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Fylgiskjal A – Spurnarskema til integritetskanningar 
 
1. Partur: Almennar ásetingar 
 
1 Integritetskanningar av kandidatum til nevndarsessir, og av verandi 
nevndarlimum í FSF, sum eru fevndir av slíkari kanning (“kandidatar ella  
nevndarlimir”) skal fremjast av viðkomandi nevnd í samsvari við ásetingunum í 
hesum viðtøkum og hesum fylgiskjali.  
 

2 Kandidatar ella nevndarlimir hava skyldu at taka lut í screening og opinleika-
tilgongdini, har persónurin sjálvur skal leggja síni viðurskifti fram, soleiðis sum 
ásett í 2. og 3. parti niðanfyri. Áðrenn screeningina, skal hvør kandidatur ella 
nevndarlimur geva skrivligt samtykki til hesa tilgongd umvegis eitt oyðublað, 
sum viðkomandi nevnd, ið stendur fyri kanningini, veitir. Um slíkt samtykki ikki 
verður givið, so er tað at meta sum, at kandidaturin ella nevndarlimurin ikki 
hevur staðið integritetskanningina. 
 

3 Kandidatar ella nevndarlimir skulu til hvørja tíð svara í góðari trúgv og skulu 
samstarva fult út fyri at staðfesta viðkomandi fakta innanfyri rímiliga tíð. Um 
viðkomandi kandidatur ella nevndarlimur ikki samstarvar við nevndini, sum 
skipar fyri integritetskanningina, so er tað at meta sum, at kandidaturin ella 
nevndarlimurin ikki hevur staðið integritetskanningina. 
 

4 Tað er at meta sum, at kandidaturin ella nevndarlimurin ikki hevur staðið 
integritetskanningina um: 

a) hann hevur verið dømdur fyri brotsgerð ella fingið rættslig agatiltøk sett í 
verk ímóti sær av einum rætti, serliga um brotið var av eini munandi 
stødd og ikki eitt minni brot ella tænastumisbrot; 
 

b) hann er funnin sekur og/ella dømdur av aganevndini hjá FIFA ella øðrum 
myndugleika innan ítrótt við agatiltaki, sum setur álvarsamar spurningar 
við, hvussu hesin hevur røkt sínar skyldur. 

5 Allar upplýsingar og innsavnaði data skulu handfarast í strongum trúnaði av 
nevndini, sum fremur integritetskanningina í samsvari við viðkomandi ásetingar 
viðvíkjandi opinleika og veitan av upplýsingum og data, sum eru innsavnaði 
við integritetskanning í hesum sambandi og í samsvari við hetta fylgiskjal. 
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2. Partur: Screening mannagongd 
 
1 Í byrjanini av screeningini, skulu allir kandidatar ella nevndarlimir ígjøgnum 
eina samleikakanning (“ID check”). Í hesum sambandi skal kandidaturin ella 
nevndarlimurin senda eitt gildugt avrit av sínum passi til nevndina, sum stendur 
fyri integritetskanningini. Samleikakanningin skal eisini innihalda váttan av 
hesum viðurskiftum: 

a) Fornavn og eftirnavn; 
 

b) Bústaður; 
 

c) Føðingardagur og -staður; 
 

d) Tjóðskapur. 

2 Allir kandidatar ella nevndarlimir skulu útfylla spurnarskjalið í 3. parti niðanfyri. 
 

3 Nevndin, sum stendur fyri at fremja integritetskanningina kann eisini fremja 
óhefta gransking og/ella kanningar fyri at fáa til vega fleiri upplýsingar um ein 
ávísan kandidat ella nevndarlim. Hetta kunnu vera upplýsingar um 
fótbóltsagentar og atknýttar partar, mandat, møguligt ógegni og týðandi 
luttøkur, umframt sivil- og kriminalrættarligar rannsóknir. 
 
