ella til ávísa uppgávu.  

 

§ 8. Um barnaváttanin vísir á revsiverd 

viðurskifti, ger arbeiðsgevarin eina 

ítøkiliga meting av, hvørt brotið er av 

tílíkum slagi, at viðkomandi ikki er 

skikkaður til at røkja starvið ella 

uppgávuna. 

 

§ 9. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um, at barnaváttan og samtykki í tí 

sambandi skulu innheitast umvegis 

talgildað skipan. 

 

Revsiásetingar 

 

§ 10. Tilætlað brot á § 4, stk. 1 og 2, og § 7 

verður revsað við sekt. Feløg og aðrir 

løgfrøðiligir persónar koma undir 

revsiábyrgd eftir reglunum í kapitli 5 í 

revsilógini. 

Stk. 2. Stk. 1 er ikki galdandi fyri almennar 

fyrisitingarmyndugleikar.  

 

Gildiskoma og skiftisreglur 

 

§ 11. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

apríl 2022 og er galdandi fyri nýggjar 

setanir, ið verða framdar eftir hetta. Ein 

setan, ið er fevnd av § 5, verður ikki at 

rokna sum nýggj setan.   
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Breið politisk semja hevur leingi verið um at gera eina lóg, har tað í sambandi við ávís størv 

og uppgávur verður sett sum treyt at innheinta eina sonevnda barnaváttan. Ein barnaváttan er 

eitt serligt slag av revsiváttan, ið er avmarkað til upplýsingar um ávís lógarbrot. Í § 36 í 

Bekendtgørelse nr. 442 af 16. marts 2021 for Færøerne om behandling af personoplysninger í 

Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) er ásett, hvørji lógarbrot verða skrásett á 

eini barnaváttan, sbr. serligu viðmerkingarnar til § 2. Í mun til privatar revsiváttanir, so kann 

tann skrásetti sjálvur ikki biðja um eina barnaváttan – tað er bert arbeiðsgevarin, ella tann sum 

setur persón til uppgávu, sum við samtykki frá tí skrásetta, ið kann biðja um eina barnaváttan, 

sbr. § 36 í Bekendtgørelse nr. 442 af 16. marts 2021 for Færøerne om behandling af 

personoplysninger í Det Centrale Kriminalregister.  

 

Í Danmark vístu royndirnar frá 1. apríl 2001 til 28. februar. 2005, at tað blivu latnar 159.334 

barnaváttanir. Í 26 førum blivu upplýsingar latnar, ið vístu á dómar um kynslig brotsverk móti 

børnum.  

 

Ein barnaváttan inniheldur ikki bert upplýsingar um dómar (afgørelsesdelen), men um allar 

avgerðir viðvíkjandi kynsligum brotsverkum móti børnum, t.d. avgerðir um eitt nú ákærufráfall 

(efterforskningsdelen).  

 

Á privatum revsiváttanum standa brotini nevnd í 2-5 ár (veldst um revsirammuna og 

grovleikan), meðan brotini standa nevnd í 10 ár í almennum revsiváttananum. Í barnaváttanum 

standa brotini í annaðhvørt 10 ár, 20 ár ella til viðkomandi er vorðin 80 ár. Sostatt fevnir ein 

barnaváttan breiðari enn ein revsiváttan, og brotini standa nevnd í munandi longri tíð.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Eingi krøv eru í dag um innheintan av barnaváttanum. Tann 1. apríl 2021 kom í gildi 

Bekendtgørelse nr. 442 af 16. marts 2021 for Færøerne om behandling af personoplysninger i 

Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), ið heimilar løgregluni at útflýggja 

barnaváttanir.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at verja børn móti kynsligum ágangi. Hetta verður gjørt við at 

landsstovnar, kommunalir stovnar og privatir løgfrøðiligir persónar s.s. felagsskapir skulu 

innheinta eina barnaváttan, áðrenn persónur kemur í beinleiðis og regluligt samband við børn 

undir 15 ár. Treytin um beinleiðis og regluligt er grundað á, at tað á tann hátt kann skapast álit 

millum tann starvssetta og barnið. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við lógaruppskotinum verður tað álagt arbeiðsgevarum o.ø., ið hava við børn at gera, at 

innheinta barnaváttanir, áðrenn fólk verður sett í starv ella til ávísa uppgávu.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Upplýst verður, hvørjir myndugleikar, almennir stovnar, privatir felagsskapir, áhugafeløg og 

onnur hava havt uppskotið til ummælis. Greitt verður í stuttum frá, hvørjar viðmerkingar 
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ummælispartarnir hava gjørt. Greitt verður eisini frá, hvørja støðu landsstýrismaðurin og 

stjórnarráðið hava til hesar viðmerkingar. Hetta ger, at møguligar avleiðingar av lógarupp-

skotinum verða umhugsaðar og lýstar betur. 

