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Um valrætt, valbæri, vallista o.a. 
1. Hava lesandi, sum búgva uttanlands, valrætt til kommunuval? 

Svar: Nei. Fólk, sum búgva uttanlands, koma ikki á vallistan og lúka ikki treytirnar fyri at kunna 

atkvøða til kommunuval. Tú kanst lesa meir um valrætt við at klikkja her. 

 

2. Hvat er ein vallisti? 

Svar: Ein vallisti er ein listi yvir teir veljarar, ið lúka treytirnar fyri valrætti. 

At stilla upp til kommunuval 
3. Hvat er ein valevnislisti? 

Svar: Atkvøðugreiðsla fer fram eftir valevnislistum, har ávísir persónar eru uppskotnir sum valevni.  

Stillarar: Valevnislistar skulu vera undirskrivaðir av í minsta lagi 15 og í mesta lagi 25 veljarum sum 

stillarum. Er íbúgvaratalið minni enn 1000, eru 10 stillarar nóg nógvir. Er íbúgvaratalið minni enn 

200, eru 5 stillarar nóg nógvir. Ein persónur kann bert vera stillari á einum lista.  

Valevni: Ein valevnislisti kann hava í mesta lagi 4 valevni fleiri enn tað samlaða talið av 

kommunustýrislimum, ið skulu verða valdir. Um talið av valevnum á øllum listum samanlagt ikki er 

2 fleiri enn talið á kommunustýrislimum, ið skulu verða valdir, skal valnevndin gera ein valevnislista, 

so talið á valevnum kemur upp á tað ásetta. 

Tú kanst síggja eitt dømi um ein valevnislista her. 

 

4. Nær og hvar skulu valevnislistar latast inn? 

Svar: Valevnislistar mugu vera valnevndarformanninum ella kommununi í hendi í seinasta lagi tann 

20. oktober 2020, kl. 18.00. Listin skal vera latin inn av einum stillara.  

 

5. Hvussu nógvir kommunustýrislimir skulu vejlast? 

Svar: Kommunustýrislógin ásetur, at talið á kommunustýrislimum, sum í minsta lagi skal vera 7 og í 

mesta lagi 17, verður ásett í kommunustýrisskipanini. Talið av kommunustýrislimum skal vera stakt. 

Undantak: Í kommunum við færri enn 500 íbúgvum verður talið á kommunustýrislimum 5. Í 

kommunum við 100 íbúgvum ella færri skulu tó einans veljast 3 kommunustýrislimir. 

 

6. Er tað ein borgaraskylda, at stilla upp til kommunuvalið? 

Svar: Ja. Um ein persónur, sum er valbærur,  er skotin upp sum valevni á einum valevnislista, hevur 

viðkomandi skyldu at taka við vali. Tað finnast undantøk hesum viðvíkjandi: 

https://www.uvmr.fo/fo/arbeidsoki/val/kommunuval-2020/valraettur-og-valbaeri/
https://www.uvmr.fo/fo/arbeidsoki/val/kommunuval-2020/valraettur-og-valbaeri/


a. Persónur, sum hevur verið limur av kommunustýrinum í 8 ár ella meiri, hevur ikki skyldu at 

taka við endurvali, fyrr enn tvey fylgjandi valskeið eru liðin. 

b. Persónur, sum er 60 ár, kann somuleiðis bera seg undan at taka við vali. 

c. Um persónur vegna ringa heilsu, starv ella virki sítt ella tílíkt hevur góða grund til at biðja 

um at sleppa undan vali, kann kommunustýrið játta viðkomandi at sleppa undan vali. 

Atkvøða við brævi 
7. Hvar og nær kunnu veljarar greiða atkvøðu við brævi? 

Svar: Viðvíkjandi reglunum um atkvøðu við brævi eru tær somu reglurnar galdandi sum til 

løgtingsval. Her kanst tú lesa meiri um at atkvøða við brævi. 

 

8. Kann veljari greiða brævatkvøðu fleiri ferðir? 

Svar: Ja. Eru fleiri brævatkvøður frá sama veljara, verður bert brævbjálvin við seinast dagfesta 

fylgibrævi roknaður uppí. 

 

9. Kann veljari, sum hevur greitt brævatkvøðu, atkvøða á valstaðnum á sjálvum valdegnum? 

Svar: Ja. Um veljari, sum hevur greitt brævatkvøðu, ynskir at greiða atkvøðu á sjálvum valstaðnum á 

valdegnum, verður brævatkvøðan ikki rokna uppí.  

 

Uppgerð av valinum 
10. Nær verður úrslitið av valinum gjørt upp? 

Svar: So skjótt atkvøðugreiðslan er av, fer atkvøðuteljingin fram, og tá ið atkvøðuteljingin er liðug, 

ger valnevndin ella valstýrið úrslitið upp.   

 

11. Nær er ein atkvøðuseðil ógildur? 

Svar: Ein atkvøðuseðil er ógildur  

 um tað ikki við vissu sæst, hvønn valevnislista veljarin hevur viljað atkvøtt fyri, 

 um atkvøðuseðilin er øðrvísi vorðin enn teir, sum útflýggjaðir eru til atkvøðugreiðsluna og  

 um á atkvøðuseðilin er skrivað annað enn ein krossur við ein lista ella valevnisnavn, ella um 

atkvøðuseðilin við vilja er givið slíkt eyðkenni, at tað sæst, hvør veljarin er.  

Her kanst tú síggja hvussu krossurin skal setast. 

Ein brævatkvøða eru ógild  

 um tað ikki við vissu kann gerast av, hvat valevni ella hvønn flokk veljarin hevur viljað 

atkvøtt fyri, 

 um ein brævbjálvi inniheldur annað ella meira enn ein atkvøðuseðil, ella 

 um tað eftir útsjóndini á atkvøðuseðlinum er orsøk til at halda, at hann ikki er ein av 

teimum, sum landsstýrismaðurin hevur útvegað, ella at tað ikki er farið fram sum fyriskrivað 

í lógini undir útfyllingini av seðlinum. 

 

https://www.uvmr.fo/fo/arbeidsoki/val/kommunuval-2020/at-atkvoda-vid-braevi/
https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/14403/grafisk-atkvøðuvegleiðing.pdf

