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Løgtingsmál nr. 110/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagstovnar 

og dagrøkt (Dagstovnaráð og partvís avtøka av kærurætti) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagstovnar og dagrøkt  

(Dagstovnaráð og partvís avtøka av kærurætti) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 67 frá 10. mai 2000 um 

dagstovnar og dagrøkt, sum broytt við 
løgtingslóg nr. 152 frá 20. desember 2005 og 

løgtingslóg nr. 38 frá 9. mai 2006, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1.   Inngangurin verður strikaður. 

 

2. § 2, stk. 2 verður orðað soleiðis: ”Stk. 2. 

Landsstýrismaðurin hevur yvirskipaðu 

námsfrøðiligu ábyrgdina av 

dagstovnaøkinum, og 

landsstýrismaðurin veitir kommununum 

yvirskipaða námsfrøðiliga vegleiðing og 

ráðgeving, sbr. § 3, stk. 3.” 

 

3. Aftan á § 2 verður sett: 

 

“Dagstovnaráð 

§ 2 a. Landsstýrismaðurin kann áleggja 

kommununum í felag innan nærri ásetta 
freist at seta á stovn eitt dagstovnaráð, sum 

skal veita kommunum og landi ráðgeving og 
vegleiðing í námsfrøðiligum spurningum.  

Stk. 2. Dagstovnaráðið kann ráða 
kommunum og landi til at seta í verk 

royndarvirksemi, menningarvirksemi og 
granskingarætlanir viðvíkjandi 

dagstovnaøkinum. Dagstovnaráðið kann 
eisini sjálvt taka mál upp. 

Stk. 3. Í Dagstovnaráðnum eru átta umboð, 
sum verða vald soleiðis: 

1) Kommunufelagið velur tvey umboð við 

námsfrøðiligari útbúgving og royndum 

innan dagstovnaøkið, 

2) Mentamálaráðið velur eitt umboð við 
námsfrøðiligari útbúgving og royndum 

innan dagstovnaøkið, 

3) Námsvísindadeildin á Fróðskaparsetri 
Føroya velur tvey umboð við 

námsfrøðiligari útbúgving og royndum 

innan dagstovnaøkið,  

4) Føroya Pedagogfelag velur tvey umboð 

við námsfrøðiligari útbúgving og 

royndum innan dagstovnaøkið, og 

5) Javnstøðunevndin velur eitt umboð við 
námsfrøðiligari útbúgving og royndum 

innan dagstovnaøkið. 

Stk. 4. Dagstovnaráðið skipar seg sjálvt og 
ger sjálvt sínar viðtøkur og sína 

fundarskipan. 
Stk. 5. Umboðini verða vald fyri eitt trý ára 

tíðarskeið. 

Stk. 6. Kommunufelagið er skrivstova 
Dagstovnaráðsins.” 

 
4.   Í § 5, stk. 3 verður ”Almannastovuna” 

broytt til: ”Almannaverkið”.  
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5.   Í § 8, stk. 2 verður ”Stk. 2” broytt til:              

”Stk. 2.” 

 

6. § 11, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Fyrisitingarligar avgerðir, tiknar av 

kommununi sambært hesi løgtingslóg, 

kunnu kærast til landsstýrismannin. Tó 

ber ikki til kæra avgerðir í setanarmálum 

ella starvsfólkamálum fevndar av § 8, 

stk. 1 og 3.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Sambært fylgiskjalinum til samgonguskjalið, “Mál at fremja”, vil samgongan “menna 

dagstovnaøkið og geva tí uppiborna rúmd og tign við tí endamáli, at meira tíð verður til 

námsfrøðiligt virksemi, at skapa trivnað og málsliga menning. Dagstovnaráðið skal fáast at 

virka.” 

  

Sambært galdandi dagstovnalóg veitir landsstýrismaðurin kommununum ráðgeving og 

vegleiðing í námsfrøðiligum spurningum. Henda áseting verður broytt nakað, har tað verður 

staðfest, at landsstýrismaðurin framvegis hevur yvirskipaðu ábyrgdina av dagstovnaøkinum, og 

landsstýrismaðurin somuleiðis veitir kommunum yvirskipaða námsfrøðiliga vegleiðing og 

ráðgeving. Harumframt verður mett, at námsfrøðiliga ráðgevingin og vegleiðingin verður styrkt, 

um hon eisini verður skipað í einum fakligum forumi við góðum møguleikum fyri 

námsfrøðiligari hugskotsgeving millum umboð, ið eru vald av Kommunufelagnum, 

Mentamálaráðnum, Námsvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum, Føroya Pedagogfelag og 

Javnstøðunevndini.  