 

Eitt ummælisskjal eigur eisini at verða gjørt. Ummælisskjalið er ein stuttur samandráttur av 

innkomnu ummælunum saman við viðmerkingum hjá landsstýrismanninum til hesi. Serliga til 

uppskot, har nógv ummæli eru innkomin, er ummælisskjal eitt hent amboð, sum gevur greitt 

yvirlit yvir tey ummælini, sum eru komin inn.  

 

Ummælini verða løgd við sum fylgiskjal til lógaruppskotið. Hvørt ummæli skal í skjal fyri seg, 

og skjalið skal vera í PDF-sniði. 

(Sí nr. 1.2.1.6. í rundskrivinum um lógarsmíð). 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið fer at hava við sær nakað av øktari umsiting fyri land og kommunur. Tá 

landsmyndugleikar og kommunur seta fólk í størv, ið eru umfatað av lógini, verður álagt 

teimum at heinta inn barnaváttan, áðrenn viðkomandi persónur verður settur í starv. Tað 

merkir, at arbeiðsgevarin skal biðja viðkomandi persón um samtykki til, at barnaváttan verður 

innheintað, og at arbeiðsgevarin síðani skal seta seg í samband við Det Centrale 

Kriminalregister fyri at fáa váttanina útflýggjaða. Av tí at ein barnaváttan er eitt slag av 

revsiváttan, setur hetta eisini ávís krøv til mannagongdir o.a. fyri viðgerð av 

persónsupplýsingum.  

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri privata vinnulívið.  

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri privatar felagsskapir so sum skótar, 

ítróttafeløg og samkomur. Allir frítíðarfelagsskapir hvørs virksemi vendir sær móti børnum 

skulu innheinta barnaváttanir um tey fólk, ið koma í beinleiðis og regluligt samband við børn 

undir 15 ár. Serliga felagsskapir, har nógv útskifting er, fara at fáa eina økta umsitingarliga 

byrðu við hesum uppskoti.  

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru ikki millumtjóðasáttmálar, ið eru viðkomandi fyri uppskotið.  

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tað eru ikki tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, ið eru viðkomandi fyri uppskotið.  

 

1) Hoyvíkssáttmálin 

Hoyvíkssáttmálin er ikki viðkomandi fyri uppskotið.  

 

 

2) Evropeiski mannarættindasáttmálan, EMRS 
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Evropeiski mannarættindasáttmálin er ikki viðkomandi fyri uppskotið.  

 

3) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek 

Sáttmálin er ikki viðkomandi fyri uppskotið. 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið hevur tær markaforðingar, at ríkismyndugleikarnir í Føroyum s.s. løgreglan hava 

Sikker Mail, og tí er tað bert løgreglan, ið kann móttaka teldupostar frá Det Centrale 

Kriminalregister í Danmark. Tað er ein avbjóðing at fáa eina nøktandi føroyska loysn til 

endamálið, soleiðis at Det Centrale Kriminalregister kann senda barnaváttanir til føroyskar 

teldupostar.   

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið áleggur í § 4 skyldu at innheinta barnaváttanir. Uppskotið ásetur í § 7 forboð fyri, 

at persónur, ið ikki gevur samtykki til at barnaváttan verður innheintað, kann verða settur í 

starv ella til ávísa uppgávu. Brot á hesar ásetingar verður sambært § 10 revsað við sekt.  

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ikki við sær skattir og avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki við sær ávís gjøld.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur í § 4 skyldu at innheinta barnaváttanir, og setur í § 7 forboð fyri, at persónur, 

ið ikki vil geva samtykki til at barnaváttan verður innheintað, kann verða settur í starv ella til 

ávísa uppgávu. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Í § 9 verður heimilað landsstýrismanninum at áseta í kunngerð, at ávís talgild skipan skal 

brúkast, tá ið samtykki verður fingið til vega, og barnaváttan verður innheintað.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 
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Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja  Ja  Nei Ja  Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Greinin ásetur, at lógin er galdandi fyri 1) landsstovnar, 2) kommunalar stovnar og privatar, 

løgfrøðiligar. Hugtakið “løgfrøðiligur persónur” skal skiljast bæði sum eitt vinnufelag, men 

eisini ein felagsskapur (DA: forening), so sum eitt ítróttafelag, skótafelag, samkoma o.s.fr.   

