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Den 26. september 1955 nedsatte justitsministeriet i overensstemmelse med Færøernes landsstyre et udvalg med den opgave
efter nærmere undersøgelse at fremkomme med forslag om politiets
og arrestvæsenets fremtidige ordning på Færøerne, herunder politiets opgaver og organisation, politistyrkens størrelse, fordeling og udrustning samt personalets ansættelsesvilkår, lønninger og uddannelse.
Departementschef i justitsministeriet Vilhelm Boas anmodedes om at overtage hvervet som udvalgets formand.

Til medlemmer

af udvalget beskikkedes iøvrigt:
Fængselsinspektør A.K. Bentzen.
Kontorchef ved Færøernes landsstyre, Johan Djurhuus.
Rigsombudsmand N. Elkær-Hansen.
Kontorchef i justitsministeriet Borg Hansen.
Rigspolitichef E. Heide-Jørgensen.
Landfoged (politimester) på Færøerne, J. Feilberg Jørgensen,
Departementschef i statsministeriet J. Elkjær Larsen.
Kst. ekspeditionssekretær i finansministeriet S. Secher.
Hvervet som udvalgets sekretær er blevet varetaget af
fuldmægtig i justitsministeriet P. Christensen.
Udvalget har tilvejebragt fyldige oplysninger om den nuværende ordning af politiet og arrestvæsenet på Færøerne samt
forskellige oplysninger om politiet i Island, Norge og på
Ålandsøerne.

Udvalget har drøftet det foreliggende materiale

på nogle møder, og udvalgets formand har desuden under et

I.

på_Færøerne.
AL

De vigtigste regler om den gældende politiordning på

Færøerne findes i lov for Færøerne nr. 174- af 11. maj 1935 om
rettens pleje.

Ved denne lov ophævedes lov nr. 164 af 4. juni

I924, hvorved lov om rettens pleje af 11. april I916 med dertil
hørende tillægs- og ændringslove udvidedes til at gælde for
Færøerne, og i stedet for blev retsplejeloven - med forskellige ændringer - indført på Færøerne i den form, hvori den
var blevet affattet ved bekendtgøreloe nr. 250 af 1. oktober
I932.

De ændringer i den danske retsplejelovs regler om po-

litimyndigheden, som er blevet gennemført ved lov nr. I66 af
l8. maj 1937 om politiets og arrestvæsenets ordning (enhedspolitiloven) og ved lov nr. 205 af 11. juni 1954- om ændringer
i lov om rettens pleje (Politiets ledelse m.v.), har derimod
ikke gyldighed for Færøerne.
Reglerne i lov for Færøerne om rettens pleje (i det følgende kaldet f.rpl.) suppleres af lov nr. 55 af I3. april I894
indeholdende bestemmelser om politiet på Færøerne, jfr. lov
nr. 57 af 14. marts 1931 om ændring af denne lov.

Loven inde-

holder i det væsentlige samme regler som lov nr. 21 af 4. februar 1871 om politiet udenfor København og har således navnlig betydning som hjemmel for udfærdigelse af politivedtægter
og midlertidige politibekendtgørelser til forebyggelse af

2.
forstyrrelser af den offentlige orden m.v.
Endelig er der givet nærmere regler om afholdelse af udgifterne i forbindelse med politiet på Færøerne, dels ved lov
nr. 93 af 11. april 1916 om udgifterne i strafferetsplejen,
således som denne lov er ændret ved lov nr. 127 af 15. april
I93O om ikrafttrædelsen af borgerlig straffelov, dels ved lov
om statens tjenestemænd nr. 30I af 6. juni 194-6, hvis kapitel
12 d) indeholder bestemmelser om aflønning m.v. af statens
tjenestemænd på Færøerne, herunder landfogden, sysselmændene
og en overpolitibetjent af 2. grad i Thorshavn.
Ved lov nr. 137 af 23. marts I948 om Færøernes hjemmestyre er der ikke sket ændringer i de nævnte regler vedrørende
politiet på Færøerne, men politiet er opført på listen over de
sagområder, om hvilke det ved lovens § 3 er bestemt, at det
afgøres ved nærmere forhandling, om og i hvilket omfang de pågældende spørgsmål kan henføres til færøske særanliggender.
B.

Ifølge f.rpl. § 108 udgør Færøerne en politikreds, der

forestås af landfogden (politimesteren).

Politiets virksomhed

udøves ifølge § 111, jfr. § 112, dels af statspolitiet, der er
fælles for hele riget, og hvis opgave fortrinsvis er at udføre
de politiet påhvilende hverv indenfor den straffende retsplejes område (altså det nuværende kriminalpoliti), dels af
det kommunale politi, hvis virksomhed falder indenfor politikredsens eget område, og hvis opgave navnlig er at opretholde
sikkerhed, fred og orden samt at påse overholdelsen af love
og vedtægter.

Endvidere bestemmes det i f.rpl. § II7, sidste

stykke, at sysselmændene udøver politimyndighed i samme omfang
som hidtil.

3.
Landfogden og sysselmændene er statstjenestemænd, og det
kontorpersonale, som er ansat ved politikontoret i Thorshavn
og ved sysselkontorerne, lønnes af staten.

Politipersonalet

er derimod som hovedregel kommunalt ansat.

Polititjenesten

på Færøerne varetages således af staten og kommunerne i
forening, og opgaverne med hensyn til politiets administration er delt mellem statens myndigheder og de færøske myndigheder.
1. Ifølge f.rpl. § 118 er de færøske politimyndigheder
^ustitsministeren_underordnede og står under hans øverste tilsyn,
Om justitsministerens beføjelser i forhold til det kommunale
politi er der iøvrigt givet en række nærmere regler i den
færøske politilovgivning.

Herefter kan ministeren bl.a. træffe

bestemmelse om politiets udrustning og uniformering, jfr. f.rpl.
§ 112, stk. 2, ligesom han i henhold til samme lovs § 114,
stk. 1, skal afgøre disciplinære sager angående det kommunale
politis personale, for så vidt landfogden ikke finder, at de
pågældende sager kan afgøres med advarsel, irettesættelse eller
bøde på 10 kr. eller derunder.

I henhold til lovens § II6,

stk. 2 ogJ3, fastsætter justitsministeren de nærmere regler om
en vis uddannelse som betingelse for ansættelse i politiet,
ligesom det tilkommer ministeren at afgøre, om det kan tillades det kommunale politis tjenestemænd at drive næring eller
påtage sig et indtægtgivende arbejde, som er tjenesten uvedkommende.

Opstår der uenighed mellem det kommunale råd og land-

fogden om afskedigelse af en pensionsberettiget tjenestemand,
skal sagen herom forelægges justitsministeren, hvis afgørelse
er endelig, jfr. f.rpl. § II7, stk. 1.

Endelig skal justitsmi^

4.
nisteren afgøre meningsuligheder mellem de vedkommende myndigheder, om hvorvidt et til politiøjemed udgivet beløb bør afholdes af kommunens kasse, politikassen eller "amtsrepartionsf ond en"-,, jfr. politilov for Færøerne nr. 55 af 13. april 1894
§ 15, ligesom han skal træffe afgørelse om fordelingen af udgifter til foranstaltninger, der berører flere kommuner, jfr.
f.rpl. § 111, stk. 2, og loven om udgifter vedrørende strafferetsplejen §§ 2 og 5»
Til rigspolitichefen (tidligere chefen for statspolitiet)
er ifølge f.rpl. § II3 bl.a. henlagt følgende forretninger:
Fordeling og omflytning af statspolitiets personale, tilsyn
med statspolitiets ejendele, politiets efterretningsvæsen og
fremmedtilsynet.

Praktisk betydning har rigspolitichefens op-

gaver i henhold til denne lovbestemmelse i det væsentlige kun
haft ved formidling af midlertidige assistanceydelser til politikredsen.

Fra den 1. april 1955

er

det overdraget til

rigspolitichefen at føre regnskabet med hensyn til de af statskassen afholdte udgifter til politivæsenet, jfr. dansk rpl.
§ 110, nr. 4, som ændret ved lov nr. 205 af 11. juni 195 4 , og
da statens udgifter til politiet på Færøerne afholdes af de
samme finanslovskonti som udgifterne til politiet iøvrigt, er
det af praktiske grunde overdraget til rigspolitichefen også
at føre regnskabet vedrørende disse udgifter.

Den i den danske

rpl.s § 114, stk. 2, omhandlede beføjelse for rigspolitichefen
til at føre tilsyn med den almindelige tilrettelæggelse af
politiets arbejde i politikredsene har ikke gyldighed i forhold til den færøske politikreds.
5i£S2£]2uåSEä£É®£

er ±

henhold til hjemmestyrelovens § 15,

stk. 3 > indtrådt i amtmandens funktioner og har således i hen-

5.
hold til f.rpl. § 115, stk. 2, bemyndigelse til midlertidigt
at meddele beskikkelse til på landfogdens ansvar at udføre
dennes forretninger, ligesom han i henhold til § 17 i forordning af 8. juli I84-O om det under det Kgl. Danske Cancellie
.henhørende kasse- og regnskabsvæsen skal foretage kasseeftersyn
hos landfogden og sysselmændene.

Endvidere er han ifølge § 14

i politiloven for Færøerne af I894 bemyndiget til i overensstemmelse med plakat af 19. februar 1819 at fastsætte reglerne
for de færøske politikasser og regnskabsaflæggelsen over disse
kassers indtægter og udgifter.
^SS^fogden (politimesteren) har ifølge f.rpl-. § 114 den
selvstændige ledelse af kredsens politi samt ansvaret for udførelsen af det politiet påhvilende arbejde og er såvel det
kommunale politis som statspolitiets øverste stedlige foresatte.

Han er endvidere arresthusbestyrer.

Ifølge lovens § II7 skal landfogden afgive indstilling
om besættelse af ledige stillinger i det kommunale politi.
Dettes tjenestemænd afskediges af landfogden, som kun skal høre
vedkommende kommunale råd, når der bliver tale om udredelse
af pension.

I henhold til § 6 i politiloven af 1894 kan land-

fogden træffe midlertidige foranstaltninger for at forebygge
forstyrrelse af den offentlige orden m.v., til afværgelse af
overhængende ulykkestilfælde eller deslige.
Sysselmændene

er

indenfor syslet den øverste stedlige po-

litimyndighed og fører i denne egenskab tilsyn med de kommunale
politibetjente i ethvert tjenstligt forhold, hvor disse ikke i
henhold til loven eller reglementerne er stillet under anden
myndighed.

De har ligesom politimesteren beføjelse til at ud-

færdige midlertidige politibekendtgørelser, jfr. politiloven
af 1894 § 6.

6.
2L De beføjelser vedrørende politiets administration, som
tilkommer de færøske myndigheder, er delt mellem de kommunale
råd og hjemmestyret, efter f.rpl. lagtinget.

Efter hjemme-

styreloven er det antaget, at dette forvaltningsområde er
overgået til landsstyret.
Ifølge f.rpl. § 117 skal lagtinget (nu landsstyret) ansætte
det kommunale politis tjenestemænd, når det område, for hvilket den pågældende ansættes, omfatter flere kommuner.

End-

videre skal lagtinget godkende det kommunale politis lønning.
Ved siden af disse specielle beføjelser skal lagtinget imidlertid ifølge § 34, jfr. § 31, i lov nr. 30 af 28. februar
1872 om de færøske landkommuners styrelse føre et almindeligt
tilsyn med, at landkommunernes forstanderskaber holder sig
de for dem gældende forskrifter, herunder forpligtelsen til
at opretholde god politiorden, efterrettelige.

I tilfælde af

tilsidesættelse af denne pligt kan lagtinget om fornødent
selv træffe de nødvendige foranstaltninger.

Endelig er det i

henhold til § 3 i politiloven af 1894 lagtingets opgave at
udarbejde udkast til en fælles politivedtægt for kommunerne
udenfor Thorshavn, jfr. herved politivedtægt af 3« juli 1931
for landkommunerne på Færøerne.
De_kommunale_råd, i Thorshavn byrådet og uden for Thorshavn vedkommende forstanderskab, ansætter det kommunale politis tjenestemænd, jfr. f.rpl. § 117» stk. 1.

Disses antal og

aflønning m.v. beror også på kommunernes bestemmelse, jfr.
dog det ovenfor om lagtingets beføjelser anførte.

For Thors-

havns vedkommende udarbejdes udkast til en politivedtægt af
byrådet, jfr. § 3 i politiloven af 1894 og politivedtægt for
Thorshavn af 19. november 1923 med tillæg af 4. maj 1933»

/.
II.
Den_nuværende_færøske_£olitiordnings_nærmere_tilrettelæggelsei
Om den nærmere tilrettelæggelse af polititjenesten på
Færøerne indenfor rammerne af den i afsnit I. omhandlede ordning
skal man oplyse følgendes
AL

Sysselmændene^

Færøernes politikreds er udenfor Thorshavn (6.147 indbyggere) inddelt i 7 sysler, som pr. 30. november 1955 havde følgende indbyggerantal:
Strømø syssel, omfattende landdistriktet på Strømø samt
øerne Nolsø, Hestø og Kolter: 4.054- indbyggere
Østerø syssel, omfattende Østerøs 6.886 indbyggere.
Norderøernes syssel, omfattende Bordø, Kalsø, Kunø, Svinø,
Viderø og Fuglø: 4.8o6 indbyggere,
Vaagø syssel, omfattende Vaagø og Myggenæs; 2.650 indbyggere.
Sandø syssel, omfattende Sandø, Skuø og Store Dimon:
I.705 indbyggere.
Suderø nordre syssel, omfattende kommunerne Kvalbø, Frodebø,
og Famiens 3.093 indbyggere.
Suderø søndre syssel, omfattende kommunerne Hove, Porkere,
Vaag og Sumbø: 3.O96 indbyggere.
Indbyggerantallets fordeling på de enkelte kommuner fremgår af
den som bilag 1 vedheftede oversigt.
Den nuværende inddeling i sysler rækker meget langt tilbage
i tiden.

En enkelt ændring er dog gennemført i den nyeste tid,

idet det tidligere Suderø syssel fra den 1. april 1953 blev delt
i et nordre og et søndre syssel, hvorved den hidtidige honorarlønnede stilling som sognefoged i Vaag blev omdannet til en
sysselmandsstilling.
Sysselmændene ansættes af justitsministeren og stillingerne
er ifølge tjenestemandslovens § 433, jfr. normeringsiov nr. 114

8".
af 31. marts 1953, løbe-nr. 125, normeret i følgende lønningsklasser:
a) Sysselmændene for Norderøernes og Østerø sysler: 4.140 kr.
årlig, stigende hvert 3.år med 480 kr. indtil
5.IOO kr;
b) Sysselmændene for Strømø, Vaagø, Suderø nordre og Suderø
søndre sysler: 3•°00 kr. årlig, stigende hvert
3.år med 36O kr. indtil 4.320 kr;
c) Sysselmanden for Sandø syssel:

3»300 kr. årlig, stigende

hvert 3.år med 3OO kr, indtil 3*900 kr*
"Der er tillagt hver af sysselmændene et bestillingstillæg
på 600 kr. årlig, der procentreguleres i overensstemmelse med
§ 7, stk. 2, i lov nr. l84 af 20. maj 1952 om midlertidigt
løntillæg m.v. til statens tjenestemænd m.fl.
fra den 1. oktober 1956

Tillæget udgør

65 pct.

