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Hoyringsbræv 

Almannamálaráðið sendir við hesum uppskot til kunngerð um mannagongd fyri kærumálsviðgerð hjá 
Javnstøðunevndini til hoyringar.  

Viðmerkingar til uppskotið skulu vera Almannamálaráðnum í hendi í seinasta lagi fríggjadagin 
11. februar 2022.  

Viðmerkingar skulu sendast til amr@amr.fo ella til: 

Almannamálaráðið 
Eirargarður 2 
FO 100 Tórshavn 

 

Um uppskotið 

Javnstøðunevndin virkar sambært løgtingslóg nr. 52 frá 3. mai 1994 um javnstøðu millum kvinnur 
og menn (hereftir ‘Javnstøðulógin’). Javnstøðunevndin hevur m.a. sum uppgávu, at viðgera kærur frá 
fólki, sum halda seg hava verið fyri mismuni vegna kyn. Landsstýrið skal sambært lógini áseta nærri 
reglur um kærumálsviðgerð hjá Javnstøðunevndini. Hesar reglur eru ongantíð gjørdar. 

Við tað at Javnstøðunevndin, í sínum virki sum kærumyndugleiki, skal vera óheft at politiska 
myndugleikanum, metir Almannamálaráðið, at málsviðgerðarreglur fyri nevndina eiga at vera ásettar 
í kunngerð og ikki í rundskrivi ella øðrum tænastuboðum. 

Uppskotið til kunngerð er orðað við tí fyri eyga, at leggja kæruviðgerðina hjá Javnstøðunevndini í 
fastar karmar og soleiðis bæði lætta um arbeiðið hjá Javnstøðunevndini og betra um rættartrygdina 
hjá kærarum og kærdum. 

 

Um ásetingarnar í uppskotinum 

Í § 1 verður víst til uppgávuna hjá Javnstøðunevndini. Javnstøðunevndin skal ansa eftir, at løgtingslóg 
um javnstøðu millum kvinnur og menn verður hildin. Um nevndin staðfestir, at brot verður framt á 
ásetingar í lógini, kann nevndin í fyrsta lagi heita á einstakling, felag, fyritøku ella stovn, sum nevndin 
metir hava framt brotið, um at rætta brotið, og í øðrum lagi, um áheitan ikki hjálpir, taka rættarlig stig 
mótvegis viðkomandi einstaklingi, felag, fyritøku ella stovni. 

Í § 2 verður ásett, at um Javnstøðunevndin fær orsøk til at halda, at Javnstøðulógin verður brotin, so 
kann nevndin kanna og viðgera málið. Í § 6 eru nærri ásetingar um, hvussu hetta skal gerast í praksis. 

Í § 3 verður ásett undir hvørjum treytum ein borgari kann kæra til Javnstøðunevndina. Eisini er ásett, 
at Javnstøðunevndin (í praksis formaðurin ella skrivarin) skal vegleiða borgarar, sum ætla at kæra. 
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Í § 4 verður ásett, at Javnstøðunevndin (í praksis formaðurin ella skrivarin) beinanvegin skal kvitta 
fyri móttøku av kæru frá borgara. Eisini er ásett, at Javnstøðunevndin skjótast til ber skal boða kærara 
frá, um nevndin ikki hevur heimild at viðgera kæruna. Tað kann t.d. hugsast, at Javnstøðunevndin 
fær eina kæru, sum heldur enn um mismun vegna kyn, opinlýst snýr seg um sálarligt 
arbeiðsumhvørvið, og í slíkum føri er tað Arbeiðs- og brunaeftirlitið, sum er viðkomandi 
kærumyndugleiki. Víðari er ásett, at Javnstøðunevndin (í praksis formaðurin ella skrivarin), í tann 
mun tað ber til, skal senda slíka kæru, sum nevndin ikki hevur heimild at viðgera, víðari til rætta 
myndugleika. 

