Tórshavn, tann 11. desember 2020
J.Nr.: LUM-21- 20/00128-10
(at tilskila í svari)

Viðvíkjandi klagu tíni, dagfest 30. oktober 2020, um kravið hjá Tórshavnar kommunu
um at bera munnbind í bussum hjá Bussleiðini

Eg havi lisið omanfyri nevndu klagu tína um, at tú ikki sleppur at ferðast við býbussunum hjá
Bussleiðini í Tórshavnar kommunu uttan at nýta munnbind. Tú sóknast eftir heimild í lóg ella
kunngerð, sum heimilar Tórshavnar kommunu at seta krav um nýtslu av munnbindum í
býbussunum. Eg havi eisini lisið frágreiðingina frá Tórshavnar kommunu og skjølini í
málinum.
Sambært § 6, stk. 4 í umboðsmanslógini (løgtingslóg nr. 60 frá 10. mai 2000) tekur
umboðsmaðurin sjálvur støðu til, um grundarlag er fyri víðari kanningum í einum máli, sum
klagað verður um.
Eftir at hava lisið frágreiðingina frá Tórshavnar kommunu og skjølini í málinum skal eg boða
tær frá, at eg ikki haldi grundarlag vera fyri at gera meira við klagu tína. Hesa fatan byggi eg á
niðanfyristandandi viðmerkingar:
Sambært løggildisgrundregluni (legalitetsprinsippinum) skulu reglur, sum gera inntriv í rættindi
hjá borgarum við at skerja vanliga virkisfrælsi hjá borgarum ella leggja skyldur á borgarar,
hava heimild í lóg. Løggildisgrundreglan hevur sum endamál at verja borgaran móti
tilvildarligari útinnan av myndugleika. Hinvegin leggur løggildisgrundreglan ikki forðingar á
vanliga virkisfrælsið, sáttmálafrælsið og eigararæðið hjá myndugleikum. Ein almennur
myndugleiki kann tí, sum ein og hvør privatur persónur, áseta reglur fyri eitt øki, sum
myndugleikin hevur rætt at ráða yvir, hóast økið er frítt atkomuligt. Tað er tó eitt krav, at
reglurnar hava saklig atlit og ikki fara longur enn neyðugt við atliti at endamálinum og
virkseminum hjá myndugleikanum.
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Eg haldi, at kravið um at bera munnbind í bussunum hjá Bussleiðini í Tórshavnar kommunu er
at meta sum útinnandi fyrisiting (faktisk fyrisiting). Tórshavnar kommuna eigur og rindar fyri
busstænastuna í Tórshavnar kommunu og hevur sostatt ræðisrættin yvir bussunum hjá
Bussleiðini. Eg haldi tí, at Tórshavnar kommuna, uttan beinleiðis lógarfesta heimild, kann seta
treytir um, at øll ferðandi í bussunum skulu bera munnbind, meðan tey eru í bussunum. Eg
haldi eisini, at kravið um at bera munnbind, sum er sett í samráð við corona-ráðgevingina hjá
Føroya Landsstýri, er sakligt, tí tað skal tryggja minst møguliga smittuspjaðing av Covid-19 í
bussunum, soleiðis at so nógv fólk sum gjørligt kunnu ferðast ráðiliga við bussunum.
Eg haldi meg tí ikki kunna hjálpa tær við hesum málinum og geri tí ikki meira við tað.
Avrit av hesum skrivi er sent Tórshavnar kommunu til kunningar og verður í næstum
almannakunngjørt á heimasíðu okkara í navnleysum líki.
Um okkurt er, sum tú ivast í viðvíkjandi hesum skrivi, ert tú vælkomin at venda tær til
skrivstovu okkara.

Vinarliga

Sólja í Ólavsstovu
Løgtingsins umboðsmaður
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