Som nævnt i afsnit I. er sysselmanden den øverste stedlige politimyndighed og varetager ledelsen af syslets politi,
ligesom han har ansvaret for opretholdelsen af ro og orden
indenfor syslet.

Endvidere udøver sysselmanden på en række

områder de funktioner, som efter lovgivningen for det øvrige
rige er henlagt til politimestrene eller til politiafdelingskontorer*
Ved siden af sine politimæssige funktioner har sysselmanden
en række opgaver indenfor såvel den strafferetlige som den borgerlige retspleje.

Ifølge f.rpl. § I7, sidste stk., opret-

holdes syslernes politiretter i samme omfang som hidtil, og
ved disse retter, hvor sysselmanden er både anklager, jfr.
f*rpl. § 720, og dommer, påkendes i overensstemmelse med reglerne i kancelliplakat af 23. marts I813 en række mindre politisager, jfr. bl.a. lov nr. 71 om sundhedsvedtægter m.m. af
1. maj 188I §§ 4 og 6, lov nr. 34 af 11. marts 1892 om øde-

9.
læggelse af ravnens yngel på Færøerne m.v. §~5> lov nr. 169
af l8. maj 1937 om benyttelse af indsøer og vandløb § 17, lov
nr. 170 af samme dato om grandestævne § 17» lov nr. I7I af
samme dato om hegn og markfred § 52 og lov nr. 172 af samme
dato om haugers styrelse og drift § 49.

Antallet af sager,

som afgøres ved syslernes politiret, er ubetydeligt, og sagerne angår som regel kun overtrædelser af landbolovene af
18. maj 1937.

Indenfor den borgerlige retspleje foretager

sysselmanden udlæg og udpantning samt afholder auktioner over
løsøre m.v., dels på egne vegne, dels efter bemyndigelse fra
sorenskriveren i hvert enkelt tilfælde.

Endvidere foretager

han på skifterettens vegne begyndelses- og registreringsforretninger ved skifte af dødsboer samt efter bemyndigelse tillige ved konkursboer.

Sysselmanden er formand for landvæsens-

kommissionen og indtræder i visse tilfælde som formand for
søretten.
Af de sysselmændene påhvilende opgaver udgør opkrævningen
af skatter og afgifter et meget omfattende og betydningsfuldt
område.

Sysselmændenes samlede oppebørsler har således i fi-

nansåret 1954/55 andraget 1.925.250,35 kr., hvoraf
1.311.4-03,61 kr. hidrørte fra indførselsafgifter, og i finansåret 1955/56 androg de tilsvarende tal henholdsvis
2.14-3.632,77 kr. og 1.558.700,40 kr.

Med hensyn til oppe-

børslernes fordeling på de enkelte sysselkontorer henvises til
oversigten bilag 2.
Den overvejende del af oppebørslerne tilfalder landskassen.
Udover indførselsafgifterne opkræves således for landskassen
skibsafgift, forlystelsesafgift, fremstillingsafgift, vragningsafgift, valutaafgift, landsskat og forskellige andre af-

10..
gifter.

Por statskassen oppebæres visse gebyrer og sportler,

der for samtlige sysler andrager ialt ca. 3000 kr. årlig, samt
statskassebøder og arveafgift, der normalt også kan udgør mindre
beløb.

I Ihorshavn, Klaksvig, Tveraa og Vaag har landsstyret

ansat toldbetjente, som bistår sysselmændene med beregning og
opkrævning af indførselsafgifter.
Foruden oppebørselsvæsenet varetager sysselmændene endelig
en række andre funktioner, der henhører under hjemmestyret som
særanliggender.

Ifølge anordning af l6. juni 1882 om bygnings-

og brandvæsenet i de færøske landkommuner § 6 skal klager over
bygningskommissionernes afgørelser fremsendes gennem sysselmanden.

Ifølge § 7 i lov nr. 76 af 31. marts 1937 om forhyring

og mønstring af skibsmandskab foregår mønstring på Færøerne
ved sysselmanden (og landfogden).

Sysselmanden skal endvidere

indkalde til og lede grandestævner, jfr. lov nr. I70 af l8. maj
1937 om grandestævne.

Han skal godkende lærekontrakter, jfr.

lagtingslov nr. 29 af 12. oktober 1954- om lærlingeforhold, og
endelig påhviler der sysselmanden en række opgaver i forbindelse
med grindefangsten, jfr. grindereglement nr. 21 af I7. maj 1955.
Med hensyn til adgangen til bibeskæftigelse er sysselmændene undergivet reglerne i tjenestemandslovens § 44, hvorefter de kun kan have beskæftigelse udenfor tjenesten, for så
vidt og i det omfang det er foreneligt med den samvittighedsfulde udførelse af deres pligter og med den for stillingen fornødne agtelse og tillid.

De skal skriftligt gøre anmeldelse til

justitsministeriet, forinden de kan påbegynde en forretningseller erhvervsvirksomhed, overtage en udenfor tjenesten liggende
beskæftigelse, der ikke er af midlertidig karakter, og hvortil
der er knyttet vederlag, eller indtræde i en bestyrelse eller

11.
et repræsentantskab for et selskab af erhvervsdrivende karakter.
B. Politistyrken.^
Den i f.rpl. § 111, stk. 1, omhandlede hjemmel til at stationere kriminalpoliti på Færøerne har ikke hidtil været benyttet, da kriminaliteten på øerne, som det fremgår af bilag 3>
har været forholdsvis ringe.

I 1955 er der således til poli-

tiet kun anmeldt 75 sager vedrørende overtrædelse af straffeloven, hvoraf 62 var statsadvokatsager.
retten pådømt 33 statsadvokatsager.

I samme år er der ved

De omhandlede overtrædel-

ser af straffeloven er fortrinsvis voldssager og mindre tyverisager.

Endvidere forekommer enkelte sædelighedssager samt

nogle sager vedrørende underslæb og bedrageri.
I Thorshavn har der i en lang årrække været ansat en politibetjent, hvis lønning er afholdt af statskassen.

Stillingen,

der oprindelig var honorarlønnet, blev ved normeringsloven for
finansåret 1920/21 (lov nr. 371 af 28. juni 1920, løbe nr. 191)
omdannet til en statstjenestemandsstilling og er den eneste
stilling af denne art indenfor det færøske politikorps.

Inde-

haveren af stillingen forretter tjeneste på lige fod med de
kommunale politibetjente i Thorshavn.

Under hensyn til den

nuværende indehavers anciennitet blev stillingen ved normeringsloven for finansåret 195V55 (lov nr. 104 af 3I. marts 1954) omnormeret til en stilling som overpolitibetjent af 2. grad, jfr.
løbe nr. 132 til tjenestemandslovens § 434.
Om de kommunale politibetjentes virksomhed er der givet
nærmere regler i reglement af 7. august I929 for politibetjentene på Færøerne og i senere reglementer af 7. februar I93I,
15. april 1931 og 20. maj 1940 for politibetjentene i henholdsvis
Tveraa, Vaag og Klaksvig.

Disse reglementer indeholder bl.a.

12,
retningslinier for tjenestens udførelse, omfanget af patruljetjenesten og de politibetjentene iøvrigt påhvilende pligter,
forholdet til politimesteren, sysselmændene og kommunen samt
adgangen til beskæftigelse udenfor polititjenesten, jfr. som
eksempel det som bilag 4 vedheftede reglement for politibetjenten i Klaksvig.
Af den nuværende ordenspolitistyrke på 15 mand forretter
11 heldagstjeneste.

De resterende 4, af hvilke 1 er ansat i

Østerø og 3 i Vaagø syssel, er derimod kun en del af dagen beskæftiget i politiets tjeneste.

Af de 11 heldagsbeskæftigede

har 10 gennemgået et 4-5 måneders kursus på statens politiskole,
og 2 af de pågældende har desuden i nogle år gjort tjeneste i
rigspolitiet.

Ingen af de færøske politibetjente har forrettet

tjeneste i kriminelle afdelinger eller deltaget i politiskolens
kurser for kriminalpolitiet.

Med hensyn til det nuværende

færøske politipersonales alder, anciennitet, politiskoleuddannelse, lønning og pensionsforhold henvises iøvrigt til oversigten bilag 5»
Det færøske politi er uniformeret som det danske politi,
idet bestemmelserne i det gældende Uniformsreglement af 11. februar 1954 følges.

Polititjenestemændene er udrustet med tje-

nestecykle, stav og lygte.

Iøvrigt rådes der kun over et

meget begrænset udstyr herunder håndjern, pistoler og materiel
til brug ved optagelse af fingeraftryk.

Der findes ingen po-

litihunde eller uddannede politinundeførere på Færøerne, og der
rådes ikke over motorkøretøjer.

Udgiften til leje af motor-

køretøjer i Thorshavn afholdes af statskassen og har i finansåret 1954/55 andraget 5.210 kr. og i finansåret 1955/56 6.369 kr,

13.
Med hensyn til forholdene i de enkelte distrikter bemærkes
følgende:
1) Thorshavru
Politistyrken i Thorshavn udvidedes i oktober I949 fra 5
til 8 mand og består nu af en kommunalt ansat overpolitibetjent
af 1. grad, der fungerer som stationsleder, en overpolitibetjent
af 2. grad, der som nævnt er statstjenestemand, og 6 kommunalt
ansatte politibetjente.
I forbindelse med politistyrkens udvidelse i 194-9 gennemførtes en ny lønordning for personalet, hvorefter dette skulle
aflønnes i overensstemmelse med de for det danske politi gældende regler både med hensyn til grundløn og tillæg, herunder
rådighedstillæg.

Denne lønordning blev dog den 10. oktober

1950 ophævet med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 1949»
og samtidig indførtes den gældende lønordning, hvorefter grundlønnen for stillingen som overpolitibetjent af 1. grad udgør
3.6OO kr. og for stillingerne som politibetjent 3OOO kr. årlig.
Hertil ydes hvert 3.år et alderstillæg på 3OO kr. indtil henholdsvis 4.8OO kr. og 4.200 kr., ligesom der udbetales almindeligt pensionsgivende løntillæg og stedtillæg i overensstemmelse
med de for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende regler.
Indtil den 1. april 1952 er der endvidere tillagt polititjenestemændene reguleringstillæg og midlertidigt tillæg efter de
sidstnævnte regler, men ved en byrådsbeslutning af l8. november
1952 blev det bestemt, at yderligere forhøjelser af de da udbetalte dyrtidstillæg ikke ville finde sted.

Lønningerne blev

derfor ikke forhøjet i de følgende år, og der blev i den anledning af politiforeningen i Thorshavn anlagt sag mod byrådet med

påstand om, at dette tilpligtedes at yde polititjenestemændene
samme dyrtidstillæg, som statens og landsstyrets tjenestemænd
oppebærer.

Byrådet blev frifundet ved en af Færøernes ret den

25. maj I955 afsagt dom, men denne dom blev af den sagsøgende
forening påanket til Østre Landsret.

Landsretssagen er dog nu

hævet af parterne, efter at det ved byrådsbeslutning af 6. september 1956 er vedtaget, at den for statens og landsstyrets
tjenestemænd gældende reguleringstillægsordning skal anvendes
på det kommunale politi med virkning fra den 1. juli 1956.
Denne ordning er dog kun gældende indtil den 1. april 1957» "til
hvilket tidspunkt det forventes, at en ny lønordning er udarbejdet ,
Samtlige kommunale polititjenestemænd i Thorshavn er pensionsberettigede i henhold til kommunens pensionsreglement af
27. august 1946.
Med hensyn til tjenestens tilrettelæggelse bemærkes, at
politistationen holdes åben fra kl. 8 til kl. 3.

I tiden fra

kl. 3 'til kl. 8 er der etableret telefonvagt, således at telefoncentralen henviser til den vagthavende polititjenestemands
telefonnummer.

Da det væsentligste arbejde for politiet med

hensyn til opretholdelse af ro og orden falder i aften- og
nattetimerne, er der normalt 4 mand til tjeneste i tiden fra
kl. 19 til kl. 3«

Dagtjenesten varetages foruden af stations-

lederen af 2 politibetjente, af hvilke den ene af helbredsmæssige grunde forretter fast dagtjeneste.

Den 8. politibetjent

er fridagsafløser.

I dette distrikt er ikke ansat polititjenestemænd.

De po-

litimæssige opgaver varetages derfor i hovedsagen af syssel-

15.
manden, der har bopæl og kontor i Vestmanhavn.

Med hensyn til

politimæssige forretninger i området omkring Thorshavn og på
øen Nolsø assisteres sysselmanden dog i et vist omfang af politiet i Thorshavn.
3) Norderøernes sy_ssel.
Antallet af politibetjente i Klaksvig har siden 1944 været
fastsat til 2.

Stillingerne, af hvilke den ene for tiden er

ubesat, lønnes med en grundløn på 3000 kr. årlig, hvortil der
ydes 3 alderstillæg å 400 kr. samt almindeligt pensionsgivende
løntillæg og dyrtidstillæg i overensstemmelse med de for statens
og landsstyrets tjenestemænd gældende regler.

Stillingerne er

forbundet med ret til pension.
4) Østerø^s^ssel^
I syslet er der kun ansat een politibetjent, som har tjenestested i Jfuglefjord, hvor sysselkontoret er beliggende.
Stillingen som politibetjent er en halvdagsstilling og lønnes
med 4.800 kr. årlig.

Den nuværende politibetjent har samtidig

halvdagsbeskæftigelse som kontormedhjælper på sysselkontoret og
oppebærer herfor ligeledes 4.800 kr. årlig, der udredes af
statskassen.

Han er ikke pensionsberettiget.

5) Sandø_sv_ssel._
I dette distrikt er ikke ansat nogen politibetjent.
6) Vaagø_syssel.
På Vaagø er ansat 3 politibetjente, af hvilke ingen forretter heldagstjeneste.

De pågældende, der ikke er pensionsberet-

tigede, lønnes af Sørvaag, Midvaag og Sandevaag kommuner med
henholdsvis 3.600 kr. årlig, 3.6OO kr. årlig og 1.200 kr. årlig.
Baggrunden for, at der er stationeret så forholdsvis mange po-

16.
litibetjente på Vaagø, er de særlige forhold under krigen, da
der på flyvepladsen ved Sørvaag var stationeret betydelige
engelske militærstyrker.
7) Suderø_nordre_sy_ssel._
I Tveraa er ansat en politibetjent, der tillige gør tjeneste som toldmedhjælper.