Í § 5 verður ásett, at áðrenn farið verður undir at viðgera eina kæra, skal Javnstøðunevndin, sum so, 
taka støðu til, um kæran skal viðgerast. Er talan um mál, sum nevndin tekur upp av sínum eintingum, 
skal hetta eisini byrja við eini nevndarsamtykt. Ásetingin skal tryggja, at tað altíð er nevndin sum so, 
sum stendur aftanfyri, tá fari verður undir at kanna viðurskiftini í einum málið.  

Í § 6 verður ásett, hvussu málsviðgerðin skal skipast í málum, sum Javnstøðunevndin tekur til 
viðgerðar. Ásetingarnar skulu m.a. tryggja, at partarnir í málinum eru kunnaðir um, hvørji viðurskifti 
Javnstøðunevndin kannar. 

Í § 7 verður ásett, í hvørjum førum Javnstøðunevndin skal gevast við kærumálsviðgerð, uttan at 
avgerð verður tikin til kæruna. 

Í § 8 verður ásett mannagongd fyri, nær Javnstøðunevndin skal taka avgerð, hvussu avgerð skal 
fráboðast pørtunum, og hvussu farast skal fram, um Javnstøðunevndin staðfestir, at brot er framt á 
lógina. 

Í § 9 verður ásett, at fyri at Javnstøðunevndin skal kunna staðfesta brot, so skal nevndin vera samd. 
Avleiðingin av, at nevndin ikki kann semjast er, at kærari ikki fær viðhald. Hetta er tó ikki galdandi 
í málum um uppsøgn ella annan mismun orsaka av viðgongu ella barnsburði. Í slíkum málum er øvugt 
próvbyrða, so útgangsstøði í slíkum málum er, at kærarin hevur rætt. Skal kærdi í slíkum málum fáa 
viðhald, skal nevndin vera samd um tað. 

Í § 10 verður ásett, at avgerðir hjá Javnstøðunevndini skulu almannakunngerast í navnloyndum líki. 
Almannakunngerðing av avgerðum verður mett at vera týðandi fyri endamálið við javnstøðulógini, 
at skapa eina fatan úti í samfelagnum um, hvørji vandamál eru í mun til javnstøðu millum kyn, og 
hvussu javnstøða kann fremjast. 

Í §§ 11, 12 og 13 verður staðfest, at Javnstøðunevndin og limirnir í henni er fevnd av almenna 
fyrisitingarrættinum og eru bundin av viðkomandi lógum og reglum samsvarandi hesum, m.a. um 
gegni og tagnarskyldu. 

--- 

 

./. Hjálagt: 

- Uppskot til kunngerð um mannagongd fyri kærumálsviðgerð hjá Javnstøðunevndini 
- Yvirlit yvir hoyringspartar 



Almannamálaráðið 

1/4 

Málsnr. 21/22087 

 

 

Uppskot til 

 

Kunngerð  

um  

mannagongd fyri kærumálsviðgerð hjá Javnstøðunevndini 

 

 

 

 

Við heimild í § 11, stk. 6 í løgtingslóg nr. 

52 frá 3. mai 1994 um javnstøðu millum 

kvinnur og menn verður ásett: 

§ 1. Javnstøðunevndin hevur eftirlit við, 

at løgtingslóg nr. 52 frá 3. mai 1994 um 

javnstøðu millum kvinnur og menn verður 

hildin. 

§ 2. Fær Javnstøðunevndin orsøk til at 

halda, at Javnstøðulógin verður brotin, 

kann hon taka málið upp av sínum 

eintingum. 

§ 3. Borgari, sum heldur seg hava verið 

fyri mismuni vegna kyn sítt, kann kæra til 

Javnstøðunevndina. 

Stk. 2. Kæra til Javnstøðunevndina eftir 

stk. 1 skal vera skrivlig, og í kæruni skal 

standa: 

1) fulla navn og bústaður kærarans, 

2) fulla navn og bústaður hjá tí, sum kært 

verður um, 

3) ein frágreiðing um tey ítøkiligu 

viðurskiftini, sum kært verður um, 

4) hvat kærarin ynskir at fáa burturúr 

kæruni. 