 

Eitt av endamálunum við lógaruppskotinum er harumframt at javnseta kommunalt sett starvsfólk 

innan dagstovna- og dagrøktarøkið við onnur kommunalt sett starvsfólk í mun til fyrisitingarliga 

møguleikan at kæra avgerðir í setanar- og starvsfólkamálum til landsstýrismannin.  

 

Rættarstøðan hjá starvsfólkum innan kommunala dagstovnaøkið er eitt undantak til vanligu 

reglurnar innan kommunala starvsfólkaøkið, har tað vanliga ikki ber til at kæra tílík mál til hægri 

fyrisitingarligan myndugleika. Tað hevur eisini víst seg at vera rættiliga orkukrevjandi hjá 

Mentamálaráðnum at málsviðgera tílík kærumál, samstundis sum Mentamálaráðið hvørki hevur 

fíggjarliga ella leiðsluliga ábyrgd av starvsfólkunum innan dagstovnaøkið. 

 

Hóast tað løgfrøðiliga eftir metingini hjá Mentamálaráðnum og Løgtingsins umboðsmanni er 

rættiliga greitt, at tað sambært § 11, stk. 1 sbr. § 8 í galdandi lóg ber til at kæra starvsfólkamál til 

Mentamálaráðið, er politiska ynskið at gera upp við henda kærurætt. Tó ber framvegis til at fara 

til Løgtingsins umboðsmann, Fasta Gerðarrættin og dómsvaldið við tílíkum málum.  

 

Harumframt er tað í uppskotinum nágreinað, at talan skal vera um fyrisitingarligar avgerðir, sum 

tó ikki eru fevndar av ásetingini um setanar- og starvsfólkaviðurskifti, ið framvegis kunnu kærast 

til landsstýrismannin. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Í galdandi lóggávu er tað landsstýrismaðurin, ið veitir kommunum ráðgeving og vegleiðing í 

námsfrøðiligum spurningum. Við uppskotinum verður hetta broytt til, at landsstýrismaðurin 

veitir kommunum yvirskipaða ráðgeving og vegleiðing. Sum nakað nýtt verður heimilað 

landsstýrismanninum at heita á kommunurnar í felag at stovnseta eitt dagstovnaráð, ið kann gera 

tilmæli til kommunur og land í námsfrøðiligum spurningum. Í praksis fer áheitanin frá 
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landsstýrismanninum ætlandi fram á tann hátt, at hon verður send Kommunufelagnum, sum 

síðani samskipar tað við einstøku kommurnar.  

 

Harumframt er tað sambært galdandi lóg møguligt at kæra setanar- og starvsfólkamál til 

landsstýrismannin. Tó skal sigast, at tað er ósemja millum Mentamálaráðið og Kommunufelagið, 

hvussu lógin á hesum øki skal skiljast. Kommunufelagið hevur víst til serligu viðmerkingarnar til 

greinina í løgtingsmáli 29/1999, har tað stendur á bls. 12, at tað “við hesi grein verður møguligt 

hjá foreldrum ella verjum at børnum í skipanini ella hjá stovnum í kommununi at kæra avgerðir, 

tiknar av kommununi sambært hesi lóg.”  

 

Mentamálaráðið hevur hinvegin víst á, at dagstovnalógin er ein serlóg á kommunala økinum. Og 

at Løgtingsins umboðsmaður í trimum umførum hevur staðfest, at tað ber til at kæra setanar- og 

starvsfólkamál til landsstýrismannin, sbr. uppsagnarmál á Tvøroyri í 2005, uppsagnarmál á 

Viðareiði í 2008 og uppsagnarmál í Tórshavn í 2010. Kommunala eftirlitið tykist eisini vera samt 

við Mentamálaráðnum og Løgtingsins umboðsmanni í hesum, tá ið Mentamálaráðið hevur heitt á 

kommunala eftirlitið um at taka neyðug stig mótvegis kommunu, ið ikki vil lata ráðnum skjøl og 

upplýsingar í sambandi við málsviðgerð av uppsagnarmálum. Við uppskotinum verður hesin 

tulkingarivi beindur av vegnum, og starvsfólk á dagstovnaøkinum vera somuleiðis javnsett við 

onnur starvsfólk á kommunala starvsfólkaøkinum.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Eitt av endamálunum við lógaruppskotinum er at skipa eitt vælvirkandi og virkið dagstovnaráð, 

