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Løgtingsmál nr. 13/2013: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting og 
javning av almannaveitingum (Barnaískoyti) 
 
 
       Uppskot 
    
             til 
 
    løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum 
   (Barnaískoyti) 
 
  

§ 1 
Í løgtingslóg nr. 107 frá 22. desember 1999 
um áseting og javning av almannaveitingum, 
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 120 frá 
7. desember 2012, verður gjørd henda 
broyting: 
 
Í § 3, nr. 3 verður ”Barnaískoyti sbrt . § 19a  
2013  1.632,00 (um ársfj.)” broytt til: 

”Barnaískoyti sbrt.  §19a 2014   2.400,00 
(um ársfj.)” 
 
 

§ 2 
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 
2014. 

 
Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
Fólkatalið í Føroyum er í minking. Hóast fólk í nógv ár eru flutt til og úr Føroyum, eru tað fleiri 
viðurskifti, sum gera støðuna í dag serliga álvarsama. Fráflyting og vantandi tilflyting eru størsta 
avbjóðingin, sum Føroyar hava í dag. 
 
Upp á 4 ár, frá 1. januar 2009 til 1. januar 2013 minkaði fólkatalið í Føroyum við 505 fólkum – úr 
48.702 niður í 48.197. Tað er ein minking upp á 1 prosent.  Tað, sum serliga ger støðuna álvarsama, 
er, at í sama tíðarskeiði minkaði talið av kvinnum í burðardyggum aldri (15-49 ár) við 511 – talan er 
um eina minking á 4,9 prosent. Við verandi gongd vísa fólkaframskrivingar at fólkatalið í Føroyum 
um nøkur fá áratíggju fer at nærkast teimum 40.000. 
 
Í øllum samfeløgum eru serliga stakir uppihaldarar við smáum børnum í fátækraváða í mun til aðrar 
samfelagsbólkar. Í Føroyum hava barnafamiljur við bert einum uppihaldara ofta torført við at fóta 
sær í samfelagnum, serliga orsakað av høga kostnaðarstøðinum. 
 
Stakir uppihaldarar búsitandi í Føroyum hava tí ofta ikki aðrar møguleikar enn at flyta til eitt av av 
grannalondunum, har fíggjarligi stuðulin til stakar uppihaldarar er munandi størri enn í Føroyum, 
samstundis sum kostnaðarstøði eisini er heldur lægri. 



 
Somuleiðis kunnu trongu fíggjarligu umstøðurnar hjá støkum uppihaldarum gera, at fleiri 
føroyingar eftir loknan lestur ella lærutíð uttan fyri landoddarnar velja Føroyar frá, tá støða skal 
takast til, hvar familjan skal búleikast.  
 
Skulu vit venda gongdini við fólkatalinum, hava vit tørv á, at fleiri velja Føroyar framum, enn gjørt 
verður í dag. Fleiri átøk skulu gerast, og eitt av teimum er at styrkja um fíggjarligu støðuna hjá 
støkum uppihaldarum. 
 
Í heildarætlanini um fólkafráflyting og fólkavøkstur verður eisini mælt til at styrkja um lívskorini 
hjá støkum uppihaldarum. Har verður mælt til ein serligan arbeiðsfrádrátt til stakar uppihaldarar. 
 
Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn hava av tvinnum orsøkum valt at styrkja um lívskorini 
hjá støkum uppihaldarum á annan hátt, enn tilmælt í heildarætlanini. 
 
Fyri tað fyrsta, so fer ein arbeiðsfrádráttur einans at koma støkum uppihaldarum til góðar, sum eru á 
arbeiðsmarknaðinum. Stakir uppihaldarar, ið av onkrari orsøk eru uttan fyri arbeiðsmarknaðin, fella 
uttan fyri í einari tílíkari skipan. Eru stakir uppihaldarar á arbeiðsmarknaðnum illa sperdir 
fíggjarliga, so er støðan tað verri hjá støkum uppihaldarum  uttan fyri arbeiðsmarknaðin. Tí er tað 
ikki rætt at gera mun á støkum uppihaldarum á arbeiðsmarknaðinum og teimum uttan fyri 
arbeiðsmarknaðin. Eisini eiga vit at hava í huga, at stakir uppihaldarar, sum standa uttan fyri 
arbeiðsmarknaðin, helst eru í størri váða at flyta av landinum. 
 
Fyri tað næsta, so hava vit longu eina skipan fyri stakar uppihaldarar við barnaískoytinum, sum 
verður umsitið av Almannastovuni. Innføra vit nýggja skipan, fara vit at hava tvær skipanir, eina 
undir Almannastovuni og eina undir TAKS. Hetta fer at hava óneyðuga fyrisiting við sær. Vit eiga 
altíð at lóggeva so einfaldar skipanir, so tær verða bæði lættar og bíligar at umsita. 
 
Tískil mælir Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn við hesum uppskoti til, at vit ístaðin fyri at 
seta nýggjar skipanir í verk styrkja verandi skipanir.  
 
Fyri at betra um lívskorini hjá støkum uppihaldarum verður skotið upp at hækka serliga 
barnaískoytið úr 1.632,00 kr. um ársfjórðingin (544 kr. mánaðarliga) upp í 2.400,00 kr. um 
ársfjórðingin (800 kr. mánaðarliga), so teir fáa betri ráð at liva í føroyska samfelagnum.  
 
Kostnaðurin fyri landskassan verður mettur til 2,6 mió. kr.  árliga. Andstøðan hevði útreiðsluna við 
í sínum fíggjarkørmum fyri 2014. Væntast kann, at størsti parturin av peninginum fer í umferð í 
samfelagnum, og fer tað at hava við sær ein lítlan vøkstur í avgjaldsinntøkum landskassan á áleið 
700-800 kr. árliga. Netto kostnaðurin fyri landskassan verður tí væntandi slakar 2 mió. kr. árliga. 
 
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Mett verður, at landskassin fær eina eyka 
útreiðslu á áleið 2,6 mió. kr., og helst eina vaksandi inntøku á 700-800 túsund  kr. 
 
Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri landið. 
 
Uppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 
 



Uppskotið hevur ikki umsitingarligar ella beinleðis fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, men ein 
økt nýtsla fer at hava óbeinleiðis positiva ávirkan á vinnuna, tí tað fer at hava við sær, at 
eftirspurningurin eftir vørum og tænastum økist. 
 
Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar. 
 
Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 
fyri serstøk øki í landinum. 
 
Uppskotið hevur positivar sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar í Føroyum, nevniliga 
stakar uppihaldarar. Uppskotið kann eisini  hava positivar avleiðingar fyri samlaða fólkatalið í 
Føroyum. 
 
Kap. 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til § 1 
Barnaískoyti, sum verður latið støkum uppihaldarum, verður hækkað úr 1.632,00 kr. um 
ársfjórðingin upp í 2.400,00 kr. um ársfjórðingin. 
 
Til § 2 
Áseting um ígildiskomu. 
 

Á Løgtingi, 11. september 2013 
 

 
Aksel V. Johannesen  Høgni Hoydal Poul Michelsen 
vegna Javnaðarflokkin  vegna Tjóðveldi vegna Framsókn 

 
  
 

 