Hans lønning, der udgør ca. 8.3OO k r .

årlig, udredes af statskassen og kommunekassen med halvdelen af
hver, hvortil kommer et beløb på 2.4-00 kr. årlig, der betales
af landskassen som vederlag for arbejdet som toldmedhjælper.
Den pågældende er ikke pensionsberettiget.
I Kvalbø har der fra 1946 til 1956 været ansat en honorarlønnet politibetjent.

Efter at den pågældende nu er blevet

ansat som medhjælper for arrestforvareren i Thorshavn, er stillingen ubesat.
8) Suderø søndre syssel.
I Vaag er ansat en politibetjent.

Stillingen, der ikke er

forbundet med pensionsret, lønnes med en grundløn på 3OOO kr.
årlig, hvortil der ydes 3 alderstillæg a 400 kr. årlig samt de
for statens og landsstyrets tjenestemænd gældende tillæg, således at den samlede lønning for tiden andrager godt I3.OOO kr.

2i_52S£2£22£5222:let._
Til bistand for politimesteren og sysselmændene er der ved
politikontoret i Thorshavn og ved sysselkontorerne ansat et antal kontormedhjælpere, der lønnes af statskassen.
pågældende er tjenestemænd.

Ingen af de

Aflønningen finder sted i overens-

stemmelse med reglerne i finansministeriets cirkulære nr. 120 af
24. juli 1956 vedrørende en overenskomst mellem finansministeriet
og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (H.K.) om

m*

17.
aflønning in.v. af de i statens tjeneste "beskæftigede kontorfunktionærer, som ikke er tjenestemænd eller aspiranter til tjenestemandsstilling.
Ved politikontoret i Thorshavn er ansat en overassistent
og 4 kontorister.

Personalet ved sysselkontorerne er for tiden

følgende:
Norderøernes syssel: 2 faste og 2 midlertidige kontormedhjælpere .
Østerø syssel:

1 kontormedhjælper. Desuden er en
politibetjent som ovenfor nævnt beskæftiget den halve dag på kontoret.

Strømø syssel:

1 kontormedhjælper.

Vaagø syssel:

1 kontormedhjælper.

Suderø nordre syssel:2 kontormedhjælpere.
Suderø søndre syssel:2 kontormedhjælpere.
De kontormedhjælpere ved sysselkontorerne, som fungerer
som stedfortrædere for sysselmændene, kaldes "sysselfuldmægtige"

Tilvejebringelsen af lokaler til brug for politiet på
Færøerne varetages af staten for så vidt angår de af politimesteren og sysselmændene benyttede lokaler, medens det påhviler
kommunerne at sørge for lokaler til det kommunale politi.
Om de nuværende lokaleforhold kan følgende oplyses:
1) Thorshavn._
Landfogden har kontorlokaler og tjenestebolig i en staten
tilhørende bygning, der er opført i 1888 og i 1951/52 for en
udgift af ca. 6O.OOO kr. forsynet med en tilbygning, der indeholder kontorlokaler.

Ejendommen, der er forsynet med central-

varme, er brandforsikret for 15O.OOO kr.
Politistationen er beliggende i rådhusets nederste etage

18.
og består af et ekspeditionskontor, en vagtstue og et kontor
for stationslederen.
tionslokaler.

Der er til politistationen knyttet 3 deten-

Efter at der er opført en ny kommuneskole i

Thorshavn, er det meningen at overflytte kommunaladministrationen til den hidtidige kommuneskole, hvorefter det nuværende
rådhus skal nedrives.

Spørgsmålet om tilvejebringelse af en ny

politistation vil herved blive aktuelt.
2) Strømø_sy_ssel._
Sysselmanden, der bor i Vestmanhavn, har tjenestebolig i
en staten tilhørende ejendom, der tillige rummer kontorlokaler.
Bygningen, der er forsynet med centralvarme, er opført i 1930»
Den er brandforsikret for 75.000 kr.

Der er ingen detentions-

lokaler i Vestmanhavn.
3) Norderøernes_sy_ssel.
Sysselmanden i Klaksvig har kontorlokaler og tjenestebolig
i en staten tilhørende ejendom, som er opført i 1930 og ombygget
i 1952/53 f ° r

ca

« 87.OOO kr.

Ejendommen, der er forsynet med

centralvarme, er brandforsikret for 100.000 kr.
Endvidere forefindes i Klaksvig en politistation, bestående
af et kontorlokale og 2 detentionslokaler, beliggende i en kommunen tilhørende ejendom, hvori der tillige er indrettet havnekontor og lokaler for en privat virksomhed.

Stationen er for

lille og på grund af sin beliggenhed uegnet til formålet.
4) Østerø_sy_ssel._
Sysselmanden har kontorlokaler i et af staten lejet hus i
Fuglefjord, hvori der tillige er indrettet bolig for sysselmanden.

Staten betaler i årlig leje 4.800 kr., hvoraf syssel-

manden refunderer 9OO kr. for boligen.

En mindre lejlighed i

19.
ejendommens øverste etage er af staten fremlejet til politibetjenten for 600 kr. årlig.
Der er ingen politistation og ingen detentionslokaler i
Fuglefjord.

Politiarbejdet udøves derfor fra sysselkontoret.

5) Sandø s^ssel^
Sysselmanden, der bor i Sand, har kontorlokaler i en staten
tilhørende ejendom, som er brandforsikret for 30*500 kr.

Sys-

selmanden har bolig i samme ejendom og betaler herfor en årlig
leje på 1.200 kr.

Sysselmanden modtager en årlig godtgørelse

på 500 kr. for at stille kontor til rådighed og for renholdelse
af dette.

Der er ingen detentionslokaler i syslet.

6) Yaagø_s£ssel._
Sysselmanden har tjenestebolig og kontorlokaler i en
staten tilhørende ejendom i Sorvaag.

Ejendommen, der er for-

synet med centralvarme, er brandforsikret for 65.000 kr.
Der er ikke indrettet politistationer eller detentionslokaler på Vaagø.
7) Suder ø_nordjre_sy_s sel._
Der er indrettet kontorlokaler og tjenestebolig for sysselmanden i en staten tilhørende ejendom i Tveraa.

Ejendommen,

der er forsynet med centralvarme, er brandforsikret for
100.000 kr.
I en kommunen tilhørende ejendom er indrettet en mindre
politistation med et detentionslokale.
8) Suderø søndre syssel.
Der er i Vaag lejet lokaler til sysselkontoret i en bygning, hvori der tillige er indrettet en politistation med tilhørende detentionslokale.

Lokalerne må betegnes som gode.

Sysselmanden har ikke tjenestebolig.
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Det "bemærkes, at værdien af de staten tilhørende politibygninger på Færøerne ifølge de forannævnte brandforsikringssummer kan ansættes til ca. 520.000 kr.

De ordinære bevillinger

til drift og vedligeholdelse af disse bygninger og af den ejendom, der anvendes til kontorer og tjenestebolig for dommeren i
Thorshavn, har i de senere finansår udgjort 20.000 kr., men
for finansåret 1956/57 er bevillingerne forhøjet til 25.000 kr.
Herudover er der imidlertid, som det fremgår af det oplyste,
jævnligt bevilget betydelige beløb i anledning af særlige bygningsarbejder.
^JL-^rrestyæsenet^
Færøernes eneste arresthus findes i Thorshavn.

Indtil

1940 var det indrettet i en bygning i det gamle fæstningsanlæg
"Skansen".

Da de engelske besættelsesmyndigheder under krigen

overtog bygningen, blev arresten midlertidigt flyttet til
lejede lokaler på 1.etage i en gammel lagerbygning på Tinganæs,
og i denne ejendom er arresten fremdeles beliggende.

I huset,

der er opført af træ, har en privat forretningsdrivende kontor
og lager i stueetagen.

Adgangen til arresten, der består af

5 celler og et opholdsrum for arrestpersonalet, sker ad en
smal trætrappe.

Opvarmningen sker ved kakkelovne, hvoraf der

findes en i hver celle.

Forholdene i arresten lader meget til-

bage at ønske både i sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig henseende og med hensyn til sikringen mod ildebrand.

Der er ikke

gode muligheder for at give fangerne adgang til frisk luft i
lukket gård, og muligheden for undvigelser er betydelig.
Det til arresten knyttede personale består af en arrestforvarer og en medhjælper, der forretter tjeneste på skift fra

21.
kl. 17 til kl. 9 og fra kl. 9 til kl. I7.

Begge er honorarløn-

nede.
Landfogden er arresthusbestyrer, jfr. f.rpl. § 114,
2.stk., men arresten henhører iøvrigt under landsstyret, som
afholder samtlige udgifter til arresthusets drift.

Direktoratet

for fængselsvæsenet modtager årlige indberetninger om arrestens
belægning ra.v., men har iøvrigt i en længere årrække ikke haft
nærmere føling med arrestvæsenet på Færøerne.

Med hensyn til

arresthusets belægning i tiden fra 193^ til 1955 henvises til
oversigten bilag 6.
Under hensyn til, at arresthuset i Thorshavn i hvert fald
er ganske uegnet som opholdssted for fanger, der skal afsone
længere straffe, har fængselsdirektoratet efter forhandling
med Eærøernes landsstyre ved skrivelse af 23. december 1954
som en midlertidig ordning bestemt, at mandlige domfældte,
der i arresthuset i Thorshavn påbegynder afsoning af fængselsstraffe, der efter størrelsen skal udstås i arresthus, indtil
videre skal overføres til Københavns fængsler til fortsat
afsoning, såfremt den ved den forventede ankomst til København
tilbagestående afsoningstid vil udgøre mindst 3 måneder.
Udgifterne ved denne ordning, der hidtil har været bragt
i anvendelse i 2 tilfælde, afholdes af landsstyret efter nærmere regler.

og_arrestvæsen_1
1) Udgifterne til politivæsenet afholdes dels af statskassen, dels af politikasserne og dels af de færøske myndigheder,
a) Af statskassen afholdes i første række lønninger til
landfogden, sysselmændene og den i Thorshavn stationerede
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overpolitibetjent af 2. grad.

Endvidere afholdes udgifterne

til landfogdens og sysselmændenes medhjælp og kontorhold af
statskassen, som dog modtager refusion fra landskassen af en
del af udgifterne til sysselmændenes kontorhold. .
Udgifterne vedrørende det kommunale politi er derimod som
hovedregel statskassen uvedkommende.

Ifølge f.rpl. § 111,

sidste stykke, påhviler det dog staten at afholde udgifter,
som er forbundet med udsendelse af personale fra statspolitiet
til opretholdelse af ro og orden under overordentlige forhold,
ligesom udgifterne til politiets undervisning og uddannelse
skal betales af statskassen, jfr. lovens § 116, stk. 3.

End-

videre er der i en årrække af statskassen ydet tilskud til
aflønning af politibetjenten i Tveraa.
Statskassen har afholdt udgifterne i forbindelse med politiets benyttelse af lejede befordringsmidler, jfr. side 12.
Statens samlede udgifter til politiet på Færøerne (finanslovskonto § 18-II-L) har i finansårene 1954/55 og 1955/56
udgjort:

23.
I finansåret 1955/56 er statens udgifter til politiet
på Færøerne på den nævnte finanslovskonto således steget med
ca. 15.000 kr.

løvrigt skyldes de fleste af de forskydninger,

som de enkelte poster i regnskabet for dette finansår adviser
i forhold til regnskabet for finansåret 1954/55» at der er
fulgt andre retningslinier ved konteringen af visse udgifter
efter rigspolitichefens overtagelse af regnskabsførelsen.
Over statens udgifter til lokaler m.v. foreligger ikke
særlige opgørelser vedrørende de af politiet benyttede bygninger, idet de foreliggende regnskabstal vedrørende finanslovskonto § l8-II-K.-l-e og 3-e, Vedligeholdelse og drift af
bygninger på Færøerne, omfatter såvel politiets som retsvæsenets bygninger.

På grundlag af forbruget i finansårene

1954/55 og 1955/56 (ialt 35.592 kr.) kan den årlige udgift
til politiets bygninger skønsmæssigt fastsættes til I3.OOO kr.,
hvorved bemærkes, at udgifterne til lokalernes opvarmning,
belysning og rengøring er afholdt af kontorholdskontoen og
således er omfattet af de ovennævnte tal vedrørende konto
§ I8-II-L.
Statens indtægter ved udlejning og opvarmning af tjeneste- og lejeboliger til politimesteren og sysselmændene har i
finansåret 1955/56 udgjort ca. 8.200 kr.
Ialt har staten herefter i finansåret 1955/56 afholdt
ca. 36O.OOO kr. til politiet på Færøerne.
b) Ved § 14 i politiloven_for Færøerne af 13. april 1894
er der truffet bestemmelse om oprettelse af en politikasse
for byen Thorshavn og en for hvert af de daværende 6 sysler.
Som nævnt er amtmanden (nu rigsombudsmanden) ved loven bemyndiget til at fastsætte reglerne for disse kasser og for

24.
regnskabsaflæggelsen med hensyn til kassernes indtægter og udgifter, alt i overensstemmelse med forskrifterne i plakat af
19. februar 1819.

Justitsministeriet har ved skrivelse af

9. marts 1950 meddelt rigsombudsmanden, at det den 20. september 1949 udfærdigede cirkulære om anvendelse af politikassernes midler, der nu er afløst af cirkulære af 31« narts 1955>
efter ministeriets opfattelse også bør finde anvendelse på
Færøerne.
De færøske politikassers samlede formue udgjorde den
1. april I956 ca. 47.000 kr.

Politikassernes indtægter ud-

gjorde i finansåret 1954—55 6.956,52 kr. og i finansåret
1955-56 II.585.83 kr.

Udgifterne androg i de tilsvarende fi-

nansår henholdsvis 6.660,28 kr. og 5.736,18 kr.
c) De udgifter til politiet på ferøerne, som udredes af dt
færøske kommuner, vedrører i første række lønninger, diæter og
udrustning m.v. til det kommunalt ansatte politi.

Hertil kom-

mer forskellige omkostninger i henhold til loven om udgifterne i strafferetsplejen, bl.a. udgifter til politistationer og
disses renholdelse og forsyning med inventar, opvarmning og
belysning, jfr. lovens § 2.
Kommunernes udgifter til lønninger til polititjenestemænd
androg ved udgangen af finansåret 1955/56 ca. I25.OOO kr.
årlig, hvoraf ca. 81.OOO kr. påhvilede Thorshavn kommune.
Herudover afholdtes der af de respektive kommuner forskellige
andre udgifter, som i finansåret 195V55 androg ca. 25.OOO kr.
og i finansåret 1955/56 ca. 32.000 kr.