ið skal veita kommunum og landi ráð og vegleiðing í námsfrøðiligum spurningum. Harumframt 

er eitt av endamálunum at javnseta kommunalt sett starvsfólk innan dagstovna- og dagrøktarøkið 

við onnur kommunalt sett starvsfólk viðvíkjandi fyrisitingarliga møguleikanum at kæra 

kommunal setanar- og starvsfólkamál til landsstýrismannin. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum verður tað frameftir ikki møguligt at kæra kommunal setanar- og 

starvsfólkamál innan dagstovnaøkið til landsstýrismannin. Eisini er nágreinað í uppskotinum, at 

talan skal vera um fyrisitingarligar avgerðir, tó ikki setanar- og starvsfólkaviðurskifti fevnd av § 

8, ið framvegis kunnu kærast til landsstýrismannin. 

 

Harumframt verður yvirskipaða ábyrgdin hjá landsstýrismanninum av dagstovnaøkinum staðfest, 

eins og tað verður heimilað landsstýrismanninum at heita á kommunurnar í felag at stovnseta eitt 

dagstovnaráð, ið skal vegleiða og ráðgeva landi og kommunum í námsfrøðiligum viðurskiftum 

innan karmarnar av galdandi lógum og reglum á økinum, íroknað viðkomandi altjóða sáttmálum.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá hesum pørtum: 

Føroya Pedagogfelagi,  

Javnstøðunevndini, 

Kommunufelagnum, 

Fíggjarmálaráðnum, 

Almannamálaráðnum, 

Heilsu- og innlendismálaráðnum og 
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Námsvísindadeildini á Fróðskaparsetri Føroya. 

 

Hoyringarsvar er komið frá Javnstøðunevndini, Føroya Pedagogfelag, Kommunufelagnum og 

Námsvísindadeildini á Fróðskaparsetri Føroya. 

 

Javnstøðunevndin boðar frá, at hon tekur undir við uppskotinum. 

 

Fíggjarmálaráðið, Almannamálaráðið, Heilsu- og innlendismálaráðið søgdu seg ongar 

viðmerkingar hava til uppskotið. 

 

Námsvísindadeildin á Fróðskaparsetrinum tekur væl ímóti uppskotinum. Mett verður, at 

stovnan av einum dagstovnaráði er jalig, og Námsvísindadeildin á Fróðskaparsetri Føroya sigur 

seg vera samda í, at uppskotið fer at vera til frama fyri tí námsfrøðiliga virkseminum, sum kann 

virka sum eitt ráðgevandi lið millum tað politiska og praksis á stovnunum.  

 

Føroya Pedagogfelag finst at uppskotinum. Sagt verður í hoyringarsvarinum, at Føroya 

Pedagogfelag harmast stórliga um, at Mentamálaráðið ætlar at sleppa evstu politisku ábyrgdini 

av dagstovnaøkinum.  

 

Sagt verður frá, at starvsøkið er eitt tað størsta í Føroyum, og sjálvsagt er tørvur á politiskt 

ásettum lógarverki at tryggja góðsku kring alt landið, eins og tað er í grannalondunum kring 

okkum.  

 

Viðvíkjandi Dagstovnaráðnum verður sagt frá, at ráðið hevur ikki lógarbundnan myndugleika at 

seta krøv, og ráðið hevur ongan møguleika at tryggja eitt høgt støði á dagstovnaøkinum.  

 

Í mun til starvsfólkamál verður sagt frá, at starvsfólkamál ikki longur skulu kunna kærast til 

stjórnarráðið. Hetta kann Føroya Pedagogfelag als ikki taka undir við, serliga tá Mentamálaráðið, 

sum grundgeving vísir á, at henda broyting fer at loysa trætuna við Kommunufelagið, eins og tað 

fer at spara umsitingini orku.  

 

Føroya Pedagogfelag spyr, um spard arbeiðsorka hjá umsitingi veruliga gongur fram um 

rættartrygdina hjá starvsfólkunum á dagstovnum okkara. Og trygdina fyri at fáa eina skjóta og 

trygga avgerð í starvsfólkamálum.  

 

Víst verður á, at Løgtingsins umboðsmaður hevur ongan avgerðarrætt, og í nógvum førum 

tykjast ávísar kommunur heldur ikki at virða og fylgja niðurstøðunum hjá umboðsmanninum.  

