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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 108/2017: Uppskot til løgtingslóg um ættleiðing (Ættleiðingarlógin) 
 

Landsstýrismaðurin í heilsu- og innlendismálum, Sirið Stenberg, hevur lagt málið fram 7. mars 

2018, og eftir 1. viðgerð 14. mars 2018 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 20. og 21. mars, 3., 5. og 10. apríl 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Ættleiðingarfelagið, Ríkisumboðið, biskup og 

landsstýrismannin í heilsumálum, Sirið Stenberg. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Katrin Kallsberg, Óluva Klettskarð, Djóni Nolsøe Joensen og Sonja Jógvansdóttir) 

hevur hesar viðmerkingar: 

 

Á vári 2017 samtykti Løgtingið, at persóns-, húsfólka-, og arvarætturin skal yvirtakast sum føroyskt 

málsøki ólavsøkudag 2018. Yvirtøkan av málsøkinum hevur við sær, at føroyskir myndugleikar fáa 

tað lóggevandi og útinnandi valdið í Føroyum innan málsøkið. 

 

Tað yvirskipaða endamálið við lógaruppskotinum er at tryggja, at yvirtøkan av ættleiðingar-

lóggávuni ikki fær neiligan týdning fyri rættarstøðuna hjá borgarum í Føroyum. Endamálið er 

sostatt at tryggja støðuna hjá teimum 15 familjunum, ið bíða eftir at fáa barn í uppskot og at tryggja 

framtíðar ættleiðingar í mun til fremmandaættleiðing. § 29 gevur landsstýrismanninum heimild at 

gera samstarvsavtalu um lógarviðurskiftini millum Føroyar og Danmark innan ættleiðing. Semja er 

millum Heilsu- og innlendismálaráðið og Børne- og Socialministeriet um, at galdandi skipan fyri 

viðgerð av málum um fremmandaættleiðing skal varðveitast eftir yvirtøkuna av ættleiðingar-

lóggávuni. 

 

Fólkatingið hevur samtykt lógaruppskot nr. 11 FT 2017/2018, sum heimilar donskum 

myndugleikum at gera samstarvsavtalu við føroyskar myndugleikar um viðgerðina av málum um 

fremmandaættleiðing. 

 

Lógaruppskotið ger, at tað verður møguligt at fremja eina stjúkbarnaættleiðing av barni hjá samliva, 

eins og tað verður møguligt at stjúkbarnaættleiða barnið hjá fyrrverandi hjúnafelaga ella samliva. 

Harvið ber til at sleppa undan óhepnu støðuni hjá barni, at ein stjúkbarnaættleiðing, orsakað av 

kravinum um hjúnaband, ikki er møgulig, hóast talan hevur verið um samlív í mong ár - eisini 

saman við barninum. Harumframt verður veittur møguleiki fyri stjúkbarnaættleiðing av barni hjá 

fyrrverandi samliva, ið er deyður. Eisini verður veittur møguleiki fyri stjúkbarnaættleiðing, hóast 

hjúnaskilnað ella endað samlív millum upprunaforeldrið og stjúkforeldrið, men treytað av, at tann, 

ið ynskist ættleiddur, er myndigur. 

 

Skotið verður upp, at tað ikki longur skal vera ein fortreyt fyri at ættleiða saman, at umsøkjararnir 

eru hjún. Tað avgerandi í mun til barnið má vera, at talan er um eitt støðugt parlag. Hetta 

støðufestið verður í fyrstu atløgu tryggjað við kravinum um, at samlivandi í minsta lagi hava livað 
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saman í 21⁄2 ár fyri at verða góðkend at ættleiða – burtursæð frá serligum umstøðum. 

 

Skotið verður eisini upp, at samstundis sum samlivandi fáa høvi at ættleiða saman, verður sett krav 

um at samlivandi, ið liva saman í einum støðugum hjúnabandslíknandi parlagi, skulu ættleiða 

saman. Kravið er grundað á atlitið til barnið, at tryggja eitt støðugt familjulív við tveimum 

foreldrum. Valið at ættleiða eigur at vera ein vælumhugsað avgerð, tikin í felag av tí samlivandi 

parinum. Kravið, at samlivandi ættleiða saman hevur við sær, at barnið verður tryggjað somu 

rættarstøðu mótvegis ættleiðarunum, sum vóru ættleiðararnir hjún. 

 

Meirilutin fegnast um, at lógin tryggjar teimum herbúgvandi ættleiðingarfamiljunum neyðuga 

stuðulin og ráðgevingina í mun til ættleiðing – hetta fyri at tryggja góðar ættleiðingargongdir fyri 

børnini. Harumframt fegnast meirilutin um, at ættleiðingarlógin er á føroyskum. 

