KUNNGERÐ NR. 137 FRÁ 23. SEPTEMBER1992 UM UPPTØKU Á

VALLISTA AV PERSÓNUM, IÐ HAVA VALRÆTT, HÓAST TEIR IKKI
HAVA TILHALD Í FØROYUM., SUM BROYTT VIÐ KUNNGERÐ NR. 33
FRÁ 24. MARS 1998
Við heimild í § 8 a í løgtingslóg nr. 49 frá 20. juli 1978 um val til Føroya Løgting við
seinni broytingum hevur landsstýrið fyrisett:
§ 1. Veljarar, ið koma undir § 2 a í lógini, verða eftir áheitan upptiknir á vallistan í teirri
kommunu, har teir seinast hava verið skrásettir í fólkayvirlitinum.
Stk. 2. Tað er ein treyt fyri upptøku á vallistan, at veljarin hevur sent inn umsókn eftir
reglunum í §§ 2-4 og at avgerðin um upptøku á vallistan er tikin í seinasta lagi 3 vikur
áðrenn valdagin.
§ 2. Umsóknin, ið skal vera dagfest og undirskrivað av umsøkjaranum sjálvum, skal
innihalda upplýsingar um veljarans
1)
2)
3)
4)
5)

fulla navn,
føðingardag,
fardag úr Føroyum,
seinasta bústað í Føroyum, fráboðaður fólkayvirlitinum,
grundina til tilhaldið uttan fyri Føroyar.

§ 3. Veljarar, ið koma undir § 2 a í lógini, skulu senda umsóknina á formála
(umsóknarblað), ið er viðheftur hesi kunngerð sum skjal. Umsóknarbløð fáast frá
Landsskrivstovuni, kommununum og føroysku viðskiftastovunum.
§ 4. Avgerðir um upptøku á vallistan eru galdandi í 2 ár frá avgerðardegnum at rokna.
Stk. 2. Sendir veljarin áðrenn 2 ára tíðarskeiðið er úti inn nýggja umsókn um nýggja
upptøku á vallistan, verður tíðarskeiðið framlongt, til avgerð er tikin í málinum.
Stk. 3. Verður avgerð um nýggja upptøku á vallistan tikin áðrenn 2 ára tíðarskeiðið er
úti, verður tíðarskeiðið stytt, soleiðis at avgerðin um nýggja upptøku á vallistan er
galdandi í 2 ár frá avgerðardegnum.
Stk. 4. Avgerðir um upptøku á vallistan av veljarum, ið koma undir § 2 a í lógini, detta
burtur, tá iveljarin aftur boðar frá flyting til eitt fólkayvirlit í Føroyum.
§ 5. Avgerðir hjá kommununum um upptøku á vallista av veljarum, ið koma undir § 2 a
í lógini, skulu fráboðast Landsfólkayvirlitinum, sum førir eitt samlað yvirlit yvir tílíkar
veljarar.
§ 6. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.
Skjal (sí umsóknarblaðið)