At fara til vanligu dómstólarnar er tungt og kostnaðarmikið, og slík mál taka ofta ár at fáa 

avgreidd. Fasti Gerðarættur viðger ikki vanlig uppsagnarmál ella mál um onnur starvsrættarlig 

stig móti starvsfólkum.  

 

Samanumtikið sigur Føroya Pedagogfelag seg kunna staðfesta, at um heimildin at kæra til 

stjórnarráðið verður tikin av, fer hetta at seta starvsfólkini á dagstovnunum í eina munandi 

veikari støðu enn í dag. Eisini samanborið við starvsfólk, sum starvast á stovnum undir 

landinum, sum framvegis kunnu kæra til avvarðandi stjórnarráð.  
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Føroya Pedagogfelag vil vera við, at ábyrgdin skuldi heldur verið verandi hjá Mentamálaráðnum, 

og eitt dagstovnaráð sett á stovn ístaðin, sum gav landstýrismanninum ráð, millum annað í 

samstarvi við verandi Fólkaskúlaráð, so vit fingu skipað eina heildarskipan galdandi fyri øll børn 

í Føroyum.  

 

Sambært Føroya Pedagogfelag er ætlanin nú at gera gloppið enn størri millum stovnsøkini, sum 

varða av børnunum. 

 

Føroya Pedagogfelag leggur afturat, at tað undrast á, at eingi faklig krøv verða sett til tey, sum 

manna ætlaða Dagstovnaráðið. Fyri Pedagogfelagið er tað sjálvsagt, at tey, sum manna eitt slíkt 

ráð, eiga at hava eitt fakligt innlit í fakliga dagstovnavirksemi.  

 

Mentamálaráðið skal vísa á, at uppskotið gongur Føroya Pedagogfelag á møti á tann hátt, at tað 

er broytt, soleiðis at tað framvegis er landsstýrismaðurin, ið hevur yvirskipaðu námsfrøðiligu 

ábyrgdina av dagstovnaøkinum. Harumframt gongur uppskotið Pedagogfelagnum á møti á tann 

hátt, at landið tekur stig til, at kommunurnar stovnseta Dagstovnaráðið, og Dagstovnaráðið kann 

eisini veita landinum vegleiðing og ráðgeving. Eisini eru krøv sett til limirnar í Dagstovnaráðnum, 

at teir skulu hava námsfrøðiliga útbúgving og royndir innan dagstovnaøkið.  

 

Mentamálaráðið metir ikki, at Dagstovnaráðið skal vera eitt myndugleikakent ráð, ið hevur til 

endamáls at geva kommunum bindandi boð. Dagstovnaráðið skal vera eitt fakligt og ráðgevandi 

forum í mun til kommunur og land til tess at tryggja eitt høgt støði á dagstovnaøkinum, og hesi 

ætlan átti Føroya Pedagogfelag at tikið undir við.  

 

Viðvíkjandi kærurættinum í setanar- og starvsfólkamálum, ið verður avtikin við hesum 

lógaruppskoti, er hetta gjørt fyri at javnseta starvsfólk og umsøkjarar innan dagstovnaøkið við 

onnur kommunalt sett starvsfólk. Til ber at spyrja, hví ein námsfrøðingur skal hava rætt til at 

kæra sína uppsøgn til ein landsstýrismann, ið ikki er hierarkiskt yvirskipaður í mun til 

kommunurnar, og tískil hvørki hevur fíggjarliga ella umsitingarliga ábyrgd av økinum, meðan 

ein klinikkassistentur í kommunalu barnatannrøktini, ein arbeiðsmaður á vegdeildini hjá 

kommununi ella eitt skrivstovufólk á býráðsskrivstovuni ikki hevur sama møguleika at kæra til 

ein yvirskipaðan landsmyndugleika? 

 

Hóast tað ikki er eitt endamál í sjálvum sær, er tað ein natúrlig avleiðing av uppskotinum, at 

umsitingarlig orka verður spard í Mentamálaráðnum, sum frammanundan hevur eitt sera stórt 

umsitingarøki, ið m.a. fevnir um útbúgving, gransking, undirvísing, fjølmiðlar, kirkju, 

upphavsrætt, ítrótt, mentan, list og søvn.  

 

Tað fer framvegis at bera til at klaga til Løgtingsins umboðsmann, eins og tað ber til at fara til 

dómsvaldið, eins og ivamál um tulking av sáttmálum framvegis kunnu leggjast fyri Fasta 

Gerðarrættin, og tískil verður rættartrygdin hjá starvsfólkum innan kommunala dagstovnaøkið 

framvegis røkt við uppskotinum, men rættartrygdin verður, sum víst á omanfyri, ikki ein onnur 

enn tann, ið onnur kommunalt sett starvsfólk hava.  