 

Meirilutin metir, at tær uppskotnu broytingarnar eru til barnsins besta, og mælir til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Landsstýrismaðurin í heilsu- og innlendismálum hevur víst á (sí nevndarskjal A), at eftir samskifti 

millum lógartænastuna á Løgmansskrivstovuni og danska Løgmálaráðið, er mann komin eftir, at ein 

tøknilig broyting eigur at verða gjørd. Hesum tekur meirilutin í Trivnaðarnevndini undir við, og 

setir fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

§ 46 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 46. Samstundis, sum hendan løgtingslóg kemur í gildi, fer úr gildi Anordning nr. 1169 af 25. 

november 2006 om ikrafttræden for Færøerne om lov om adoption, tó ikki §§ 21 og 24.” 

 

Serligar viðmerkingar: 

Orsøkin til uppskotið um broyting er, at samskifti hevur verið millum lógartænastuna á 

Løgmansskrivstovuni og danska Løgmálaráðið um, hvussu løgtingslóg kann smíðast, tá ið eitt 

málsøki verður yvirtikið, og løgtingslógaruppskotið, sum skal galda aftan á yvirtøkuna, inniheldur 

ásetingar, ið verða settar fram av nýggjum í løgtingslóg á føroyskum og eru fevndar av málsøkinum 

“rættargangur”. 

 

Málsøkið “rættargangur”, er ikki yvirtikið. § 21 í lógaruppskotinum um ættleiðing snýr seg um 

varnarting, og § 24 snýr seg um “procesmåden” í dómstólinum, og hesar ásetingarnar eru tískil 

fevndar av málsøkinum “rættargangur”, sbrt. Lista I, nr. 10 í skjalinum til yvirtøkulógina. 

Ásetingarnar í lógaruppskotinum eru innihaldsliga óbroyttar í mun til galdandi ættleiðingarlóg og 

eru einans umsettar til føroyskt. 

 

Við hesi broyting tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Minnilutin (Jógvan á Lakjuni, Kaj Leo Holm Johannesen og Jenis av Rana) hevur hesar 

viðmerkingar: 
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“Persóns-, húsfólka-, og arvarætturin” skal yvirtakast sum føroyskt málsøki á ólavsøku í ár. Við 

hesi yvirtøku fáa føroyskir myndugleikar eisini lóggevandi og útinnandi vald á ættleiðingarøkinum, 

sum er partur av málsøkinum. 

 

Tá ið tað kemur til ættleiðingarlóggávu, so er talan um eitt sera týðandi mál, sum setir nógvar 

prinsipiellar og kenslusamar spurningar. Her verður jú lóggivið um mannalagnur hjá børnum – og 

aðalreglan í slíkari lóggávu er at alt, sum verður gjørt, skal vera til barnsins besta. 

 

Hóast danskar lógir hava verið á økinum, so hava vit í Føroyum ikki fylgt donskum reglum slaviskt, 

men hava sett okkara egnu merki á. Sum tað eisini er nevnt í viðmerkingunum til lógina, eru nógvar 

lógarbroytingar framdar í Danmark, ið ikki eru settar í gildi í Føroyum, ella sum í sambandi við 

gildiskomuna eru lagaðar til føroysk viðurskifti. 

 

Vit hava m.a. hildið fast við, at pør skulu vera gift, um tey skulu ættleiða, og eisini hevur tað verið 

púra óhugsandi, at pør av sama kyni skulu hava loyvi at ættleiða børn. Og sjálvt um hjúnabands-

lógin varð broytt í fjør, soleiðis at tvey av sama kyni kunnu giftast, so átti tað sjálvandi ikki at verið 

ein sjálvfylgja, at tey eisini sleppa at ættleiða børn. Hetta er ein ógvuliga álvarsamur og stórur 

etiskur spurningur, og hann átti at verið eitt av teimum mest prinsipiellu málunum at viðgjørt í 

sambandi við ættleiðing. 

 

Sum nevnt, má og skal aðaltátturin í eini ættleiðingarlóg vera, at alt er til barnsins besta. Alt má 

verða gjørt soleiðis, at ættleidd børn fáa tað so gott, sum vit á nakran hátt eru før fyri at gera tað fyri 

tey. Tað eru vit sum lóggevarar, ið eiga at tryggja, at rammurnar eru perfektar, og strong krøv eiga 

eisini at verða sett teimum, sum ættleiða. 