Af disse beløb er

henholdsvis ca. 14.000 og ca. I7.OOO kr. afholdt af Thorshavn
kommune.
Af landskassen afholdes udgifter, der foranlediges ved
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de sager og retshandlinger, som strafferetsplejen medfører,
og udgifter til underhold og forplejning af anholdte og

vare-

tægtsfanger, jfr. §§ 3 og 4- i loven om udgifterne i strafferetsplejen.
årlig.

Landskassens udgift hertil udgør ca. 16.000 kr.

Som tilskud til sysselmændenes kontorhold i anledning

af sysselkontorernes varetagelse af opgaver for landsstyret
yder landskassen et beløb på 10.800 kr. årlig, der fordeler
sig således:
Strømø syssel

I.3OO kr.

Norderøernes syssel
Osterø syssel
Vaagø syssel
Suderø nordre syssel
Suderø søndre syssel

2.7OO
I.3OO
1.300
2.7OO
I.5OO

"
"
"
"
"

Dette beløb er fradraget i statens ovenfor opgjorte udgifter
vedrørende politivæsenet.

Endvidere betaler landskassen

sysselmændenes rejseudgifter, der udgør 4-5000 kr. årlig.
2) Udgifterne til arrestyæsenet afholdes som allerede omtalt af landsstyret.

I finansårene 1954/55 °& 1 955/56 er der

3) 5e_samlede_udgifter til politiet og arrestvæsenet på
Færøerne andrager altså for tiden ca. 5Ö2.000 kr. årlig, der
fordeler sig således:
Statskassens
Politikasserne
De færøske kommuner
Landskassen:
Politiet
Arrestvæsenet

ca.
u
"

11
11

36O.000 1?
6.000 "
157.000 "
U00 "
000 "

26.
III.
Almindelige bemærkninger<_vedrorQnde__udvalgets_oyer=
E^Færøerneu
A.

En nyordning af politiet og arrestvæsenet på Færøerne må

i flere henseender være afhængig af, om de nævnte forvaltningsområder skal vedblive at være fællesanliggender, eller om de
helt eller delvis måtte blive overført til særanliggender.
Løsningen af dette spørgsmål er således i hvert fald en forudsætning for, at der kan tages stilling til, hvilke myndigheder der skal varetage politiets ledelse, og hvorledes udgifterne til politi- og arrestvæsenet skal afholdes, men
iøvrigt vil afgørelsen af spørgsmålet kunne få betydning på
en række andre områder, f.eks. ved bestemmelsen af politiog arrestpersonalets ansættelsesvilkår, lønningsforhold og uddannelse, tilrettelæggelse af en assistanceordning m.v.
Som tidligere nævnt er der ikke ved loven af 23. marts
1948 om Færøernes hjemmestyre taget endelig stilling til
dette spørgsmål, men politiet er optaget på den i lovens § 3
omtalte liste over sagområder, for hvis vedkommende det må
afgøres ved nærmere forhandling, on og i hvilket omfang de
kan henføres til færøske særanliggender.
Det ligger udenfor nærværende udvalgs kommissorium at
fremkomme med forslag til løsning af dette spørgsmål.

Udval-

get har imidlertid overvejet, om den omstændighed, at spørgsmålet ikke er afgjort, måtte gøre det ønskeligt, at der fra
udvalgets side blev udarbejdet forskellige forslag med henblik på hver af de mulige løsninger.

Man har dog ikke anset

en sådan fremgangsmåde for nødvendig eller hensigtsmæssig.

27.
De forslag til en nyordning af politiet og arrestvæsenet på
Færøerne, som man er blevet enige om indenfor de ved udvalgets
kommissorium fastsatte grænser, angår nemlig hovedsagelig
foranstaltninger af en sådan art, at de efter udvalgets opfattelse uden væsentlige lempelser vil kunne indgå i overvejelserne vedrorende en eventuel nyordning, uanset om denne agtes
gennemført som et fællesanliggende eller som et særanliggende.
B.

Der er i afsnit I givet en nærmere redegørelse for det

retsgrundlag, hvorpå den nuværende færøske politiordning hviler.
Et bemærkelsesværdigt træk ved denne ordning er den neget vidtgående deling, som er gennemfort med hensyn til adskillige af
de funktioner, som omtales i politilovgivningen.

Politiets

virksomhed udøves således dels af de af staten ansatte politimyndigheder, dels af det færøske kommunale politi.

Administra-

tionen af politivæsenet er delt mellem staten, hjemmestyret og
de færøske kommuner.

0g endelig er forpligtelsen til at ud-

rede udgifterne til politiet pålagt statskassen, landskassen,
kommunekasserne og de færøske politikasser.
En så stærk opdeling af et enkelt, ikke særlig omfattende
forvaltningsområde kan næppe anses for hensigtsmæssig.

Hertil

kommer, at erfaringen har vist, at det er en svaghed ved den
færøske politiordning, at væsentlige af de i lovgivningen omhandlede økonomiske forpligtelser er pålagt de færøske kommuner.

Som det fremgår af bilag 1, er Færøerne opdelt i et

forholdsvis stort antal kommuner, af hvilke kun nogle få har
en sådan størrelse, at det er muligt for dem i rimeligt omfang
at opfylde de forpligtelser med hensyn til opretholdelse af et
passende ordenspoliti, som den færøske politilovgivning indeholder en forudsætning om.

Selv for større kommuner som

28.
Thorshavn og Klaksvig har det i hvert fald i perioder været
forbundet med vanskeligheder at afse de midler, som er nødvendige til at opretholde et tilstrækkelig stort og vel aflonnet kommunalt politi, jfr* herved de som bilag 7 og 8 vedheftede skrivelser fra kommunalbestyrelserne i de nævnte byer
til Færøernes landsstyre.
Der er i udvalget enighed om, at en nyordning af politiet på Færoerne må forudsatte, at der gennemføres en enklere
opbygning af politivæsenet.

Under henvisning til det anforte

finder man det hensigtsmæssigt, at denne forenkling bl.a.
søges gennemfort ved, at kommunernes opgaver indenfor den nuværende politiordning bringes til ophør, således som det er
sket i den øvrige del af riget ved enhedspolitiordningens gennemførelse i I938, jfr. lov nr. I66 af l8. maj I937 om politiets og arrestvæsenets ordning.

Ved en sådan ændring, som

må forudsætte, at kommunernes opgaver överföres til staten
eller landsstyret, vil der ikke blot blive skabt mulighed for
en enklere administration af politiet, men der vil tillige
kunne tilvejebringes en bredere økonomisk basis for politiordningen, ligesom ændringen vil frembyde en række andre fordele.
Det vil således i højere grad end under den nuværende ordning
være muligt at tilpasse politistyrken efter de foreliggende
politimæssige opgaver, således at der hverken er for lidt eller
for meget politi til rådighed.

Endvidere vil ordningen forøge

politiets effektivitet og bevægelighed, idet såvel midlertidige
som varige omplaceringer af politipersonalet vil kunne gennemføres i det omfang, hvori man anser det for ønskeligt, medens
politiets tjenestemænd under den nuværende ordning ikke uden
ansøgning kan forflyttes varigt fra den kommune, hvori de er

29.
ansat.

Der vil endvidere åbnes mulighed for en bedre og nere

ensartet uddannelse og udrustning af politiet, og endelig vil
ordningen frembyde større mulighed for, at de bedst egnede
personer ansættes i politiet, da der herved skabes en ensartet
aflønning og lige muligheder for avancement for de ansatte.
Gennemforeisen af det ovenfor omtalte forslag forudsætter,
at der finder ændring sted, dels af den færøske retsplejelovs
kapitel 11 om politimyndigheden, dels af lov nr. 93 af
11. april 1916 om udgifterne i strafferetsplejen, som er gældende for Færøerne med de ændringer, der folger af lov nr. 127
af 15. april I93O om ikrafttrædelsen af borgerlig straffelov.
Såfremt forslaget gennemføres, finder udvalget det endvidere
rimeligt, at der - som en konsekvens af, at enten staten eller
landsstyret overtager de hidtil af kommunerne betalt udgifter
vedrørende politivæsenet og strafferetsplejen - ved lovændring
træffes bestemmelse om, at de bøder, som hidtil er tilfaldet
de kommunale kasser, jfr. oversigten bilag 3> fremtidig skal
tilfalde enten statskassen eller landskassen.
Bøder for overtrædelse af politivedtægterne m.v., bør
derimod i overensstemmelse med de gældende forskrifter tilfalde
politikasserne, men disse kasser bør efter udvalgets opfattelse ved ændring af § 14 i politiloven for Færøerne af
13. april 1894 oammenlægges til een politikasse for hele politikredsen.
C.

Der er i denne betænknings afsnit II. givet oplysning om,

hvorledes polititjenesten på Færøerne for tiden nærmere er
tilrettelagt.

På grundlag af disse oplysninger og under for-

udsætning af gennemførelsen af det under B. omhandlede forslag,
har udvalget overvejet, på hvilke områder der iøvrigt måtte

_—.,-- .
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være anledning til at stille forslag om ændringer i den nuværende tilstand med henblik på gennemforelse af en tidssvarende ordning af politiet og arrestvæsenet på Færoerne.
De nærmere enkeltheder vedrørende de forslag, som er
blevet resultatet af disse overvejelser, omtales i det følgende afsnit.

Med hensyn til grundlaget for forslagene skal her

blot fremhæves, at udvalget har tilstræbt at fastsætte den
fremtidige færøske politistyrkes størrelse under hensyntagen
til de normale politimæssige opgaver, medens man ikke har
anset det for at være udvalgets opgave at tage stilling til,
hvilke foranstaltninger der eventuelt bør træffes for at
sikre, at der også i tilfælde af helt ekstraordinære begivenheder kan være tilstrækkeligt politi til rådighed til opretholdelse af ro og orden.
Ved udarbejdelsen af forslagene har udvalget iøvrigt
anset det for rimeligt i så vid udstrækning som muligt at gøre
brug af erfaringer fra rigets øvrige politikredse.

En nær-

mere redegørelse vedrørende de retningslinier, der følges ved
normering af disse politikredse med politi- og kontorpersonale
og ved kredsenes forsyning med bygninger, inventar, udrustning
og andre hjælpemidler, har man dog ikke anset det for nødvendigt at give.

En del oplysninger herom fremgår iøvrigt af den

som bilag 9 optagne oversigt over personaleforhold m.v. i
nogle politikredse, sammenlignet med den nuværende og den af
udvalget foreslåede politiordning for Færøerne.
Da den færøske politiordning historisk tildels har udviklet sig uafhængigt af den for den øvrige del af riget gældende
lovgivning om politiet, og da øerne også i forfatningsretlig
henseende og som følge af deres beliggenhed indtager en sær-
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stilling, har udvalget anset det for ønskeligt at tilvejebringe oplysning ora, hvorledes man i andre lande har ordnet
politiet indenfor områder, son ned hensyn til geografiske og
andre forhold muligt i højere grad end de almindelige danske
politikredse har lighedspunkter med Færøerne.

Med hensyn til

disse oplysninger, som også har haft betydning ved udvalgets
overvejelser, henvises til redegørelsen bilag 10.

IV.
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Udvalget har ikke fundet anledning til at stille forslag
om principielle ændringer på dette område.
Udvalget har overvejet, om der måtte være grundlag for at
begrænse omfanget af sysselmændenes opgaver af ikke-politimæssig art.

Man finder imidlertid, at det for den langt over-

vejende del af disse opgavers vedkommende er en naturlig følge
af de særlige forhold på Færøerne, at de pågældende funktioner
er inddraget under sysselmændenes forretningsområde.

Der fin-

des ikke nogen anden lokal myndighed, hvortil varetagelsen af
sysselmændenes ikke-politinæssige funktioner kan overføres, og
det er under disse omstændigheder nødvendigt, at praktiske
hensyn går forud for de principielle betænkeligheder, som kan
anføres mod at forene så mange vidt forskellige opgaver hos en
enkelt tjenestemand.

Det nå endvidere tages i betragtning,

at sysselmændene særlig gennem varetagelsen af de ikke-politimæssige opgaver har mulighed for at komne i forbindelse med
befolkningen og vinde dennes tillid, hvilket indirekte kan
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komme polititjenesten tilgode.
Med hensyn til et enkelt område, nemlig sysselmændenes
virksomhed i forbindelse med indkrævning af indførselsafgifter
og andre landskassen tilfaldende indtægter, har udvalget dog
fundet anledning til at rejse spørgsmålet om at begrænse sysselmændenes arbejde.

Den naavnte virksomhed er efterhånden i

nogle sysler blevet så omfattende, at den beslaglægger en
meget væsentlig del af sysseimand_ens og_ kontorpersonalets arbejdskrafJi,'

Udvalget finder denne udvikling mindre heldig og

anser det derfor for rettest, at sysselmændene fritages for
oppebørselsvæsenet, efterhånden son dette indenfor de enkelte
sysler antager et sådant omfang, at det hermed forbundne arbejde med rimelighed kan begrunde oprettelse af et særligt
lokalt oppeborselskontor.

Udvalget skal under henvisning

hertil foreslå, at i hvert fald sysselmanden for Norderoernes
syssel snarest fritages for oppeborselsvæsenet, der bor Jignlssgges til et særligt kontor, og at en tilsvarende begrænsning
af sysselmændenes arbejdsomrade soges gennemført i de ovrige
sysler, efterhånden som udviklingen indenfor oppeborselsvæsenet gor dette rimeligt.
Pra sysselmandsforeningen har udvalget modtaget et andragende om udvalgets stötte til gennemforelse af en omnormering
af sysselmandsstillingerne, således at disse placeres i lønningsklasserne p.7OO-6.OOO kr. og 4.500-5-220 kr.

Poreningen

har bl.a. anført, at sysselr.iandsstillingerne er ringere lønnet
end stillinger af tilsvarende betydning under landsstyret og
indenfor de*t færøske erhvervsliv.
Udvalget kan tiltræde, at det er vigtigt, at sysselmandsstillingerne til enhver tid aflønnes således, at det er muligt
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at fremskaffe kvalificerede ansøgere til disse stillinger.

Da

den nuværende lønordning, der er gennemført ved normeringsloven
for finansåret 1953/54» er af forholdsvis ny dato, bør den lønmæssige placering af sysselmandsstillingerne ske i forbindelse
med den revision af tjenestemandsloven, som forberedes i den
siddende lønningskommission.

Udvalget kan anbefale, at kommis-

sionen ved den endelige lønfastsættelse følger de synspunkter,
der er fremsat af foreningen.
Udvalget er af justitsministeriet anmodet om en udtalelse
om et fra sysselmandsforeningen modtaget andragende om, at sysselmændene normeres med en uniform i lighed med den for politiets tjenestemænd fastsatte, jfr. Uniformsreglement af 11. februar I954 for politiet.