 

Mentamálaráðið hevur ikki, í mun til hetta lógaruppskotið, nakrar viðmerkingar til ynskini frá 

Føroya Pedagogfelag um rakstrarlig viðurskifti av stovnunum, tí uppskotið viðvíkur 
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Dagstovnaráðnum og avtøku av kærurætti. Hvørki av hesum hava nakað við rakstrarlig 

viðurskifti á stovnunum at gera.  

 

Kommunufelagið sigur í sínum hoyringarsvari, at tikið verður undir við einum dagstovnaráð, 

men í mun til endamálsorðingina í dagstovnalógini, hevur Kommunufelagið ta áskoðan, at tað 

eru kommunurnar, sum myndugleiki og ábyrgdarhavandi fyri innihaldinum á dagstovnaøkinum, 

ið eiga at meta um og gera av, hvussu ráðið best verður sett saman til tess at ráðgeva 

kommununum. Kommunufelagið tekur ikki undir við, at tað verður ásett í lógini, hvussu ráðið 

verður sett saman, og hvør skal velja umboð í ráðið. Í hoyringarsvarinum verður sagt, at 

kommunurnar eru tilvitaðar um týdningin av síni uppgávu sambært dagstovnalógini, og tær fara 

tí sjálvsagt at velja eitt dagstovnaráð, ið á bestan hátt kann ráðgeva teimum, hvussu tær 

framhaldandi menna, menta og hava umsorgan fyri børnum í tryggum viðurskiftum á 

uppalingarligan fullgóðan hátt. 

 

Kommunufelagið vísir á, at kjarnin í uppgávuni hjá Dagstovnaráðnum er at geva fakliga 

ráðgeving. Tískil er eyðsæð, at tað er tann, sum hevur tørv á at fáa ráðgevingina, ið má gera av, 

hvønn viðkomandi metir kunna veita bestu ráðgevingina. Hinvegin bendir uppskotið við slíkari 

samanseting á, at vandi er fyri, at onnur áhugamál enn fakliga ráðgevingin kunnu fáa ov stóra 

rúmd, og hetta metir Kommunufelagið vera óheppið. 

 

Viðvíkjandi uppskotinum at strika kærumøguleikan í kommunalum setanar- og 

starvsfólkamálum boðar Kommunufelagið frá, at tikið verður undir við broytingini, hóast 

Kommunufelagið ikki sigur seg vera samt í viðmerkingunum hjá Mentamálaráðnum um 

rættarstøðuna á økinum. 

 

Mentamálaráðið hevur skotið upp at skipa Dagstovnaráðið við lóg, tí, sum er, hava 

kommunurnar havt fulla heimild til at seta á stovn eitt tílíkt dagstovnaráð eftir egnum ynski, men 

einki er gjørt, og tískil tekur Mentamálaráðið við hesum stig til tað. Harumframt heldur 

Mentamálaráðið í mun til samanberingina við Fólkaskúlaráðið, at Mentamálaráðið hevur 

framvegis yvirskipaða ábyrgd av dagstovnaøkinum, tí Mentamálaráðið er yvirskipaður 

eftirlitsmyndugleiki í mun til kommunalu umsitingina av lógini. Sostatt er tað eisini í samsvari 

við júst tann leiklut, at Mentamálaráðið setir krøv til, hvør skal manna Dagstovnaráðið. Teir 

uppskotnu partarnir eru teir, sum í størstan mun mugu sigast at vera teir myndugleikar, ið hava 

áhuga í at menna dagstovnaøkið. Tískil verður torført at samanseta Dagstovnaráðið við øðrum 

myndugleikum enn júst Kommunufelagnum, Mentamálaráðnum, Pedagogfelagnum, 

Javnstøðunevndini og Námsvísindadeildini á Fróðskaparsetri Føroya. Tískil kann 

Mentamálaráðið bert taka undir við viðmerkingini frá Námsvísindadeildini á 

Fróðskaparsetrinum, har sagt verður, at uppskotið vil virka til frama fyri tí námsfrøðiliga 

virkseminum, sum kann virka sum eitt ráðgevandi lið millum tað politiska og praksis á 

stovnunum. Harumframt er uppskotið broytt á tann hátt, at Dagstovnaráðið eisini kann veita 

landinum vegleiðing og ráðgeving. 