Stk. 3. Inniheldur kæran ikki teir í stk. 2 

nevndu upplýsingar, skal 

Javnstøðunevndin heita á kæraran um at 

lata nevndini vantandi upplýsingarnar, og 

samstundis kunna um, at kæran ikki kann 

viðgerast, fyrr enn allar nevndu 

upplýsingar eru tøkar. 

Stk. 4. Saman við kæruni kann verða lagt 

tilfar, sum stuðlar undir kæruna. 

§ 4. Tá Javnstøðunevndin fær kæru frá 

borgara sendir nevndin beinanvegin 

móttøkuváttan til kæraran ella til tann, sum 

kærarin hevur valt at umboða seg, saman 

við kunning um mannagongdina fyri 

viðgerð av kæruni. 

Stk. 2. Er tað ivaleyst, at 

Javnstøðunevndin ikki hevur heimild til at 

viðgera innkomna kæru, fær kærarin 

skjótast til ber boð um hetta. Í tann mun 

tað ber til, verður kæran send til rætta 

myndugleika. 

§ 5. Javnstøðunevndin avgerð á fundi, 

um nevndin skal fara undir viðgerð av máli 

sbrt. §§ 2 ella 3. 

Stk. 2. Avgerð eftir stk. 1 er at roknað 

sum fyrisitingarlig avgerð, og eigur at 

verða upplýst og grundgivin sum so. 

Stk. 3. Metir nevndin ikki útlit vera fyri, 

at mál kann upplýsast nøktandi av 

pørtunum sjálvum, men at t.d. 
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vitnisfrágreiðingar ella annanhonds 

upplýsingar um málið eru neyðugar, til 

tess at skapa nøktandi grundarlag undir 

avgerð, skal nevndin vísa málinum frá sær. 

Sama er galdandi, um hvørgin parturin 

kann stuðla sítt ella síni uppáhald á 

skjalfestar upplýsingar.  

Stk. 4. Ásetingarnar í stk. 3 eru ikki 

galdandi fyri kæru um mismun vegna 

viðgongu ella barnsburð, jvb. § 6 í 

løgtingslóg um javnstøðu millum kvinnur 

og menn, jvb. § 9, stk. 2. í hesi kunngerð. 

Kæra um mismun vegna viðgongu ella 

barnsburð skal altíð takast upp, uttan so at 

kæran er týðiliga grundarleys. 

 

§ 6. Avgerð Javnstøðunevndin at taka 

mál upp av sínum eintingum ella at fara 

undir viðgerð av kæru frá borgara, skulu 

partarnir hoyrast. 

Stk. 2. Er talan um mál sbrt. § 2 skal ein 

málsfrágreiðing skrivast, sum lýsir málið 

út frá teimum upplýsingum, sum 

Javnstøðunevndin hevur og sum 

Javnstøðunevndin byggir sín illgruna um 

ólógligan mismun á. Í málsfrágreiðingini 

skal standa, hvørji ítøkilig viðurskifti, sum 

eru grundarlag undir illgrunanum um 

ólógligan mismun og, hvørji 

Javnstøðunevndin metir verða partar í 

málinum. Málsfrágreiðingin skal sendast 

pørtunum, sum skulu fáa 14 dagar til at 

lata Javnstøðunevndini viðmerkingar til 

málslýsingina. 

Stk. 3. Er talan um mál sbrt. § 3 sendir 

Javnstøðunevndin tí, sum kært verður um 

jvb. § 4, stk. 2, nr. 2, kæruna til hoyringar 

við 14 daga freist at koma við 

viðmerkingum til kæruna. 

Stk. 4. Koma, í sambandi við hoyring 

sbrt. stk. 2 og 3, nýggjar viðkomandi 

upplýsingar fram, skal Javnstøðunevndin 

tryggja, at allir partar í málinum verða 

kunnaðir um nýggju upplýsingarnar og fáa 

høvið til, hvør í sínum lagi, at gera 

viðmerkingar til hesar. Freistin at gera 

viðmerkingar er 14 dagar frá tí at parturin 

hevur móttikið nýggju upplýsingarnar frá 

Javnstøðunevndini. 