 
3. Partur: Oyðublað 
 
Fornavn:  

Eftirnavn:  

Bústaður:  

Dagfesting og føðistaður:  

Tjóðskapur:  

Starv:  

 
  



 3 

1 Ert tú áður dømd/ur í endaligum dómi fyri nakað tilætlað revsivert brot ella fyri 
nakað misbrot samsvarandi brot á reglugerðirnar fyri atferð, sum er í 2. parti, 
stk. 5 í FIFA Code of Ethics? 
 
Nei    Ja 
 
Um ja, greið vinarliga frá: 
 
 
 
 
2 Hevur nakar ítróttarmyndugleiki áður nakrantíð álagt agarevsing ella líknandi 
revsing ímóti tær fyri gerðir, samsvarandi brot á reglugerðirnar fyri atferð, sum 
er í 2. parti, stk. 5 í FIFA Code of Ethics? 
 
Nei    Ja 
 
Um ja, greið vinarliga frá: 
 
 
 
 
3 Ert tú í løtuni partur í nøkrum sivilmáli, kriminal- ella agamáli ella kanning sum 
er til viðgerðar? 
 
Nei    Ja 
 
Um ja, greið vinarliga frá: 
 
 
 
 
4 Eg eri fult greið/ur yvir, at eg eri undirløgd / undirlagdur ásetingunum í aga- 
og etiskureglugerðini hjá FSF og ásetingunum í viðtøkunum og øðrum 
reglugerðum hjá FSF, sum hava við integritet at gera, og eg taki fult og heilt 
undir við hesum ásetingum. 
 
5 Eg havi í løtuni hesar sessir innan fótbólt: 
 
6 Fylgjandi umstøður og viðurskiftir kunnu vera orsøk til møguligt ógegni mær 
viðvíkjandi (sí serliga grein 21, stk. 9 í hesum viðtøkum):  
 
7 Viðmerkingar og eygleiðingar, sum kunnu vera serliga viðkomandi í sambandi 
við integritetskanningina: 
 
8 Eg eri fult greið/ur yvir, at hetta oyðublaðið er tøkt hjá limunum í viðkomandi 
nevnd í FSF. 
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9 Eg eri fult greið/ur yvir og vátti, at eg skal fráboða nevndini, sum stendur fyri 
integritetskanningini um viðkomandi umstøður og viðurskiftir, sum uppstanda 
aftaná, at hendan integritetskanning er av. 
 
10 Eg eri fult greið/ur yvir og vátti, at eg havi skyldu til at samstarva fult og heilt 
fyri at fáa til vega teir neyðugu upplýsingarnar í sambandi við 
integritetskanningina, sum eg taki. Serliga skal eg fylgja umbønum um 
útflýggjan av skjølum, upplýsingum ella annað tilfar, sum eg havi. Harumframt 
vil eg taka undir við umbønum um at fáa til vega skjøl, upplýsingar ella annað 
tilfar, sum eg ikki havi, men sum eg havi rætt til at fáa til vega.  
 
11 Eg eri fult greið/ur yvir og vátti, at nevndin, sum stendur fyri at fremja 
integritetskanningina eisini kann biðja um upplýsingar um møgulig revsitiltøk 
(spurningur 1 og 2 omanfyri) beinleiðis frá FIFA ella viðkomandi konfederatión, 
umframt frá øðrum stovnum so sum ítróttagerðarrættinum CAS í Lausanne, 
Sveis, ella altjóða olympisku nevndini IOC. Við hesum loysi eg viðkomandi 
stovnar frá einhvørjari trúnaðarskyldu, sum hevur við hesar upplýsingar at gera. 
 
12 Eg eri fult greið/ur yvir og vátti, at nevndin, sum stendur fyri at fremja 
integritetskanningina eisini kann biðja um fleiri upplýsingar um meg í samsvari 
við 2. parti, stk. 3 í hesum fylgiskjali. 
 
 
 
Staður og dagur: _____________________________________________ 
 
Undirskrift: _____________________________________________ 