 

Og nú, hetta landsstýrið hevur avgjørt at yvirtaka økið, so hevði tú roknað við, at tey fóru at gera 

sær ómak við at fáa eitt ordiligt kjak í lag í samfelagnum um hetta sera prinsipiella mál, nú vit á 

fyrsta sinni sjálv skulu seta okkara krøv og standardir fyri ættleiðing. 

 

Men hvat ger so landsstýrismaðurin, sum umsitur økið? Jú, so ótrúligt tað enn kann ljóða – í staðin 

fyri at gera eina nýggja lóg eftir føroyskum leisti, har hildið verður fast við prinsippini, sum higartil 

hava verið galdandi – ja, so umsetur hon bara ta nýggjastu útgávuna av donsku ættleiðingarlógini til 

føroyskt, og vit fáa nú eina fullkomiliga danska lóg á økinum – og haraftrat á sera vánaligum 

føroyskum máli. 

 

Ja, tú hevur hug at spyrja: Hvat var meiningin við hesi yvirtøkuni, nú tann danska lógin treytaleyst 

verður sett í gildi í Føroyum? 

 

Men tað, sum er uppaftur meira álvarsamt er, at verður henda lóg samtykt, fer tað at hava við sær, at 

tveir menn, sum liva saman – líkamikið um teir eru giftir ella ikki – nú kunnu ættleiða børn – og tað 

sama verður við kvinnum. Tað vil siga, at pør av sama kyni nú fara at kunna ættleiða børn – og legg 

merki til, líkamikið um tey eru gift ella ikki! 

 

Minnilutin heldur ikki, at hetta er rætt, tí vit hava sjálvandi skyldu til at geva børnunum tað besta av 

tí besta, og tað er at vaksa upp í einum heimi við einari mammu og einum pápa! Og hetta er ikki 

minst galdandi fyri ættleidd børn, sum hava havt eina trupla byrjan upp á lívið og koma úr 

óstøðugum umstøðum til eina fremmanda mentan. 
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Mamma og pápi eru týdningarmikil sum fyrimyndir í uppvøkstrinum, og børn hava brúk fyri bæði 

maskulinum og femininum fyrimyndum fyri at menna sjálvsvirði og samleika og fyri at fata og 

uppliva javnstøðu og viðurskiftini við hitt kynið. 

 

Í Haag-sáttmálanum um vernd av børnum og samstarv í sambandi við altjóða ættleiðingar, sum vit 

eisini eru bundin av, stendur heilt greitt, at sáttmálin hevur sum endamál at regulera, at altjóða 

ættleiðingar fara fram eftir tí, sum er best fyri barnið, og við virðing fyri grundleggjandi rættindum 

hjá barninum, soleiðis sum hesi m.a. eru staðfest í Barnasáttmálanum hjá ST, sum eisini er galdandi 

fyri Føroyar. 

 

Grein 2 í barnarættindasáttmálanum hjá ST ávarar ímóti mismuni og sigur, at sáttmálalondini skulu 

taka øll neyðug stig fyri at tryggja, at barnið er vart móti øllum mismuni. At geva tveimum av sama 

kyni rætt til ættleiðing er júst at gera mismun yvir fyri barninum, tí tá fáa tey ikki møguleikan at fáa 

bæði eina mammu og ein pápa! 

 

Nú á døgum verður nógv gjørt burturúr, at javnstøða millum kvinnur og menn skal vera allastaðni í 

samfelagnum. Javnstøða skal vera í nevndum og ráðum, menn og kvinnur eru ymisk, eru 

argumentini. Tá ið bæði kynini eru umboðað, kemur fjølbroytni meira til orðanna, og fleiri atlit 

verða tikin, verður sagt. Tosað verður eisini um, hvussu týðandi tað er at fáa menn at arbeiða í 

barnagørðum og skúlum, tí teir hava so nógv at geva børnunum sum fyrimyndir og 

umsorganarpersónar.  

 

Men hvat gera landsstýrið og samgongan nú á hesum kenslusama øki? Jú, beint ímóti øllum hinum, 

sum nevnt er omanfyri, so siga tey, at hetta hevur ongan týdning í familjuni! Har nýtist ikki at hava 

foreldur av báðum kynum! Pør av sama kyni skulu sleppa at ættleiða børn. 

 

Minnilutin heldur, at hetta er at diskriminera barnið frá byrjanarstøði. Barnið fær ikki loyvi til at 

kunna vaksa upp við bæði mammu og pápa í sínum egna heimi. Hvat er hetta fyri barnapolitikkur?  