 

Avgerandi er ikki, at felagsskapurin er formliga skipaður, eitt nú við viðtøkum o.l., men at 

virksemið hjá felagsskapinum er regluligt og skipað.  

 

Til § 2 

Ásett verður, at hugtakið “barnaváttan” merkir ein váttan við teimum upplýsingum, ið eru 

nevndir í § 36 í Bekendtgørelse nr. 442 af 16. marts 2021 for Færøerne om behandling af 

personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), sum kom í gildi tann 

1. apríl 2021. Ein barnaváttan kann ikki hava aðrar upplýsingar enn tær, sum kunngerðin 

uppreksar, eitt nú um viðkomandi er dømdur fyri kynsligan ágang móti persóni, ið er 15 ár ella 

eldri. Tílíkir upplýsingar kunnu hinvegin fáast til vega sambært vanligu reglunum um 

revsiváttan.  

 

Upplýsingar, ið kunnu fáast til vega, fevna m.a. um brot á: 

 

§§ 114-114 h (yvirgang) 

 

§ 128 (at savna herfólk til fremmand herlið),  

 

§ 136, stk. 2 (at eggja til ella taka undir við brotum sbrt. kap. 12 í revsilógini, ið snýr seg um 

landasvik og onnur brotsverk ímóti sjálvsavgerðarrætti og trygd Føroya fólks o.a., ella kap. 13 

í revsilógini, ið snýr seg um brotsverk ímóti stýrisskipan og landsmyndugleikum føroyinga, 

yvirgang o.a.) 

 

§ 216, stk. 2 (samlega við barn undir 12 ár) og § 222 (samlega við barn undir 15 ár) 

 

§ 225 (aðrar kynsligar gerðir enn samlega) 

 

§ 236 (barnapornografi) 

 

§§ 210 (blóðskemd), 223 (samlega við fosturbarni ella stjúkbarni) og 232 (blúisbrot), tá hesi 

eru framd móti barni, ið er yngri enn 15 ár.   

 

 

Til § 3 

Hugtakið “arbeiðsgevari” skal tulkast breitt, og útum vanligu, málsligu fatanina av 

hugtakinum. Ein arbeiðsgevari er, umframt ein vanligan arbeiðsgevara, eisini t.d. leiðslan í 

einum ítróttafelag, ið setur óløntar venjarar, samkomuleiðslan, ið setur sunnudagsskúlalærarar 

ella leiðslan í einum skótafelagi, ið setur skótaleiðarar til ávísa uppgávu. Tað er sostatt ikki bert 

talan um formligar starvssetanir, men eisini støður, har fólk sjálvboðin átaka sær óløntar 

uppgávur.  
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Tað er tó sett sum treyt, at starvið ella uppgávan skal vera rímiliga skipað og regluligt. Tað 

merkir t.d., at talan skal vera um uppgávu, ið er afturvendandi, ella fevnir um eitt greitt tilskilað 

tíðarskeið s.s. eina legu.  

 

 

Til § 4 

Ásetingin áleggur arbeiðsgevarum at heinta inn barnaváttan, áðrenn persónur verður settur í 

starv, ella til ávísa uppgávu. Tað merkir, at t.d. ein kommuna skal heinta inn barnaváttan, 

áðrenn ein námsfrøðingur ella hjálparfólk verður sett í starv, men eisini, at ein samkoma skal 

heinta inn barnaváttan, áðrenn ein persónur verður biðin at verða sunnudagsskúlalærari, ella tá 

ítróttafelag setur venjarar ella onnur hjálparfólk. Tað er ikki viðkomandi, um starvið ella 

uppgávan er lønt ella ólønt 

 

Tað er arbeiðsgevarin sjálvur, ið innheintar eina barnaváttan – ikki tann persónurin, ið 

barnaváttanin snýr seg um. Sí nærri um arbeiðsgevara-hugtakið í serligu viðmerkingunum til § 

3.  

 

Í stk. 2 verður skyldan víðkað til eisini, í summum førum, at vera galdandi fyri fólk, ið hava 

tætt samband við tann, sum verður settur í starv. Talan skal vera um ein greiðan samanhang 

millum tann, ið verður settur í starv, og so møguleikan at koma í beinleiðis og regluligt samband 

við børn undir 15. Ásetingin vendir sær fyrst og fremst móti dagrøktarum, og áleggur 

arbeiðsgevaranum hjá viðkomandi dagrøktara at heinta inn barnaváttan frá húsfólkinum hjá 

dagrøktaranum. Orsøkin er, at dagrøktarin ansar børnum í sínum egna heimi, og at í hesum 

heimi eru onnur fólk, ið eru 15 ár ella eldri, ið harvið fáa beinleiðis og regluligt samband við 

børnini. 

