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løgtingssøguniløgtingssøguni



Hvat er endamálið við eini Hvat er endamálið við eini 
valskipan:valskipan:

►►Landafrøðilig atlit: Verja útjaðaranLandafrøðilig atlit: Verja útjaðaran
►►Politisk atlit: Arbeiðsfriður í politisku Politisk atlit: Arbeiðsfriður í politisku 

skipaniniskipanini
►►Flokspolitisk atlit: Flokkar umboðaðir eftir Flokspolitisk atlit: Flokkar umboðaðir eftir 
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►►Flokspolitisk atlit: Flokkar umboðaðir eftir Flokspolitisk atlit: Flokkar umboðaðir eftir 
atkvøðutaliatkvøðutali

►►Fólkaræðislig atlit: Líka valrættur til allar Fólkaræðislig atlit: Líka valrættur til allar 
borgararborgarar



Valskipan 1854Valskipan 1854--1906 1906 (1/2)(1/2)::

►►Amtmaðurin og Prósturin føst umboð, amtmaðurin Amtmaðurin og Prósturin føst umboð, amtmaðurin 
formaðurformaður

►► 18 valdømisvald umboð, vald av teimum, sum 18 valdømisvald umboð, vald av teimum, sum 
valrætt høvdu:valrætt høvdu:
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valrætt høvdu:valrætt høvdu:
�� 4 úr Eysturoy, 4 úr Suðurstreymoy, 2 úr 4 úr Eysturoy, 4 úr Suðurstreymoy, 2 úr 

Norðurstreymoy, 2 úr Suðuroy, 2 úr Norðuroyggjum, 2 Norðurstreymoy, 2 úr Suðuroy, 2 úr Norðuroyggjum, 2 
úr Vágum og 2 úr Sandoyúr Vágum og 2 úr Sandoy

►►Helvtin skal veljast millum tey valbæru, sum:Helvtin skal veljast millum tey valbæru, sum:
�� hava fastan bústað í prestagjaldinum og goldið 2 hava fastan bústað í prestagjaldinum og goldið 2 

ríkisdálar í skattiríkisdálar í skatti



Valskipan 1854Valskipan 1854--1906 1906 (2/2)(2/2)::

►►Valrætt hevur “enhver uberygtet Mand”, sum:Valrætt hevur “enhver uberygtet Mand”, sum:
�� er fyltur 25 ár, hevur ræði yvir egnum bústaði, eigur 3 er fyltur 25 ár, hevur ræði yvir egnum bústaði, eigur 3 

gyllin í jørð ella bygningar við einum virði uppá 150 gyllin í jørð ella bygningar við einum virði uppá 150 
ríkisdálar og hevur fastan bústað í prestagjaldinumríkisdálar og hevur fastan bústað í prestagjaldinum

►►Valið er munnligt og alment:Valið er munnligt og alment:
�� Veljarin hevur 2 ella 4 atkvøður, sum skulu setast út fyri Veljarin hevur 2 ella 4 atkvøður, sum skulu setast út fyri 
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�� Veljarin hevur 2 ella 4 atkvøður, sum skulu setast út fyri Veljarin hevur 2 ella 4 atkvøður, sum skulu setast út fyri 
einum valevnieinum valevni

►►Fyrstvaldarskipan. Tey uppstillaðu, sum fáa flestar Fyrstvaldarskipan. Tey uppstillaðu, sum fáa flestar 
atkvøður, verða valdatkvøður, verða vald

►►Umboðini verða vald fyri 4 ár í sennUmboðini verða vald fyri 4 ár í senn
►►Helvtin av umboðunum stendur fyri vali Helvtin av umboðunum stendur fyri vali 

annaðhvørt árannaðhvørt ár



Valskipan 1906Valskipan 1906--1923 1923 (1/2)(1/2)::

►►20 valdømisvald umboð, vald av teimum, 20 valdømisvald umboð, vald av teimum, 
sum valrætt hava:sum valrætt hava:
�� Suðuroyggin fær 2 umboð afturat og hevur 4Suðuroyggin fær 2 umboð afturat og hevur 4

►►Skulu veljast millum tey við valrætti, sum Skulu veljast millum tey við valrætti, sum 
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►►Skulu veljast millum tey við valrætti, sum Skulu veljast millum tey við valrætti, sum 
hava fastan bústað í Føroyumhava fastan bústað í Føroyum

►►Vanligur valrættur verður settur í gildi í 1916Vanligur valrættur verður settur í gildi í 1916



Valskipan 1906Valskipan 1906--1923 1923 (2/2)(2/2)::

►►Meginreglan um loyniligt og skrivligt val Meginreglan um loyniligt og skrivligt val 
verður sett í gildi:verður sett í gildi:
�� Veljarin hevur eina atkvøðu, sum skal setast við Veljarin hevur eina atkvøðu, sum skal setast við 

ein listaein lista
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►►Lutfallsskipan, dLutfallsskipan, d´́Hondt verður sett í gildiHondt verður sett í gildi
►►Valdømisvaldu umboðini verða úttikin í tí Valdømisvaldu umboðini verða úttikin í tí 

raðfylgju, sum tey standa á listanumraðfylgju, sum tey standa á listanum
►►Helvtin av umboðunum stendur fyri vali Helvtin av umboðunum stendur fyri vali 

annaðhvørt ár annaðhvørt ár -- sunnara og norðara helvtsunnara og norðara helvt



Valskipan 1923Valskipan 1923--1978 1978 (1/3)(1/3)::