Som begrundelse for ansøgningen er

det anført, at den ved kongelig resolution af 20. marts I863 for
sysselmændene foreskrevne uniform ikke længere er tidssvarende.
Udvalget har ikke fundet tilstrækkelig anledning til at
anbefale, at sysselmændene normeres med en politiuniform.

Da

sysselmændene har andre vigtige funktioner end de politimæssige,
bør de normalt fremtræde som civile myndigheder.

Under større

sammenkomster o.lign., hvor det kan være af betydning, at sysselmanden fremtræder let kendelig, vil en uniformskasket
almindeligvis være tilstrækkelig, hvorved bemærkes, at sysselmanden normalt kendes af alle i syslet.
Af hensyn til varetagelsen af de betydningsfulde opgaver,
som påhviler sysselmændene, er det ikke blot vigtigt, at sysselmandsstillingerne besættes med personale, som har de bedst
mulige kvalifikationer, men udvalget anser det tillige for påkrævet, at der efter ansættelsen i rimeligt omfang gives sysselmændene lejlighed til at dygtiggøre sig og søge orientering
om udviklingen på områder, som kan have betydning for deres
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Ü
tjeneste.

Man skal derfor foreslå, at der med passende mellem-

rum på Færøerne arrangeres moder med sysselmændene, hvorved der
af dommeren og politimesteren samt eventuelt tillige af tjenestemænd hos rigsombudsmanden og ved landsstyret gives sysselmændene underretning om ændringer i den for Færoerne gældende
lovgivning og oplysning om myndighedernes praksis på de omrader,
som sysselmændene i deres daglige arbejde har berøring med.

Ud-

valget finder det endvidere onskeligt, at der på skift gives
sysselmændene adgang til at deltage i et af de særkurser, som
jævnligt arrangeres på politiskolen for overordnede polititjenestemænd, f.eks. politiassistenter, således at sysselmændene
på denne måde og eventuelt ved samtidige studiebesøg i forskellige politikredse kan blive orienteret om udviklingen udenfor
Færoerne på det politimæssige område.
Under drøftelserne af sysselmændenes forhold har udvalget
endelig haft opmærksomheden henledt på, at den sikkerhed, som
sysselmændene stiller for deres tilsvar, er ganske utilstrækkelig, navnlig i betragtning af de betydelige belob, som sysselmændene indkræver til landsstyret.

La det imidlertid er oplyst,

at spørgsmålet om forhøjelse af sikkerhedsstillelsen er taget
under overvejelse af de interesserede myndigheder, har udvalget
ikke fundet anledning til at stille noget forslag vedrorende
dette spørgsmål.
1)

Som omtalt i afsnit III.C. har udvalget anset det for ønske-

ligt, at den færøske politistyrke, i det omfang det er muligt,
opbygges i overensstemmelse med de for rigspolitiet gældende
principper.

Der er dog i udvalget enighed om, at det på grund
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af de særlige forhold på Færøerne er nødvendigt i nogen grad
at fravige disse principper.
a) Den vigtigste opgave for politistyrken på Færøerne er
ordenstjenesten, medens der kun i forholdsvis beskedent omfang
påhviler styrken civile opgaver.

Det er endvidere almindeligt,

at det væsentligste arbejde for politiet med hensyn til opretholdelse af ro og orden ligger indenfor aften- og nattetimerne,
medens ordenstjenesten i den øvrige del af døgnet sædvanligvis
kan udføres med et minimum af personale.

Under disse forhold

vil en politistyrke, som udelukkende består af fast ansatte politibetjente med heldagstjeneste, således som det principielt
er tilfældet indenfor det danske politi, ikke være en hensigtsmæssig ordning.

For at kunne varetage ordenstjenesten på til-

fredsstillende måde, må styrken nemlig bestå af et relativt
stort antal personer, men disse vil ikke alle kunne beskæftiges
udenfor de timer, hvor ordenstjenesten lægger beslag på personalet, og ordningen vil derfor blive i høj grad uøkonomisk.
Omvendt vil en politistyrke bestå,ende af heldagsstillinger,
hvis antal alene normeres under hensyn til beskæftigelsen i
dagtimerne, i almindelighed ikke have mulighed for at varetage
ordenstjenesten på tilfredsstillende måde.
Udvalget finder derfor, at tanken om at normere det
færøske politi udelukkende med tjenestemandsstillinger, i hvert
fald foreløbig bør opgives.

Antallet af egentlige polititjene-

stemænd på Færøerne bør fastsættes under hensyn til, hvad der
efter de stedlige forhold kan antages at være rimeligt behov
for.

I det omfang det skønnes nødvendigt, at politiet herud-

over råder over personale, som kan bistå ved varetagelse af
ordenstjenesten, vil det efter udvalgets opfattelse være rime-

36ligt at forøge styrken med et passende antal reserv^politibetjente.

Disse stillinger "bør besættes med personer, som er vil-

lige til at påtage sig hvervet som bibeskæftigelse, og som i
kraft af deres anseelse på stedet er i stand til at optræde med
fornøden autoritet.
Reservepolitibetjentene skal ikke blot være et hjælpemandskab, som sættes ind i ekstraordinære situationer, men bør indgå
som led i den almindelige polititjeneste, således at de sammen
med de ordinære politibetjente deltager i ordenstjenesten, og
således at de ifølge deres ansættelsesvilkår forpligtes til at
forrette tjeneste et vist antal timer ugentlig mod et fast
honorar.

Det kan i denne forbindelse oplyses, at et antal nat-

og reservebetjente, som i nogle politikredse udenfor København
ansattes i politiet før dettes overgang til staten, stadig forretter tjeneste i nogle mindre byer, og at denne ordning har
virket tilfredsstillende.
b) Udvalget har endvidere overvejet, om der måtte være
grundlag for at oprette en stilling som kriminalbetjent på
Færøerne.

Under hensyn til de oplysninger, som foreligger an-

gående omfanget af kriminaliteten på øerne, jfr. bilag 3, er
der efter udvalgets skøn ikke grundlag for at oprette en sådan
stilling, da den pågældende tjenestemand ikke vil kunne beskæftiges fuldtud med kriminalpolitimæssige opgaver.

Man finder

det derfor mere hensigtsmæssigt, at en eller flere færøske ordenspolititjenestemænd får lejlighed til at gennemgå en passende
praktisk og teoretisk uddannelse som kriminalbetjent, således
at de kan påtage sig behandlingen af de almindelige kriminelle
sager.

Med hensyn til større eller mere indviklede sager bør

der som hidtil søges assistance fra rigspolitichefens rejseafdeling.

im
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2)

Under henvisning til de under l) omtalte almindelige syns-

punkter skal man 'bemærke følgende vedrørende det færøske politis normerings
Den nuværende politistyrke på Færøerne består for tiden af
1 overpolitibetjent og 14 politibetjente, der forretter tjeneste
således:
Heldagsbeskæftigede
Ihorshavn
8
Norderøernes syssel
1
Østerø syssel
Vaagø syssel
Suderø søndre syssel
1
Suderø nordre syssel
1
11

Andre

1
3

4

Denne styrke kan under hensyn til befolkningstallet og omfanget af det politimæssige arbejde ikke anses for tilstrækkelig.
Det er da også overfor udvalget oplyst, at der af forstanderskabet i Vestmanhavn er rejst spørgsmål om ansættelse af en
politibetjent i denne bygd.

Som det fremgår af bilag 7> S a v

forstanderskabet i Klaksvig allerede i 1954 udtryk for, at politistyrken, som dengang bestod af 2 politibetjente, burde forøges.

Forstanderskabet mente imidlertid ikke, at kommunen var

i stand til at udrede flere penge til politilønninger.
Ved forhandling mellem forstanderskabet for Næs sogns kommune og landsstyret er der opnået enighed om oprettelse af en
stilling som told- og politibetjent i Skaalefjord.

Stillingen

er midlertidig besat ved udstationering af en toldbetjent fra
Ihorshavn.

I Sandø syssel har der været ført forhandlinger med

kommunerne om ansættelse af en politimand, som tillige skulle
bistå sysselmanden som kontormedhjælper og varetage opgaverne
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som pantefoged for samtlige kommuner på Sandø.

Forhandlingerne

endte dog uden resultat, da kommunerne ikke ønskede at deltage
i udgifterne

til stillingens aflønning.

Efter nærmere overvejelse af forholdene i de enkelte bygder
skal udvalget foreslå, at det færøske politi fremtidig normeres
således:

10
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Som det fremgår af foranstående, vil antallet af heldagsbeskæftigede politibetjente efter forslaget blive forøget med 7,
nemlig 4 i Klaksvig, 1 i Vestmanhavn, 1 i Skaalefjord og 1 på
Vaagø.
Grundlaget for den foreslåede forøgelse af politipersonalet
i Klaksvig er navnlig denne bygds stærke vækst i de senere år.
Indbyggerantallet, som i 1945 udgjorde ca. 2450, var i 1950
steget til ca. 2900 og udgør nu ca. 3500.

Udvalget har end-

videre taget hensyn til den forøgelse af politiarbejdet, som
skyldes den livlige trafik på Klaksvigs havn, der bl.a. besøges
af mange udenlandske fartøjer.

Man har tillige taget i betragt-

ning, at de i Klaksvig stationerede politibetjente har opgaver
udenfor bygdens område i Norderøernes syssel, hvis samlede be-
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folkning (inclusive Klaksvig) nu udgør ca. 4800 personer.

En

direkte sammenligning mellem Klaksvig og områder af lignende
størrelse i andre politikredse lader sig på grund af forholdenes forskellighed vanskeligt foretage, men det kan dog nævnes,
at f.eks. Hirtshals, som har en betydelig fiskerihavn, har en
politistation med 5 polititjenestemænd, der betjener et område
med ca. 4800 indbyggere.
Ved Skaalefjorden har der tidligere været stationeret en
politibetjent, som var bosat i Tofte, og hvis lønning udrededes
af lagtinget og Næs sogns kommune med halvdelen af hver.

Ud-

valget har under hensyn til befolkningstallet, ialt ca. 30°0
personer, i de bygder, som ligger omkring Skaalefjorden, anset
det for rimeligt, at denne stilling, som er blevet nedlagt ved
ledighed, nu genoprettes i overensstemmelse med befolkningens
ønsker.

Endvidere har man fundet det af forstanderskabet i

Vestmanhavn udtrykte ønske om stationering af en politibetjent
i denne bygd velbegrundet, hvorved bemærkes, at sysselmanden
for Strømø syssel hidtil kun har haft bistand af en kvindelig
sysselfuldmægtig, som ikke har kunnet aflaste sysselmanden
med hensyn til de rent politimæssige opgaver.

Endelig har ud-

valget anset det for hensigtsmæssigt, at de nuværende 3 stillinger som politibetjent på Vaagø, af hvilke ingen er heldagsstillinger, afløses af een stilling som politibetjent med
fuld beskæftigelse.
Det foreslåede antal stillinger som reservepolitibetjent
er på grundlag af de under l.a) omhandlede almindelige synspunkter fastsat efter et skøn over, i hvilket omfang der må
antages for tiden at være behov for stillinger af denne art.
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Da der er tale om en nydannelse, finder udvalget det dog
rimeligt, at ordningens gennemførelse udstrækkes over et passende tidsrum.

Herved kan de erfaringer, som efterhånden indvindes,

indgå i overvejelserne angående ordningens endelige udformning,
således at både antallet af reservepolitibetjente og tilrettelæggelsen af deres tjeneste kan tilpasses efter det praktiske
behov.

En sådan tilpasning vil iøvrigt til enhver tid relativt

let kunne foretages, da en udvidelse af stillingernes antal
eller en forøget benyttelse af de allerede ansatte reservepolitibetjente ikke medfører økonomiske konsekvenser af større betydning og derfor bør kunne gennemføres af politiledelsen uden
særlig bevilling, ligesom en nedsættelse af antallet, da det
drejer sig om løst ansat personale, altid kan gennemføres med
et passende varsel.
Med udgangspunkt i overvejelserne vedrørende den færøske
politistyrkes fremtidige størrelse ønsker udvalget endelig at
bemærke, at en hensigtsmæssig udnyttelse af den foreslåede, for
hele politikredsen fælles politistyrke i nogen grad må bero på,
i hvilken udstrækning det bliver praktisk muligt at anvende politibetjentene udenfor de bygder, hvor de pågældende far bopæl.
Sålænge samfærdselen mellem de enkelte bygder og øer hovedsagelig er baseret på søværts

transport, er de nævnte muligheder

bl.a. på grund af vejrforholdenes indflydelse ikke de bedste.
Udvalget skal derfor fremhæve, at det også af hensyn til polititjenestens rationelle tilrettelæggelse er af den største vigtighed, at de i gang værende og projekterede vejarbejder, hvis
fuldførelse vil medføre hurtigere og sikrere forbindelser mellem
bygderne og øerne, fremmes så meget, som det økonomisk og teknisk
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er muligt.
3)

Med hensyn til aflønningen af de ordinære polititjenestemænd

skal udvalget foreslå, at de for polititjenestemænd i den øvrige
del af riget gældende regler bringes i anvendelse, således at der
udover den sædvanlige tjenestemandsløn ydes de pågældende rådighedstillæg.

Reservepolitibetjentene bør efter udvalgets skøn

søges aflønnet med et fast vederlag pä 96O kr. årlig, hvortil der
bør ydes det sædvanlige for finanslovshonorarer gældende dyrtidstillæg, fra 1. oktober 1956 105 pct.

Der bør herudover ydes

reservepolitibetjentene et vederlag på 3>5O kr. i timen

med dyr-

tidstillæg for tjeneste udover 6 timer om ugen.
4)

For så vidt angår politiets udrustning, uniform, uddannelse

og adgang til bibeskæftigelse finder udvalget, at de regler, som
er gældende for politiet i landets øvrige politikredse, bør
finde anvendelse.

Særlig med hensyn til uddannelsen bemærkes,

at udvalget finder det hensigtsmæssigt at uddannelsen fremtidig
tilrettelægges således, at de færøske politibetjente, der som
hidtil forudsættes rekrutteret fra øernes egen befolkning, ikke
blot får lejlighed til at gennemgå den sædvanlige undervisning
pa statens politiskole, men at der tillige gives dem mulighed
for at indhøste praktiske erfaringer ved deltagelse i polititjenesten i en anden politikreds.

Det foreslås derfor, at færøske

politibetjente, der er ansat på prøve, efter nogen tids tjeneste
på Færøerne skal gennemgå det nuværende begynderkursus på
10 uger på statens politiskole og derpå sættes til tjeneste i en
politikreds i indtil 1 år.