 

Ásetingin er hinvegin ikki galdandi, um starvið ella uppgávan ikki inniber beinleiðis og 

regluligt samband við børn undir 15 ár. Hetta merkir, at vinnuvirki o.o., sum í einstøkum førum 

og í styttri tíðarskeiðum koma inn at gera ítøkiligar uppgávur, ið falla uttanfyri vanliga virksemi 

hjá eitt nú stovnum og ítróttafeløgum, og sum ikki skapa eitt álit millum viðkomandi og børnini, 

ikki eru fevnd av ásetingini, sbr. t.d. U.2020.2516Ø. Landsrætturin metti ikki í dóminum, at 

ein málari, sum kemur inn á ein dagstovn at gera eina ítøkiliga málarauppgávu, ið vardi áleið 

20-30 tímar, kundi skapa eitt tílíkt álit millum viðkomandi og børnini á stovninum, at tað var 

ein skylda at innheinta barnaváttan upp á viðkomandi.   

 

Harumframt kann sum dømi nevnast, at ásetingin ikki fevnir um fyrilestrarhaldarar, 

handverkarar og aðrar tænastuveitarar, ið koma inn á stovnin ella til felagið at gera eina 

ítøkiliga tænastu.  Hetta merkir so hinvegin, at bussførarin, ið koyrir kommunala skúlabussin, 

er fevndur av ásetingini. Bussførarin hjá Strandfaraskipum landsins er hinvegin bert fevndur, 

um viðkomandi bussleið er ætlað til skúlabarnaflutning. Um talan hinvegin er um leið hjá 

Bygdaleiðum, ið av og á verður nýtt sum bussleið hjá børnum undir 15 ár, ella sum í praksis 

virkar sum skúlabarnaflutningur, uttan at hon formliga er skipað sum skúlabarnaflutningur, er 

bussførarin ikki fevndur av ásetingini. Hetta skyldast, at ein førari av einari bussleið, ið hevur 

til endamáls at fremja skúlabarnaflutning, er umvegis starvið í einari lættari støðu at uppbyggja 

eitt álit við barnið, enn ein bussførari, ið koyrir almenna busskoyring.  Eftir somu meginreglu 

fevnir skyldan um at innheinta barnaváttanir ikki um dómarar og onnur, sum ikki umvegis 

skipað virksemi koma í beinleiðis og regluligt samband við børn undir 15 ár s.s. foreldur, ið 

skiftast við at fylgja børnum og ungum til dystir, stevnur o.l.  
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Í stk. 4. verður ásett eitt undantak til skylduna at innheinta barnaváttan frammanundan eina 

uppgávu. Orsøkin er, at tað í summum førum er ógjørligt at heinta barnaváttanina inn, áðrenn 

persónurin verður settur til ávísu uppgávuna. Sum dømi kann nevnast, at tað ikki er óvanligt, 

at summarlegurnar ikki fáa teir seinastu leiðararnar, fyrr enn í síðstu løtu.  

 

Undantakið í stk. 4 er ikki galdandi fyri formligar starvssetanir, eitt nú tá ið ein lærari verður 

settur í starv. Hetta skyldast, at tað hevur verið ein tilgongd frammanundan, har arbeiðsgevari 

hevur havt høvi til at innheinta barnaváttan.  

 

Ein barnaváttan er innheintað, tá ið arbeiðsgevarin hevur fingið barnaváttanina í hendi.  

 

Til § 5 

Ásetingin merkir, at man t.d. ikki skal innheinta barnaváttan, tá eitt starvsfólk verður flutt í 

annað starv hjá sama arbeiðsgevara innanfyri setanarøkið. Ásetingin er t.d. heldur ikki 

galdandi, um persónur vegna natúrligt brot s.s. summarferia, nýtt fótbóltsár, vanligur steðgur 

í virkseminum s.s. árligar legur, kemur aftur til starvið ella til uppgávuna. Talan er hinvegin 

ikki um natúrligt brot, um brotið er í eitt longri tíðarskeið, ella skyldast øðrum steðgum enn 

teimum natúrligum, t.d. at persónur frávelur at vera venjari summi ár, ella at viðkomandi ikki 

hevur verið leguleigari í meir enn eitt ár. Sostatt skal tað verða ein árligur samanhangur. 

Avlýsingar vegna eina farsótt verður ikki mett at vera eitt natúrligt brot.  