►►Amtmaðurin og prósturin fara úr tinginum Amtmaðurin og prósturin fara úr tinginum 
►►Afturat teimum 20 valdømisvaldu Afturat teimum 20 valdømisvaldu 

umboðunum koma 3 eykavald. Í 1930 umboðunum koma 3 eykavald. Í 1930 
hækkað upp í 5 og í 1944 upp í 10hækkað upp í 5 og í 1944 upp í 10
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hækkað upp í 5 og í 1944 upp í 10hækkað upp í 5 og í 1944 upp í 10
►►Valrættaraldurin 21 ár í 1944, í 1970 20 árValrættaraldurin 21 ár í 1944, í 1970 20 ár
►►Síðan 1939 hevur veljarin kunna sett sína Síðan 1939 hevur veljarin kunna sett sína 

atkvøðu fyri lista ella valevniatkvøðu fyri lista ella valevni



Valskipan 1923Valskipan 1923--1978 1978 (2/3)(2/3)::

►►Eykavaldu umboðini býtt út til listarnar við Eykavaldu umboðini býtt út til listarnar við 
støði í teimum atkvøðum hjá listunum, sum støði í teimum atkvøðum hjá listunum, sum 
á landsplani eru farnar fyri skeytiá landsplani eru farnar fyri skeyti

►►Í 1939 verður tað:Í 1939 verður tað:
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►►Í 1939 verður tað:Í 1939 verður tað:
�� treyt fyri at fáa eykaumboð, at listin hevur fingið treyt fyri at fáa eykaumboð, at listin hevur fingið 

valdømisvalt umboðvaldømisvalt umboð
�� møguligt hjá einum valevni, sum stendur møguligt hjá einum valevni, sum stendur 

niðarlaga á listanum og fekk nógvar persónligar niðarlaga á listanum og fekk nógvar persónligar 
atkvøður, at verða valtatkvøður, at verða valt



Valskipan 1923Valskipan 1923--1978 1978 (3/3)(3/3)::

►► Í 1944 verður reglan um eitt valdømisvalt umboð, Í 1944 verður reglan um eitt valdømisvalt umboð, 
sum treyt fyri eykavaldum umboði, herd til eitt sum treyt fyri eykavaldum umboði, herd til eitt 
sperrimark uppá 10% av atkvøðunumsperrimark uppá 10% av atkvøðunum

►►Síðan 1948 hevur sperrimarkið verið atkvøðutalið, Síðan 1948 hevur sperrimarkið verið atkvøðutalið, 
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Síðan 1948 hevur sperrimarkið verið atkvøðutalið, Síðan 1948 hevur sperrimarkið verið atkvøðutalið, 
sum svarar til ein valdømisvaldansum svarar til ein valdømisvaldan

►►Síðan 1966 hava einans persónligu atkvøðurnar Síðan 1966 hava einans persónligu atkvøðurnar 
havt týdning fyri, hvørji verða vald á listunumhavt týdning fyri, hvørji verða vald á listunum

►►Øll umboðini standa fyri vali samstundisØll umboðini standa fyri vali samstundis



Valskipan síðan 1978:Valskipan síðan 1978:

►►27 valdømisvald umboð:27 valdømisvald umboð:
�� Eysturoyggin 5 (+1), Suðurstreymur 8 (+4) og Eysturoyggin 5 (+1), Suðurstreymur 8 (+4) og 

Norðuroyggjar 4 (+2)Norðuroyggjar 4 (+2)

►►5 eykavald umboð5 eykavald umboð
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►►5 eykavald umboð5 eykavald umboð
►►Síðan 1987 hevur valrættaraldurin verið 18 Síðan 1987 hevur valrættaraldurin verið 18 

árár
►►Sperrimarkið er 1/27 (3,7% av atkvøðunum) Sperrimarkið er 1/27 (3,7% av atkvøðunum) 

fyri at eiga lut í býtinum av eykavaldumfyri at eiga lut í býtinum av eykavaldum



Samanumtikið:Samanumtikið:

►►Valdømisskipanin tekur ikki hædd fyri Valdømisskipanin tekur ikki hædd fyri 
broytingum í fólkatalinum í valdømunumbroytingum í fólkatalinum í valdømunum

►►Eykavaldu umboðini eru ov fá til at leggja Eykavaldu umboðini eru ov fá til at leggja 
upp fyri hesum trupulleikanumupp fyri hesum trupulleikanum
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upp fyri hesum trupulleikanumupp fyri hesum trupulleikanum
►►Politisk atlit av ymiskum slag gera tað trupult Politisk atlit av ymiskum slag gera tað trupult 

at broyta skipanina grundleggjandiat broyta skipanina grundleggjandi