Derefter bør de, forinden de vender

tilbage til Færøerne, gennemgå det i politiskolereglementets
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kapitel II. omhandlede kursus pä 20 uger.
Endelig bemærkes med hensyn til politiets udrustning, at
udvalget må anse det for ønskeligt, at der stilles et automobil
til disposition for politistationerne i Thorshavn og Klaksvig
til brug ved udrykninger m.v.

Derimod anser man det ikke for

påkrævet, at der med henblik på transporten mellem de enkelte
øer anskaffes både til brug for politiet.
2.1 Kontorpersonalet.
Udvalget har drøftet ansættelses- og avancementsforholdene
for det ved politikontoret i Thorshavn og sysselkontorerne ansatte kontorpersonale.
Angående det ved politikontoret ansatte personale er det
oplyst, at spørgsmålet om tjenestemandsansættelse af en del af
dette personale har været genstand for forhandling mellem justitsministeriet og finansministeriet, som i skrivelse af 2. februar 1955 har meddelt, at man fandt det rettest, at spørgsmålet
blev stillet i bero til overvejelse i lønningskoinmissionen.
Med hensyn til personalet ved sysselkontorerne har udvalget
overvejet, om der - såfremt personalet ved politikontoret tjenestemand sansætte s - tillige bør ske tjenestemandsansættelse
af det førstnævnte kontorpersonale.

Af de foreliggende oplys-

ninger o"m arbejdet på sysselkontorerne fremgår, at der ved
disse kontorer er brug for en lønordning, som gør det muligt
på en nem måde at tilpasse lønnen efter de enkelte kontormedhjælperes arbejdsområde, ansvar og kvalifikationer, og man finder
under hensyn hertil, at den nuværende ordning, hvorefter de
pågældende lønnes efter de for ikke-tjenestemandsansatte kon-
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tormedhjælpere gældende regler, bør foretrækkes fremfor en
tjenestemandsordning.

Det bemærkes herved, at kontormedhjæl-

pere, som afgår på grund af svagelighed eller alder (70 år)
efter mindst 15 års tjeneste ander staten efter det fyldte
30 år, vil have mulighed for at opnå en understøttelse fra
statskassen i overensstemmelse med de herom gældende regler,
jfr. finansministeriets cirkulære nr. 105 af 8« maj 1950.
Med hensyn til avancementsforholdene for det ved sysselkontorerne beskæftigede personale bemærkes, at forfremmelse til
kontorassistent normalt bor finde sted på grundlag af tjenestealder,

løvrigt må det efter udvalgets opfattelse anses for

ønskeligt, at den kontormedhjælper ved hvert sysselkontor, som
er sysselmandens stedfortræder, "sysselfuldmægtigen", får
mulighed for et forholdsvis hurtigt avancement, således at der
ikke lægges afgørende vægt på den pågældendes tjenestealder.

Udvalget går ud fra, at de bygninger og lokaler med tilhørende inventar, som for tiden benyttes af politimyndighederne
på Færøerne, også efter en nyordning af politiet vil være til
dettes disposition.

Såfremt de færøske kommuner ved nyord-

ningen helt eller delvis fritages for at bidrage til dækning af
udgifterne vedrørende politivæsenet, finder man det rimeligt,
at der som led i nyordningen træffes bestemmelse om, at kommunerne uden vederlag overlader de bygninger m.v., som har været
benyttet til politistationer, til staten eller landsstyret til
eje eller forvaltning i overensstemmelse med de retningslinier,
som blev fulgt ved enliedspolitiordningens gennemførelse i 1938»
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jfr. § 2 i lov nr. 166 af l8. maj 1937»
Det er iøvrigt udvalgets opfattelse, at kommunerne også
efter den foreslåede nyordnings gennemførelse i rimeligt omfang
bør yde staten eller landsstyret hjælp til erhvervelse af grunde
eller ejendomme i tilfælde, hvor det i fremtiden måtte vise sig
nødvendigt at forbedre politiets lokaleforhold.

En sådan imøde-

kommenhed fra kommunernes side vil være i overensstemmelse med
den praksis, som er blevet fulgt i den øvrige del af riget efter
enhedspolitiordningen, og den vil ikke mindst være velbegrundet
i de første år efter en nyordning af det færøske politi, da det
må forudses, at det i denne periode vil blive nødvendigt flere
steder ved byggeri eller erhvervelse af ejendomme at afhjælpe
forskellige lokalemæssige mangler.

De bygninger, som politiet

for tiden råder over, er nemlig ikke alle fuldt tilfredsstillende, og hertil kommer, at de udvidelser af politistyrken, som
udvalget har foreslået, vil medføre et forøget behov for lokaler.
Udvalget skal herom bemærke følgende:
1) Thorshavn^
Som omtalt i afsnit II.D. er politistationen i Thorshavn
beliggende i byens nuværende rådhus, som antagelig skal nedrives, når det nye radhus er taget i brug.

Da det derfor må

forudses, at politistationen i løbet af nogen tid må flyttes
andetsteds hen, og da det under alle omstændigheder bliver nødvendigt at opføre et nyt arresthus i Thorshavn, jfr. nedenfor
under E., finder udvalget det hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med arresthusbyggeriet tillige opføres en ny politistation.

På udvalgets foranledning er der mellem landsstyret
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og byrådet i Thorshavn ført forberedende forhandlinger angående
dette spørgsmål, og disse drøftelser er resulteret i, at byrådet under forudsætning af en nyordning af politiet på Færøerne,
hvorved kommunerne fritages for politiudgifterne, har tilbudt
vederlagsfrit at stille en egnet og velbeliggende grund til
rådighed til opførelse af en ny arrest- og politibygning.

Ud-

gifterne til opførelse på denne grund af en politistation af
passende størrelse er af justitsministeriets tilsynsførende
arkitekt, Alex Poulsen, der har besigtiget forholdene på stedet,
anslået til 115.000 kr., jfr. arkitektens skrivelse af I7. oktober 1956 (bilag 11)..
2) Norderøernes^s^ssel^
Medens sysselmandens bolig og kontor ikke giver anledning
til bemærkninger, må det anses for nødvendigt at tilvejebringe
nye lokaler til den politistyrke, som efter udvalgets forslag
bør stationeres i Elaksvig.

Den nuværende politistation er

ikke egnet til formålet, og det vil derfor efter udvalgets opfattelse være mest hensigtsmæssigt, at der også i Klaksvig opføres en ny politistation, så vidt muligt på den til sysselmandsboligen hørende grund.

Omkostningerne ved opførelse af en

politistation, der bør være af omtrent samme størrelse som den
foreslåede nye politistation i Thorshavn, vil, når der bortses
fra byggegrunden, andrage ca. 100.000 kr., jfr. bilag 11.
3) Østerø_sy_ssel_.
Som nævnt i afsnit II.D. har sysselmanden i Fuglefjord bolig
og kontor i en ejendom, som staten har lejet for et årligt beløb
af 4.8OO kr.

Ejendommen er j.kke godt vedligeholdt og ikke vel-
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egnet til formalet, og da lejeudgiften desuden er rigelig stor,
finder udvalget det ønskeligt, at der snarest tilvejebringes
mulighed for at flytte sysselmandens bolig og kontor til bedre
egnede lokaler.

Da det efter de for udvalget foreliggende op-

lysninger næppe vil være muligt for en rimelig betaling at erhverve en passende bygning i Fuglefjord, skal udvalget foreslå,
at også dette lokalespørgsmal løses ved opførelse af en ny bygning til brug for sysselmanden.

Udgifterne herved vil, nar der

bortses fra byggegrunden, andrage ca. 110.000 kr., jfr. arkitektens overslag, bilag 11.
Der har på udvalgets foranledning været ført forhandlinger
med forstanderskabet i Fuglwfjord om muligheden for, at der af
kommunen stilles en byggegrund til rådighed til det omhandlede
formål.

Forstanderskabet har dog ikke hidtil kunnet frem-

skaffe en passende grund.
Udvalget skal henlede opmærksomheden på, at det ikke af
hensyn til sysselmandens tjeneste er nødvendigt, at han har
bopæl og kontor i Fuglefjord, og at en flytning af sysselmanden
til en af bygderne ved Skaalefjord, hvor befolkningstallet som
tidligere omtalt er stærkt voksende, ikke vil frembyde tjenstlige ulemper.
4) Sandø_sy_ssel._
Endelig skal udvalget foreslå, at der opføres en ny bolig
og kontorbygning til sysselmanden i Sand.

Den for tiden til

dette formål anvendte ejendom, som tilhører staten, er ikke
hensigtsmæssigt indrettet og kan ikke uden uforholdsmæssige
omkostninger bringes i fuldt tilfredsstillende stand, jfr.
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herved arkitektens udtalelse, bilag 11.

Da ejendommen imidler-

tid ikke er uanvendelig til almindelig beboelse og formentlig
vil kunne sælges for en rimelig pris, finder man det mest hensigtsmæssigt, at den afh?andes, og at der i stedet for opføres en
ny sysselmandsbolig med de fornødne kontorlokaler.

Udgiften vil

blive af omtrent samme størrelse som anslået for sysselmandsboligen i Østerø syssel, men beløbet vil blive reduceret med
det ved salget af den nuværende sysselmandsbolig indkomne beløb.
I Strømø, Vaagø og Suderø nordre og søndre sysler er sysselmændenes og politiets lokaleforhold stort set tilfredsstillende, og udvalget har derfor ikke fundet anledning til at
stille andre forslag til bygningsmæssige foranstaltninger vedrørende politiet end de ovenfor nævnte.

Man skal dog bemærke,

at politistationen i Tveraa trænger til en grundig istandsættelse.
Ei

Arrestvæsenet^

Som det fremgår af omtalen i afsnit U . E . er de for tiden
som arrest anvendte lokaler ganske uegnede til dette formal, og
udvalget må anse det for meget nødvendigt, at der snarest opføres et nyt og tidssvarende arresthus i Thorshavn, såvidt
muligt i forbindelse med den af udvalget foreslåede politibygning.

Under hensyn til de om belægningen i arresthuset fore-

liggende oplysninger, jfr. bilag 6, bør der i arresten indrettes 5 celler, 1 arbejdscelle, 2 detentioner, en arrestforvarerbolig samt 2 mindre rum til anvendelse som vagtrum m.v.

Udgif-

ten hertil er af justitsministeriets tilsynsførende arkitekt
anslået til 260.000 kr., jfr. bilag 11.
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Udvalget har ikke fundet anledning til at foreslå ændringer
vedrorende normeringen af det til arresten knyttede personale.
Man skal dog henlede opmærksomheden på, at det måske i perioder
kan være vanskeligt at beskæftige begge de nu ansatte fuldt ud,
og at det derfor muligt vil være hensigtsmæssigt at pålægge
arrestforvarerens medhjælper tillige at forrette tjeneste som
reservepolitibetjent efter landfogdens nærmere bestemmelse.
F.

Udgifterne_i_forbindelse_med_gennemførelsen_af_udval-

gets_forslag.
1)

Som det fremgår af det under D. og E. anførte vil gennem-

førelsen af udvalgets forslag vedrørende politiets og arrestvæsenets bygninger og lokaler nødvendiggøre, at der afholdes anlægsudgifter til et samlet beløb af ca. 695.000 kr., jfr. oversigten i den tilsynsførende arkitekts skrivelse af 17« oktober
1956 (bilag 11).

Endvidere vil det være nødvendigt at afholde

en engangsudgift på ca. 25.000 kr. til inventar m.v. til de nye
politibygninger i Thorshavn og Klaksvig og en udgift på indtil
24.000 kr. til anskaffelse af transportmotorvogne til politiet.
Såfremt der yderligere tages hensyn til de nødvendige reparationsarbejder vedrørende politistationen i Tveraa, må det päregnes,
at der i de kommende år udover de ordinære udgifter til politiet
og arrestvæsenet skal afholdes ca. 750.000 kr. til gennemførelse
af de efter udvalgets opfattelse påkrævede foranstaltninger.

Heri

kan dog fradrages det beløb, som måtte fremkomme ved salget af
sysselmandsboligen i Sand.
2)

Med hensyn til de fremtidige ordinære udgifter til politi-

og arrestvæsenet på Færøerne bemærkes, at disse efter gennem-
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forelsen af udvalgets forslag skønsmæssigt vil komme til at
andrage følgende årlige beløb:
Lønninger til landfogden, sysselmændene og
den faste politistyrke

ca. 33O.OOO kr.

Pensionsbidrag

"

9.500 "

Punktionshonorarer

"

500 "

Medhjælp (herunder lønninger til kontorpersonalet og reservepolitibetjentene)
"

I47.OOO "

Særlige ydelser (herunder bestillingstillæg
til sysselmændene og rådighedstillæg til politipersonalet)
"

48.000 "

Udrustning (herunder uniformer og drift af
motorkøretøjer)
"

35.000 "

Kontorholdsudgifter

"

150.000 "

Udgifter vedrørende strafferetsplejen .... "

I6.OOO "

Forskellige udgifter vedrørende polititjenesten

"

1.000 "

Drift og vedligeholdelse af bygninger .... "

24.000 "

Arrestv£3senet

35.000 "

"

Udgifter, der afholdes af politikassen ..."
lait

ÉLQQQ.."..
802.000 kr.

Da de samlede udgifter til politi- og arrestvæsenet på
Færøerne i finansåret 1955/56 har udgjort ca. 5&2.000 kr., vil
gennemførelsen af udvalgets forslag saledes medføre en årlig
merudgift på ca. 220.000 kr.

Ved udarbejdelsen af budgettet er

der dog ikke taget hensyn til dun besparelse, som vil indtræde
i politiets regnskab, såfremt udvalgets forslag om oprettelse
af et selvstændigt oppebørselskontor i Klaksvig gennemføres.
Den omhandlede merudgift på 220.000 kr. årlig kan specificeres
således:
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Regulering af lønninger til landfogden,
sysselmændene og det nuværende politiog kontorpersonale

ca. 14.000 kr.

Lønninger til yderligere 7 heldagsbeskæftigede polititjenestemænd

" 84.000 "

Fast honorar og timelon til reservepolitibetjente

" 53.000 "

Rådighedstillæg til 18 polititjenestemænd

" 29.000 "

Drift og afskrivning af motorkøretøjer

"

15.000 "

Merudgift til uniformer

"

7.000 "

Vedligeholdelse af bygninger

"

11.000 "

Arrestvæsenet

"

7.000 "

„

Til belysning af forholdet mellem den af udvalget foreslåede ordning og den nuværende ordning af politiet og arrestvæsenet på Færoerne har man udarbejdet den som bilag 9 vedlagte
oversigt, hvori der tillige er anført nogle oplysninger om politiet og arrestvæsenet i nogle politikredse med omtrent samme
indbyggerantal som Færøerne.