 

Ein onnur sera stór og prinsipiel broyting, sum Sirið Steenberg ætlar at knæseta í føroyskari 

lóggávu, er tann, at nú verður ikki longur neyðugt hjá pørum at vera gift fyri at kunna ættleiða børn. 

Eftir lógini, sum vit hava í dag, kunnu ógift pør ikki ættleiða børn, men nú fara tey at verða javnsett 

við hjún í ættleiðingarhøpi. 

 

Tað vil siga, at eisini her verður hjúnabandið avskrivað – og hevur einki at siga! Tað er ikki 

“tíðarhóskandi” longur, sum nevnt verður í viðmerkingunum til lógina! 

 

Trivnaðarnevndin hevur fingið upplýst frá landsstýrismanninum í heilsu- og innlendismálum, at tað 

eru ógvuliga fá lond í heiminum, sum vilja ættleiða børn til samlivandi, einlig og tvey av sama kyni.  

 

Upplýsingarnar eru hesar: 

 Gevaralond, ið sambært teirra lóggávu góðkenna veruligar einligar ættleiðarar eru: India og 

Suðurafrika 

 Gevaralond, ið sambært teirra lóggávu góðkenna einligar ættleiðarar eru: Filipsoyggjarnar, 

Kolumbia, Tailand og Kekkia 

 Gevaralond, ið sambært teirra lóggávu góðkenna samlivandi og gift av sama kyni eru: 

Suðurafrika 
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 Gevaralond, ið sambært teirra lóggávu góðkenna, at samlivandi av hvør sínum kyni ættleiða 

saman eru: Kolumbia 

 

Minnilutin tekur ikki undir við hesum mentanarkollveltandi politikkinum og fer í fyrstu atløgu at 

heita á landsstýrismannin í heilsu- og innlendismálum um at taka málið aftur og heldur gera eina 

nýggja føroyska lóg á góðum føroyskum máli, sum heldur fast við tey virði, sum liggja í verandi 

ættleiðingarlóg, og sum forfedrar okkara hava givið okkum at bera longri fram á leið. 

 

Í øðrum lagi fer minnilutin at skjóta upp at broyta uppskotið soleiðis, at kravt verður, at 

ættleiðingarforeldrini skulu vera av báðum kynum og vera gift. Hetta verður gjørt, fyri at tey heilt 

fáu børnini, sum verða ættleidd til Føroya, eini 2-4 um árið, skulu fáa so góðar umstøður at vaksa 

upp í, sum gjørligt. 

 

Minnilutin setur tí fram soljóðandi  

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 4, stk. 2 verður “ella hjá samliva” strikað. 

2. Í yvirskriftini yvir § 5 verður “og samlivandi” strikað. 

3. Í § 5, stk. 1 verður “ella samlivandi” og “ella samliva” og “ella samlivin” strikað. 

4. § 5, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Bert hjún kunnu ættleiða og skal talan verða um kvinnu og mann. Hjún ættleiða 

saman.” 

5. Í § 6, stk. 1 verður 2. pkt. strikað. 

6. Í § 6, stk. 2, 1. pkt., verður “ella samliva” strikað. 

7. Í § 6, stk. 2, 2. pkt., verður “ella er talan um endað samlív,” strikað. 

8. § 17, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Við stjúkbarnaættleiðing sbrt. § 6 fær ættleidda barnið somu rættarligu viðurskifti í 

mun til hjúnafelagarnar ella fyrrverandi hjúnafelagar, sum var tað teirra felags barn.” 

9. Í § 20, stk. 1 verður “ella samlivandi” strikað. 

10. Í § 33, stk. 1 verður “um umsøkjarin, hjúnafelagin ella samlivin” broytt til: “um umsøkjarin 

ella hjúnafelagin” 

 

 

Serligar viðmerkingar: 

Til nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10: 

Bert hjún kunnu ættleiða. Samlivandi pør hava ikki heimild til at ættleiða saman.  

 

Til nr. 4: 

Fyri at kunna verða góðkendur, sum ættleiðari, er kravið, at talan skal verða um eitt par, kvinnu 

og mann. Hjún, (kvinna og maður), ættleiða altíð saman. Tvey av sama kyni, sum eru gift, kunnu 

ikki ættleiða. Einlig kunnu ikki ættleiða. 

 

Við hesum broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 
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Trivnaðarnevndin, 17. apríl 2018 

 

 

Katrin Kallsberg    Jógvan á Lakjuni 

 formaður    

 

 

Óluva Klettskarð Jenis av Rana Djóni Nolsøe Joensen 

 

 

 

Sonja Jógvansdóttir  Kaj Leo Holm Johannesen 

 