Stk. 5. Hevur Javnstøðunevndin ikki 

fingið svar frá parti uppá hoyring sbrt. stk. 

2, 3 ella 4, innan 14 dagar, skal 

Javnstøðunevndin senda viðkomandi parti 

áminning við nýggjari 14 daga freist at 

svara. Er einki svar komið eftir at seinna 

freistin er farin, sendir Javnstøðunevndin 

fráboðan til viðkomandi part um, at hevur 

Javnstøðunevndin einki frætt innan 14 

dagar, verður málið viðgjørt við støði í 

teimum upplýsingum, sum eru í málinum, 

og at vantandi svar frá partinum møguliga 

kann vera partinum til óframa. 

Stk. 6. Almennir stovnar og 

myndugleikar hava skyldu til at lata 

Javnstøðunevndini allar viðkomandi 

upplýsingar, sum nevndin biður um í 

sambandi við viðgerð av málum eftir §§ 2 

ella 3. 

Stk. 7. Javnstøðunevndin kann í 

einstøkum førum, eftir umbøn frá parti og 

tá saklig atlit tala fyri hesum, leingja 

freistina at koma við viðmerkingum sbrt. 

stk. 2-5 við í mesta lagi 14 døgum hvørja 

ferð og í mesta lagi tvær ferðir. 

 

§ 7. Kærari kann taka kæru aftur meðan 

javnstøðunevndin ikki hevur gjørt endaliga 

niðurstøðu í málinum.  
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Stk. 2. Koma kærarin og kærdi ásamt ella 

góðtekur kærdi krøv kærarans, meðan 

kæran verður viðgjørd, dettur kæran 

burtur. 

§ 8. Tá málið er liðugt upplýst ger

Javnstøðunevndin niðurstøðu í málinum, 

við støði í teimum skrivligu upplýsingum 

um máli, sum nevndin hevur fingið til 

vega. Niðurstøðan skal fráboðast pørtunum 

skrivliga innan 14 dagar eftir at 

niðurstøðan er gjørd. 

Stk. 3. Er niðurstøðan sbrt. stk. 1, at ein 

partur skal taka stig til at rætta lógarbrot, 

sum Javnstøðunevndin heldur partin hava 

framt, skal parturin fáa eina freist á 2 vikur 

til at prógva fyri nevndini, at lógarbrotið er 

rættað. Er lógarbrotið ikki rættað, tá 

freistin er farin, tekur javnstøðunevndin 

avgerð um antin: 

1) at senda ákæruvaldinum málið

2) at mæla til, at tann, hvørs rættindi eru

brotin, skal fáa fría rættargongd til

rættarmál um samsýning

3) at leggja málið fyri rættin í borgarligari

rættarsøkn um, at framferðarhátturin

hevur verið í stríð við lógina

Stk. 4. Er lógarbrotið framt av almennum 

myndugleika ella stovni, kann 

Javnstøðunevndin heita á viðkomandi 

yvirskipaða myndugleika um at áleggja 

myndugleikanum ella stovninum at broyta 

avgerð ella framferðarhátt. Hjálpir hetta 

ikki, tekur Javnstøðunevndin stig eftir stk. 

3, nr. 1-3. 

§ 9. Javnstøðunevndin tekur avgerðir í

semju. 

Stk. 2. Fæst ikki semja um annað, tekur 

nevndin avgerð um, ikki at staðfesta 

lógarbrot. Hetta er kortini ikki galdandi, tá 

umræður kæru um mismun vegna 

viðgongu og barnsburð, jvb. § 5, stk. 3. Í 

slíkum málum fær løntakarin viðhald, 

uttan so, at nevndin er samd um, at 

arbeiðsgevarin hevur ført nøktandi prógv 

fyri, at kærarin ikki er uppsagdur vegna 

viðurskifti nevnd í § 6, stk. 1 og 2 í 

løgtingslóg um javnstøðu millum kvinnur 

og menn, ella hevur verið fyri vanbýti 

ímóti somu reglum. 