 

Til §  6  

Í  § 36, stk. 5 í Bekendtgørelse nr. 442 af 16. marts 2021 for Færøerne om behandling af 

personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) er ásett, at tær 

upplýsingar, ið standa í eini barnaváttan, kunnu bert innheintast, um tann skrásetti gevur 

skrivligt samtykki. Hetta kravið er tí eisini sett inn í uppskotið. 

 

Upplýsingarnar eru persónsupplýsingar sambært løgtingslóg um vernd av 

persónsupplýsingum, og viðgerðin av barnaváttanunum skal tí vera í samsvari við ta 

løgtingslógina. 

 

Ásett verður, at tey, ið hava atgongd til barnaváttanir, ið eru innheintaðar sambært hesi 

løgtingslóg, eru fevnd av reglunum um tagnarskyldu í revsilógini. 

 

Til § 7 

Um persónur, ið skal setast í starv, sýtir fyri at geva samtykki til at barnaváttan verður 

innheintað, er lógfylgjan, at viðkomandi kann ikki verða settur í starv. Brot á hesa áseting, 

kann verða revsað sambært § 10, stk. 1.     

  

Til § 8 

Ásett verður, at ein revsiváttan, ið ikki er rein, ikki av sær sjálvum merkir, at viðkomandi ikki 

kann verða settur í starv ella til at røkja uppgávu, men at tann, ið setur í starv ella til at gera 

uppgávu, skal gera eina ítøkiliga meting.  

 

Í Umbrella-málunum vórðu 1004 fólk skuldsett fyri barnaporno, tí ein 15 ára gomul genta og 

ein 15 ára gamal drongur vóru blivin upptikin á filmi, meðan tey høvdu samlegu. Upptøkan 

bleiv deild á sosialu miðlunum, og náddi út til á leið 4.700 fólk. Av tí at § 236 í revsilógini, 

sum er partur av § 36 í Bekendtgørelse nr. 442 af 16. marts 2021 for Færøerne om behandling 

af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), er talan um eitt 

brot, sum kemur á barnaváttanina. Eitt fullkomið forboð móti at seta fólk í starv, sum ikki 
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kunnu vísa á eina reina barnaváttan, hevði ført við sær, at tey dømdu í málum sum Umbrella-

málunum, høvdu ikki í langa tíð (t.d. 20 ár eftir, at man hevur sitið dómin) kunnað fingið 

nakað starv við børnum undir 15 ár.  

 

Mett verður, at tað kann vera ein í so ógvuslig avleiðing av einum lógarbroti, sum 

revsirættarliga er í linara endanum, hóast tað er álvarsamt. Sama kann sigast um ein persón, 

ið er 15 ár og hevur samlegu við annan persón, ið er beint undir 15 ára aldur. Tað er brot á § 

222 í revsilógini, men tó í tí linara endanum reint revsirættarliga.  

 

Til § 9 

Tað er Det Centrale Kriminalregister, ið umsitur skipanina við barnaváttanum. Tá ein 

barnaváttan verður umbiðin, kann Kriminalregisteret annaðhvørt senda hana við vanligum 

posti ella talgilt. 

 

Sum støðan er í løtuni kann talgild barnaváttan, sambært donsku lóggávuni, bert sendast frá 

Det Centrale Kriminalregister til teldupostkassar, ið lúka ávís trygdarkrøv. Donsku 

ríkismyndugleikarnir í Føroyum lúka hesi trygdarkrøv, og fyribils er avtala gjørd við Føroya 

Politi, at barnaváttanir, ið verða umbidnar av arbeiðsgevarum í Føroyum verða sendar talgilt 

til løgregluna. Viðkomandi arbeiðsgevari kann síðani annaðhvørt fáa barnaváttanina senda 

við vanliga postinum ella heinta hana á nærmastu politistøð.  

 

Tá ein nøktandi føroysk talgild loysn er tøk, kann landsstýrismaðurin áseta, at innheinting av 

barnaváttanum skal fara fram umvegis viðkomandi talgildu loysn.  

 

Til § 10 

Hvørt einstakt brot verður revsað við sekt, og tað verður upp til dómsvaldið at avgera 

støddina á sektini við støði í rættarvenju í Danmark. 

 

Almennir myndugleikar eru ikki fevndir av ásetingini, men persónar, ið starvast hjá 

almennum myndugleikum, eru fevndir av §§ 155-157 í revsilógini.  

 

Til § 11 

Lógin kemur í gildi 1. apríl 2022, og fevnir um setanir og uppgávur, ið vera framdar frá og 

við hesum mundið at rokna.  

 

 

 

Uttanríkis- og mentamálaráðið, xx. november 2021. 

 

Jenis av Rana 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 
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