Det fremgår heraf bl.a., at ud-

gifterne til politiet og arrestvæsenet pa Færøerne vil stige
fra 17,94 kr. pr. indbygger i finansåret 1955/56 til 24,72 kr.
pr. indbygger ved gennemførelse af udvalgets forslag.

Det

sidstnævnte beløb er ganske vist noget højere end udgiften pr.
indbygger, i finansåret 1955/56 i de fleste af de i skemaet
nævnte øvrige politikredse, men forskellen kan dog ikke betegnes
som betydelig.

Dtt må navnlig tages i betragtning, dels at der

ved skønnet over udgifterne i forbindelse med udvalgets forslag
er taget hensyn til Ion- og udgiftsstigninger, som enten slet
ikke eller kun delvis har haft virkning i finansåret 1955/56,
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dels at sysselmændenes ikke-politimæssige opgaver nødvendiggør
opretholdelsen af et væsentligt større kontorpersonale end sædvanligt i politikredse af tilsvarende størrelse.

Endvidere er

der grund til at fremhæve, at det færøske politi ikke som politiet i de øvrige politikredse hurtigt kan få assistance andetsteds fra, og at det af denne grund er rimeligt at opretholde
et forholdsvis stort lokalt politiberedskab på Færøerne, jfr.
herved udvalgets bemærkninger om de foreslåede stillinger scm
reservepolitibetjent«

SiläS-1.
Færøernes_indb^ggerantal_den_30_L_november_1255i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Fuglø
Svinø
Viderejde
Kvannesund
Klaksvig
Kunø
Mygledal
Husum
Eldevig
.
Andefjord
Fuglefjord
Lervig
Gøte
Næs
Skaale
Sjov
Sund
Ejde
Gjov
Funding
Haldersvig
Saksen
Kvalvig
Thorsvig
Kollefjord
Kvivig
Vestmanhavn
Kaibak
Thorshavn udenbys
Kirkebø
Hestø
Nolsø
Sandevaag
Midvaag
Sørvaag

152
177
228
282
3511
I66
131
159
136
228
II87
565
622
I862
389
685
271
577
I88
I76
370
47
290
157
476
460
IO82
153
493
99
85
342
733
826
850

36. Bø
37- Myggenæs
38. Sand
39. Skopen
40. Skaalevig
41. Husevig
42. Skuø
43 . Kvalt 0
44. Prodetø
45 . Pamien
46. Hove
47. Porkere
48. Vaag
49. Sumbø
50. Thorshavn

.

114
I27
587
545
232
. I96
145
852
2022
219
194
445
1783
674
_Qtl.
lait 32.437

2.

1D) Oversigt over de ved retten pådømte sager, der
påtales af statsadvokaten.

3.
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REGLEMENT
for
politibetjent i Klaksvig.

1.
Sysselmanden er politibetjentens foresatte i ethvert
tjenstligt forhold, med hensyn til hvilket han ikke ifølge
loven eller reglementet er stillet under en anden myndighed.
2.
Det er politibetjentens opgave dels at våge over opretholdelse af den offentlige orden, dels at efterspore forbrydelser og andre overtrædelser af love og vedtægter, som
er genstand for offentlig påtale.

Han er pligtig til at gøre

anmeldelse om ethvert sådant forhold, som kommer til hans
kundskab.
Politibetjenten skal patrouillere i byen fra kl. 7 eftermiddag til kl. 1 nat.

Dog skal han være pligtig til,

ifald sysselmanden skønner, at det er nødvendigt at gøre
patrouilletjeneste på andre tider af døgnet, at udføre den
patrouilletjeneste, han i den anledning beordres til.
Han skal desuden påse, at de til gadebelysning og belysning ved havnen hørende belysningslegemer er i funktion, og
i modsat fald straks give anmeldelse til kommunens installatør,
3.
Politibetjenten står til politimesterens disposition
og modtager ordre direkte fra ham, når han er til stede i

2.
syslet.

I henhold hertil kan derfor politimesteren, når han

kommer til syslet og ønsker politiassistance, rekvirere den
fornødne assistance hos sysselmanden, der derefter giver politibetjenten ordre til at være til hans disposition.
4.
Polititiet jenten er pligtig til at gøre tjeneste i Klaksvig
sogns kommune, såvel i som udenfor Klaksvig.

Han kan desuden

beordres til at gøre midlertidig tjeneste andre steder i
syslet imod rejsegodtgørelse samt diæter efter den for politibetjente på Pærøerne gældende takst.
Han er pligtig til under patrouilletjenesten at have sin
opmærksomhed henvendt på brandfare og straks give brandalarm
ved udbrydende ildløs.
Han er pligtig til at yde sysselmanden bistand til varetagelse af karantænetjenesten i Klaksvig.
Han er pligtig til at udføre tjeneste som arrestforvarer
imod en passende godtgørelse; han er pligtig til at udføre
tilsigelser.
Politibetjenten skal daglig melde sig på sysselmandens
kontor og på kommunekontoret til et klokkesiet, som opgives
ham af disse, for så vidt der ikke under patrouilletjenesten
er forefaldet noget, der kræver omgående henvendelse.
Den daglige tjeneste vil forøvrigt være at udføre efter
nærmere instruks fra sysselmanden.
Politibetjenten skal under sin tjeneste være iført
uniform.

5.
Politibetjenten må ikke påtage sig privat arbejde uden

3.
sysselmandens og forstanderskabets tilladelse.

Ej heller må

han uden af politimesteren efter sysselmandens indstilling
meddelt tilladelse modtage nogen gave eller belønning i anledning af udførelse af sin tjeneste.

Han skal iagttage tavshed

med hensyn til alt, hvis beskaffenhed udfordrer det.

6.
Politibetjenten er pligtig til efter nærmere anvisning
af sysselmanden at føre tilsyn med, at personers flytning til
og fra kommunen rettidig anmeldes, jfr. § 35 i lov for Færøerne
nr. 7^ af 12. marts I923 om den kommunale beskatning.

7.
Han er pligtig til for kommunen at ombære mandtalslister
og selvangivelsesblanketter samt enkelte breve og meddelelser
af særlig hastende karakter, for så vidt dette ikke kommer til
at hindre hans tjeneste som politibetjent .

8.
Politibetjenten skal nøje iagttage de i lov af I3. april
I894 §§ 7-11 indeholdte bestemmelser for politiet, og navnlig
i sin tjeneste undgå al uhøflighed samt vise mådehold og besindighed.
Overtrædelse af dette reglement medfører bødeansvar efter
forannævnte lov af 13. april 1894 § 11.
Foranstående reglement godkendes herved.
Landfogden (politimesteren) på Færøerne, den 20. maj 1940.
NIELS WESTERBY.

Bilag_5i

2.
De ovennævnte lønninger er de ved begyndelsen af finansåret 1956/57 gældende.

I det overpolitibetjent af 2. grad

Harry Andresen tilkommende beløb indgår rådighedstillæg efter
tjenestemandslovens § 419, stk. 2, med 1.440 kr. årlig.

Som

nævnt i betænkningen side 14 er lønningerne til polititjenestemændene i Thorshavn fra den 1. juli 1956 forhøjet og udgør nu
1.321,63 kr. månedlig for overpolitibetjenten og 1.195>63 kr.
månedlig for hver af de seks politibetjente.
De under nr. 1-9 nævnte polititjenestemænd er ansat i
stillinger, som er forbundet med pensionsret.
tibetjente har ikke pensionsret.

De øvrige poli-

Bilag_6.

1)
2)
33)
4)

heraf 42 dage disciplinærstraf under afsoning af psykopatfængsel.
heraf 11 dage disciplinærstraf under afsoning af psykopatfængsel.
heri medregnet 82 dage faldende! på militære straffe.
heri medregnet 89 dage faldende på militære straffe.

Klaksvig sogns kommune.

OlSESSSiSlSS.
Klaksvig, den 11. november 1954<

Foranlediget af, at landfogeden i skrivelse af 7. oktober
1954 har anmodet kommunen om yderligere at ansætte 2 eller 3 politibetjente i Klaksvig, har forstanderskabet pä møde vedtaget at
svare, at da politiordningen i Klaksvig blev startet efter 194-0,
var der ingen forbindelse med Danmark.

Kommunen har derfor af-

holdt alle udgifter vedrørende politiet her siden dengang.

Da

hele politisagen er dansk, og færinger ingen myndighed har på
dette område - heller ikke vedrørende de to politibetjente, vi
lønner - synes vi, at det er ulogisk at vi fortsat skal betale
politiet løn og andet i forbindelse hermed, så længe politiet er
under den nugældende ordning.
Vedrørende ansættelse af flere politibetjente her i bygden,
så er der ingen tvivl om, at dette er nødvendigt, eftersom bygden
er vokset hurtigt og ligeledes skibstrafikken til bygden.

Så-

ledes som vore økonomiske forhold er i dag, kan kommunen ikke
tilvejebringe det beløb, som er nødvendigt til politisagen, såfremt flere politibetjente skal ansættes, da bygden skal bruge
store beløb til veje, kloakker, skoler og meget andet.

Bortset

herfra synes vi, at da hele politispørgsmålet er under dansk myndighed, så bør Danmark også afholde alle udgifterne, der hører
til dette spørgsmål.
Hvilket herved meddeles landsstyret.
F.v.
Josias Matras

Til Færøernes landsstyr,
Tdrshavru

Bilagt

Thorshavns "byråd.
Thorshavn, den 15 . februar 1955'

Færøernes landsstyre,
Thor s.havn.
Byrådet har længe overvejet spørgsmålet vedrørende nyordning
af politiet på Færøerne og har i den anledning flere gange forhandlet med den forrige landfoged Landau og nuværende landfoged
Feilberg Jørgensen om mulighederne for en overførsel af det
færøske politi til rigspoliti, på samme måde som det er sket med
det kommunale politi andet steds i riget.
De økonomiske byrder af at holde politiet er temmelig følelige for kommunerne - hos Thorshavns kommune er udgifterne for
tiden ea. kr. 105.000.-, hvortil kommer lokale til politistation-.
Det er klart, at det vil være en stor lettelse, såfremt kommunerne bliver fritaget for denne udgift.
Endvidere synes man, at det er upraktisk, at politiet lønmæssigt set sorterer under kommunerne, medens det tjenstligt er
underlagt landfogeden, der er statstjenestemand.
På møde mellem landsstyret og byrådets kasseudvalg den 19.
januar i år om politiets aflønning, blev spørgsmålet om en nyordning af politiet også løseligt omtalt.
Byrådet har siden behandlet dette spørgsmål og på møde den
27. januar i år blev det vedtaget efter anbefaling fra kasseudvalget at anmode Færøernes landsstyre om at lægge sagen således
til rette, at politiet på Færøerne kan komme ind under samme
ordning, som den der er gældende for rigspolitiet.

Denne byrådsvedtagelse blev vedtaget med 9 stemmer - to
medlemmer var ikke tilstede.
Byrådet håber, at denne sag bliver modtaget med velvilje
af landsstyret og forelagt vedkommende myndigheder hurtigst
muligt.
B.v.
J.P. Henriksen
formand
/G. Mikkelsen
sekretær

BilagJ^

Nat- og
Kontor- Sogne- Arrest- Arrest- Samlede ud- Udgift
reserve- perso- fogder huse
pergifter til
pr. indbetjente nåle
sonale politi- og
bygger i
arrestvæsen 1955/56
_____ ______ _ i 1955/56
4

16

-

1

2

ca* 582.OOO kr.

17,94 kr;
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vedrørende

udlandet^
Udvalget har gennem justitsministeriet tilvejebragt forskellige oplysninger om politiordningen i Island og Norge samt
om politiforholdene på Ålandsøerne.

Man skal herom oplyse

følgende:

^Ji2iiii£t_i_IslancU
Den islandske politiordning er fastlagt ved en lov af
12. februar 1940.

Ifølge -denne lov kan regeringen bestemme, at

der i byer med 1000 indbyggere og derover skal være indtil
2 faste politibetjente for hver 1000 indbyggere, samt at politimesteren skal bo på stedet.

Statskassen kan yde tilskud til

byerne med indtil 1/6 af omkostningerne ved opretholdelse af
politivæsenet under forudsætning af, at der findes mindst een
politibetjent for hver 700 indbyggere i byen.
Af politiet i Reykjavik indgår 1/6 i en særlig afdeling,
"rigspolitiet", der bl.a. har til opgave at forberede retssager, at kontrollere færdselen på hovedvejene, at føre tilsyn
med udlændinge, at påse spirituslovgivningens overholdelse
samt at opretholde orden ved møder udenfor byerne.

Endvidere

kan der fra rigspolitiet ydes assistance til det stedlige politi i kommuner, hvor der på grund af sæsonarbejde el.lign.
samles mange mennesker.

I andre byer kan indtil 1/6 af politi-

personalet stilles til rådighed for rigspolitiet.

Besætningen

på inspektionsskibene henregnes til rigspolitiet, og der kan
træffes bestemmelse om, at også toldvæsenets tjenestemænd skal

2.
udføre polititjeneste indenfor rigspolitiet.
Ved ekstraordinære lejligheder kan politistyrken forøges
ved oprettelse af et reservepoliti.

Staten afholder omkost-

ningerne herved, dog ikke udover et beløb svarende til 1/3 af
udgifterne ved det almindelige politiberedskab i byerne.
I det omfang statskassen deltager i omkostningerne ved opretholdelse af byernes politi er dettes personale - hvadenten
der er tale om faste politibetjente eller reservemandskab forpligtet til at forrette tjeneste hvorsomhelst i landet efter
justitsministerens bestemmelse.
Der er i Reykjavik oprettet en politiskole, hvor nyansatte
politibetjente i løbet af nogle vintermåneder kan gennemgå en
teoretisk og praktisk uddannelse.
Herredsdommerne - sysselmændene - fungerer både som politimestre og dommere og har tilsyn med fængslerne udenfor
Reykjavik.
timyndighed.

I hver kommune er der ansat en sognefoged med poliPå landet og i mindre byer, hvor der ikke er

ansat politi, kan endvidere enkelte personer autoriseres til
under politimesterens ledelse at opretholde ro og orden ved sammenkomster og møder.
Der findes detentionslokaler i næsten alle byer, hvis indbyggerantal overstiger 1000.

Detentionslokalerne anvendes til

forvaring af anholdte og varetægtsfanger, men kan med justitsministeriets tilladelse også anvendes til anbringelse af fanger,
der skal afsone bøder eller frihedsstraffe på ikke over 2 måneder.
B^Politiet^iJTorge^
1.

I Norge udføres polititjenesten udenfor byerne (købstæderne)

3.
som regel ikke af ordinære polititjenestemænd, men af de såkaldte lensmænd.

Landet er inddelt i 469 lensmandsdistrikter,

cg det er normalt lensmanden og hans betjente, som udfører polititjenesten i distriktet med politimesteren som nærmeste overordnede.