Stk. 2. Formaðurin hevur ábyrgd av, at 

allar avgerðir javnstøðunevndarinnar við 

grundgeving verða førdar í gerðabók. 

§ 10. Avgerðir javnstøðunevndarinnar

verða almannakunngjørdar, so hvørt, sum 

tær vera tiknar, í samandrátti og í 

navnloyndum líki. 

§ 11. Javnstøðunevndin er sum eftirlits- 

og kærumyndugleiki, fevnd av løgtingslóg 

um fyrisitingarlóg og løgtingslóg um innlit 

í fyrisitingina. 

§ 12. Fyri limir í javnstøðunevndini galda

ásetingarnar í kap. 2. í løgtingslóg um 

fyrisitingarlóg um ógegni. 

Stk. 2. Tað áliggur einstaka 

nevndarliminum, skjótast til ber, at boða 

nevndarformanninum frá møguligum 

gegnistrupulleikum. Formaðurin ger av, 

um varalimur skal innkallast. Er ikki tíð at 

innkalla varalim, má viðkomandi mál 

útsetast til seinni fund. 

Stk. 3. Stingur spurningur um ógegni seg 

upp á fundi, tekur nevndin støðu. 

§ 13.  Nevndarlimir hava tagnarskyldu

um viðurskifti teir fáa kunnleika til, sum 
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limir í javnstøðunevndini, jvb. §§ 26 og 31 

í løgtingslóg um fyrisitingarlóg. 

§ 14. Henda kunngerð kemur í gildi

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 
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Yvirlit yvir hoyringspartar 

Løntakarafeløg 
Akademikarafelag Føroya 
Bioanalytikarafelagið 
Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya 
Ergoterapeutfelagið 
Fakfelag Sjómansskúlalærara í Føroyum 
Farmakonomforeningen 
Felag Tænastumanna Landsins 
Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar 
Felagið Maskinmeistaralærarar 
Finansforbundet 
Flogskiparafelag Føroya 
Føroya Arbeiðarafelag 
Føroya Handverkarafelag 
Føroya Handverksmeistarafelag 
Føroya Lærarafelag 
Føroya Pedagogfelag 
Føroya Skipara-og Navigatørfelag 
Føroya Tekniska Lærarafelag 
Føroysk Miðlafólk 
Fysioterapeutfelag Føroya 
Grafiska Yrkisfelagið 
Havnar Arbeiðarafelag 
Havnar Arbeiðskvinnufelag 
Heilsuhjálparafelag Føroya 
Heilsurøktarafelagið 
Hjálparlæknaráð Føroya 
Klaksvíkar Arbeiðsmanna- og kvinnufelag 
Kommunulæknafelag Føroya 
Kost- og føðslufelagið 
Læknafelag Føroya 
Landsfelag Handverkaranna 

Leikarafelag Føroya 
Ljósmøðrafelag Føroya 
Maskinmeistarafelagið 
Musikklærarafelag Føroya 
Pharmadanmark 
Prestafelag Føroya 
Samverk 
Serlæknafelag Føroya 
Starvsfelagið 
Súlan 
Yrkisfelagið Miðnám 
YTF - Yrkisfelag teirra, ið starvast í 
tryggingar-, fíggjar-, KT o.l fyritøkum 

Arbeiðsgevarafeløg 
KAF - Kommunala Arbeiðsgevarafelagið 
Vinnuhúsið 

Stjórnarráð: 
Fíggjarmálaráðið 
Fiskimálaráðið 
Heilsumálaráðið 
Løgmansskrivstovan 
Umhvørvis- og vinnumálaráðið 
Uttanríkis- og mentamálaráðið 

Onnur: 
Advokatfelag Føroya 
Demokratia 
Javnstøðunevndin 
Kvinnufelagssamskipan Føroya 
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