Lette gælder både ordens- og kriminalpolititjenesten.

Lensmandsdistrikterne er af forskellig størrelse.

Nogle af dem

falder sammen med herredet (kommunen), andre omfatter flere
kommuner.
Selvom det er hovedregelen, at politikamrenes tjenestemænd
kun varetager polititjenesten i byerne, medens lensmændene varetager disse opgaver udenfor byerne, er denne ordning dog ikke
til hinder for, at politikamrenes tjenestemænd i enkelte tilfælde får pålæg om at overtage såvel ordens- som kriminalpolititjenesten i et landdistrikt eller at yde lensmanden bistand.
Lette vil navnlig ske ved større efterforskningsopgaver.
2.

La de norske lensmænds virksomhed og stilling i flere hen-

seender minder om de færøske sysselmænds, skal i følgende meddeles nogle oplysninger om lensmændenes stilling og opgaver.
Administrativt var lensmændene oprindelig tjenestemænd
under skattevæsenet, men i 1945 blev de henlagt under justisog politidepartementet.

Le oppebærer en mindre, fast løn fra

staten, men lønnes iøvrigt gennem sportler.
Lensmændene har en række forskellige opgavers
Som nævnt varetager de sammen med deres medhjælpere (lensmands-betjentene) både kriminal- og ordenspolititjenesten i
landdistrikterne.

Lensmanden er leder af politiet i distriktet,

men er underordnet politimesteren både som politimand og som
repræsentant for anklagemyndigheden.

Politiarbejdet danner

4.
grundlaget fcr den faste løn, som lensmanden oppebærer fra
staten, og for statens aflønning af lensmandsbetjentene.
Endvidere er det overdraget til lensmændene at være stævningsmænd, at foretage opkrævning af og eventuelt udpantning
for skatter til stat og kommune, at afholde tvangsauktioner såvel med hensyn til fast ejendom som løsøre - og visse frivillige auktioner, samt at sørge for inddrivelse af underholdsbidrag
til børn og ægtefæller.

Lensmændene fører tilsyn med of-

fentlige vejes og broers tilstand, og de er vurderingsmænd for
Norges brandkasse samt indkræver præmier og tegner forsikringer
for brandkassen.

Endelig er det ikke ualmindeligt, at lens-

mændene driver visse arter af virksomhed, der må karakteriseres
som privat forretningsvirksomhed, bl.a. virksomhed som ejendomsmægler, ydelse af retshjælp, møde som rettergangsfuldmægtig
i forligskommissioner, virksomhed som medhjælper for skifteretten under offentligt skifte, forsikringsagentur, navnlig med
hensyn til motorkøretøjsforsikring, inkassation af fordringer
for private m.v.
Spørgsmålet om lensmændenes opgaver og aflønning har i
1948-49 været genstand for overvejelse i en kommission til
overvejelse af politiforholdene på landet i ITorge.

I kommis-

sionens betænkning er der givet udtryk for, at afgørelsen af,
hvilke opgaver der bør henlægges til lensmændene, må træffes
udfra indbyrdes tildels modstridende hensyn.

På den ene side

bør lensmændene ikke have så mange opgaver af ikke-politimæssig
karakter, at polititjenesten forsømmes.

I hvert fald må der

sørges for et tilstrækkeligt antal betjente som bistand for
lensmanden.

På den anden side vil det i de fleste distrikter

5.
være en fordel, at lensmændene ikke "blot varetager polititjenesten* men også äiidre opgaver i passende udstrækning.

Herved

Skaffes der fuld beskæftigelse for et større antal betjente,
end den daglige polititjeneste kræver, og samtidig får man en
større styrke til rådighed til brug ved særlige lejligheder og
til større opgaver.

Endvidere kcmmer det polititjenesten til

nytte, at lensmanden og hans betjente gennem de ikke-politimæssige opgaver opnår nærmere kontakt med befolkningen.
Kommissionens flertal foreslog dog en vis begrænsning af
lensmændenes hidtidige opgaver (forbud mod erhvervsmæssig virksomhed som ejendomsmægler, agenturvirksomhed, privat retshjælp,
inkassovirksomhed samt forbud mod at holde frivillige auktioner)
og anbefalede indførelse af en ny aflønningsmåde, hvorved den
gældende sportelordning ville blive afskaffet.
3. Til illustration af, hvorledes politiforholdene er ordnet i nogle politidistrikter, som egner sig til sammenligning
med Færøerne, er der givet følgende oplysninger;
a) Lofoten og Vesterålen politidistrikt omfatter øgrupperne nord for Yestfjorden i Nordland Fylke,

Distriktet har et

areal på 3.239 kvadratkilometer og en folkemængde på 55«889
personer.

Personalet ved politikammeret, der ligger i Svolvær,

består - foruden af en politimester og 2 politifuldmægtige - af
13 polititjenestemænd og 4 kontorfunktionærer.

Distriktet er

inddelt i 11 lensmandsdistrikter med hver sin lensmand, som
assisteres af ialt 24 lensmandsbetjente.

Endvidere er der på

Andenes, hvor der er flyveplads, en politivagt med 2 polititjenestemænd.
b) Senja politidistrikt ligger nord for det ovennævnte

6.
distrikt og omfatter en del af fastlandet og de udenfor liggende øgrupper.

Distriktet har et areal på 7-315 km

folkemængde på 42.846 personer.

og en

Politikammeret i Hårstad har

- foruden en politimester og 2 politifuldmægtige - 17 polititjenestemænd og 8 kontormedhjælpere.

Politidistriktet er ind-

delt i 8 lensmandsdistrikter med hver sin lensmand og med ialt
l8 lensmandsbetjente.
I begge distrikter er der mulighed for, at lensmændene kan
få assistance fra politikammeret, men det er sjældent nødvendigt at yde sådan hjælp.

1.

Indbyggerantallet på Alandsøerne, som udgør et selvstyren-

de område indenfor den finske republik, var den 1. januar 1954
22.246 personer, af hvilke 3.68o boede i områdets eneste by,
Mariehamn, medens resten var bosat i landdistrikterne.
Byen Mariehamn udgør et politidistrikt under ledelse af en
politimester, der bistås af en "kanslist" og 11 polititjenestemænd,

løvrigt er øerne inddelt i 4 politidistrikter, der hver

ledes af en "länsman", som bistås af et antal polititjenestemænd, der er stationeret således, at hver kommune såvidt muligt
har sin egen politimand.

Endelig er der i Mariehamn stationeret

en "kriminalöverkonstapel", hvis tjenesteområde omfatter hele
landsdelen.

Det samlede politipersonale, inclusive politimeste-

ren og "kanslisten", udgør 35 mand.

Antallet af indbyggere pr.

politimand var således pr. 1. januar 1954 i Mariehamn 283 og i
landdistrikterne 884.

Det er i denne forbindelse oplyst, at

Alandsøerne er noget rigeligere forsynet med politi end sædvanligt efter finske forhold.

7.
2.

De nærmere regler om ordningen af politiet på Ålandsøerne

er givet i en forordning af I9. marts 1943, der er ændret ved
en forordning af 23. november 194-5»
Herefter påhviler det aåvel statens som landsdelens egne
myndigheder at varetage politiopgaverne på øerne.

Under staten

henhører således de sagområder, som angår statens sikkerhed,
eller som lovgivning sciæs sigt er undergivet den finske rigsdags
kompetence, medens landsdelens egne myndigheder navnlig har
ansvaret for de anliggender, der angår opretholdelse af den
offentlige orden og sikkerhed, forebyggelse og opklaring af forbrydelser m.v.
Den øverste ledelse af landsdelens politi tilkommer landshøvdingen i forening med et særligt nævn, "landskapsnämnden".
Landshøvdingen er statens repræsentant, medens nævnet varetager
det lokale selvstyres interesser.
Udnævnelsesretten med hensyn til stillingerne som "länsman1'
og i kriminalpolitiet tilkommer landshøvdingen, medens nævnet
udnævner politimesteren, "kanslisten" og de øvrige polititjenestemænd.

Den af de to myndigheder, som har udnævnelsesretten

til en stilling, skal dog altid forhandle med den anden myndighed, forinden stillingen besættes.
Betingelserne for at kunne ansættes som "länsman", politimester og i kriminalpolitiet er de samme, scm gælder i den
øvrige del af riget.

Derimod kan ansættelsesbetingelserne for

så vidt angår de øvrige stillinger lempes efter nævnets skøn.
Landsdelens polititjenestemænd kan få lejlighed til at gennemgå uddannelse på statens politiskole og på svensksprogede
undervisningskurser, der afholdes i det egentlige Finland.

8.
Bisciplinærmyndigheden over politipersonalet tilkommer
landshøvdingen for så vidt angår forseelser, der er begået under tjeneste, der henhører til statens anliggender, og nævnet,
når forseelsen er "begået under tjeneste, der henhører til det
lokale styres anliggender.

Er forseelsen begået udenfor tje-

nesten, tilkommer disciplinærmyndigheden den myndighed, som har
udnævnelsesret til stillingen.

For så vidt der bliver tale om

afsked som straf for tjenesteforseelse skal den myndighed, som
har beføjelse til at afgøre sagen, dog høre den anden myndighed.
Ved politimyndighedens udøvelse skal iøvrigt iagttages
følgende reglers
Varetagelsen af de opgaver, der henhører under staten, skal
ske under iagttagelse af de i riget iøvrigt gældende love og
bestemmelser angående polititjenesten.
For så vidt angår de områder, der henhører under nævnet,
gælder både de lokale myndigheders bestemmelser og - med de fornødne lempelser - de regler som er gældende i det egentlige
Finland angående länsstyrelsernes opgaver indenfor politivæsenet.
Nævnet skal således bl.a. udfærdige instrukser for politipersonalet, bestemme antallet af overkonstabler og konstabler og
fastsætte deres løn, arbejdsområde, uniformering og udrustning.
Udgifterne til politivæsenet afholdes af de lokale myndigheder, men tages i betragtning ved bestemmelsen af de tilskud,
som i henhold til selvstyreloven eventuelt kan ydes landsdelen
fra staten.

Afskrift.
ALEX POULSEN ARKITEKT M.A.A. LÆSSØESGADE 1/
Justitsministeriets tilsynsførende arkitekt.

Bilag_ll.
KØBENHAVN N
TELF. NORA 9009
Den, I7.IO.I956.

til Justitsministeriets 5»kontor.

Efter at have besigtiget forholdene på stedet i Thorshavn,
Sand, Fuglefjord, Klaksvig, Tveraa og Vaag kan udtales følgende
vedrørende:
Thorshayn^
Her regnes med fornyelse af arresthuset og politistationen.
Arresten der er beliggende i en trælagerbygning på Tinganæs er
uegnet til sit formål alene på grund af adgangsforholdene, brandfaren og beliggenheden i forhold til andre lejemål ligesom de
sanitære forhold er under al kritik.
En fornyelse af denne er absolut påkrævet.
Politistationen der er beliggende under byrådskontoret er ret
velegnet til formålet, men bygningen skal nedrives.
Politikontoret med tilhørende bolig er i fin stand og trænger ikke
til fornyelse.
Byggegrunde
Ved besøget blev der set på flere grunde scm egnede sig til politistation og arrest og der opnåedes enighed om et grundareal ved
R C Effersøesgota vest for Kongemindet.

En central beliggenhed

i umiddelbar nærhed af politikontoret.
Det er med tiden hensigten at forbinde Effersøesgota med Sverrisgb'ta hvorved der opstår en ringvej der muliggør en let forbindelse for politiet til alle sider.

Arealet udgør ialt 3IOO m 2 ,

hvoraf ca. I/3 er plant langs gaden og resten skråning.

Et mindre

2.
vandløb ved foden af skråningen må rørlægges og forinden et
projekt kan udarbejdes bør der prøvebores over hele arealet»
Grunderhvervelsen kan dog anbefales uanset dette da vanskelige
funderingsforhold må anses for det normale på Færøerne.
Arealets størrelse vil dække et rimeligt behov for udvidelser
frem i tiden»
Politi- og arrestb våningen.
Efter konferenöe på stedet kan behovet anslås til for politiet;
1 ekspeditionskontor
1 overbetjentkontor
1 afhøringsrum
1 vagtstue
garderobe- og toiletrum
ialt netto
og for arrestens
5 celler
2 detentioner
1 vagtrum
1 lægeværelse
1 arbejdscelle
toiletter, trapper etc.
ialt netto

22 m 2

16 m2
11 m 2
11 m 2

16 m2
76 m2"

36 m 2
15 m 2
11
11
22
22

m2
m2
m2

m2
2
117 m

Herudover må der påregnes tøjopbevaringsrum, materialerum, hittegodsrum og fyrrum i kældere og 1 garage.
Desuden en arrestforvarerbolig med køkken i tilslutning til
arresten.
Udgiften til disse bygninger kan overslagsmæssigt anslås til for
politistationen 120 m brutto + garage 20 m
og for arrest med bolig 3OO m brutto

100.000,- kr.
225.000^- "
325.OOO,- kr,
omkostninger ca,
33.000,- "
uforudseelige udgifter til fundering etc.
lZr222i.r-"
ialt oa. 375.000,- "

3«
Håndværkerudgiften er ansat 5O°/o højere end her i landet eller
750 kr. pr. m , hvilket er prisen for et velbygget hus på Færøerne i dag.
Sand._

•• • '•

Den nuværende sysselmandsbolig i Sand er konstruktiv ringe og
for lille til også at rumme kontorer.
En hovedistandsættelse af boligen vil andrage ca. 40-50.000 kr.
og en tilbygning på 50 m

til to kontorer incl. forstue og teilet,

hvilket må anses for minimum, vil andrage ca. 37»500 kr.
Da boligen, som nævnt ikke er ideel til formålet bør det overvejes at afhænde boligen til en rimelig pris, hvilket skulle
være mulig da den ikke afviger væsenlig fra nabohusene i udstyr.
En YLj bolig af en højere kvalitet vil incl. kontorer, men excl.
grund andrage ca. 110.000 kr.
Hverken tilbygning eller nybygning er mulig uden yderligere
grunderhvervelse, hvilken skønsmæssigt kan aættes til 10.000 kr.
maximalt.
Puglef^orcU
Sysselmandskontoret her er under al kritik i en slet vedligeholdt
lejet bygning.

Endvidere findes der ingen bolig.

Et hus var udbudt til salg, men skal ombygges til formålet således, at udgiften vil blive den samme som for en nybygning,
d.v.s. ca. 110.000 kr. excl. grund der ikke bør koste over
10.000 kr»
Klaksvig^
Der ønskes her en politistation af samme størrelsesorden som i
Thorshavn.

Afhøringslokale menes ikke nødvendig, men derimod

to detentioner.

Det nuværende lejemål på l.sal over en bank er