 

Viðvíkjandi ósemjuni um kærumøguleikan í setanar- og starvsfólkamálum, er viðmerkingin hjá 

Kommunufelagnum hesum viðvíkjandi júst eitt dømi um ta ósemju, ið er lýst omanfyri undir 

almennu viðmerkingunum til uppskotið. Kommunufelagið meinar eitt, meðan Løgtingsins 

umboðsmaður, Mentamálaráðið og kommunala eftirlitið meina eftir øllum at døma tað øvugta.  
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Um kommunurnar fara at samsýna 

limunum í Dagstovnaráðnum, ella um umboðanin í Dagstovnaráðnum verður partur av dagliga 

arbeiðinum hjá viðkomandi persónum, er upp til avvarðandi partar at viðgera og avgera hvør í 

sínum lagi. 

 

2.2. Umsitingaligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri Mentamálaráðið, sum frameftir ikki fer 

at málsviðgera avgerðir innan starvsfólkaøkið hjá kommunum. Harumframt kann hugsast, at 

lógaruppskotið fær umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar, sum ikki skulu leggja orku í at 

orða hoyringarskriv, at lata skjøl, upplýsingar o.a. til Mentamálaráðið í sambandi við kærur.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri starvsfólk og umsøkjarar innan dagstovnaøkið, ið missa rættin at 

kæra avgerðir hjá kommunum til landsstýrið í setanar- og starvsfólkamálum. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Við at hava eitt dagstovnaráð, ið veitir kommunum og landi ráðgeving og vegleiðing í 

námsfrøðiligum spurningum, kann væl hugsast, at endamálið við dagsstovnalógini at menna 

andsfrælsi barnanna, tollyndi, javnvirði og fólkaræði og at búgva børnini til innlivan, samavgerð, 

samábyrgd, rættindi og skyldur í einum fólkaræðisligum samfelag, verður styrkt. Tískil verður 

mett, at uppskotið hevur jaligar fylgir fyri Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá børnum, sbr. 

Bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992 om FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets 

Rettigheder, sbr. serliga art. 12-17. Upplýsast kann, at Danmark við kunngerð hevur tikið burtur 

fyrivarni fyri Føroyar og Grønland í mun til Barnarættindasáttmálan hjá ST, sbr. Bekendtgørelse 

nr. 90 af 7. oktober 1993 om Danmarks tilbagetrækning af territorialt forbehold for så vidt angår 

Færøerne og Grønland over for FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder. 

 
2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið verður ikki mett at hava nakra ávirkan á Evropiska Mannarættindasáttmálan ella 

Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar kendar marknaforðingar eru í uppskotinum. 
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2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, útpanting, sektir, men lógaruppskotið tekur 

burtur fyrisitingarliga kærurættin hjá umsøkjarum og starvsfólkum sambært galdandi lóg. Hetta 

verður gjørt til tess at javnseta starvsfólk á dagstovnaøkinum við onnur kommunal starvsfólk, ið 

ikki kunnu kæra setanar- og starvsfólkamál fyrisitingarliga. Tó kunnu tey framvegis fara til 

Løgtingsins umboðsmann (klaga), Fasta Gerðarættin (tulkingarivi í mun til sáttmálar) og 

dómstólarnar við tílíkum málum (málið í síni heild). 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið inniheldur ongar ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið inniheldur ongar ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið gevur landsstýrismanninum heimildir mótvegis kommununum til í felag at seta á 

stovn eitt Dagstovnaráð. Hetta gerst eftir áheitan frá landsstýrismanninum ein lógaráløgd skylda 

hjá kommunum. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið verður mett at hava sosialar avleiðingar fyri starvsfólk innan kommunala 

dagstovnaøkið, ið missa ókeypis kærurættin til landsstýrismannin, men sum nevnt omanfyri, 

hevur eingin annar kommunalur starvsbólkur tílíkan umsitingarligan kærurætt. 

 

  

  

  

Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar  

Fyri   

kommunalar 

myndugleikar  

Fyri 

pláss/øki í 

landinum  

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/ 

felagsskapir  

Fyri 

vinnuna  

Fíggjarligar/            

búskaparligar 

avleiðingar  
Nei  Nei  Nei  Nei  Nei  

Umsitingarligar            

avleiðingar  

  

Ja  Ja  Nei  Nei  Nei  

Umhvørvisligar            
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avleiðingar  

  

Nei  Nei  Nei  Nei  Nei  

Avleiðingar í mun            

til altjóða avtalur 

og reglur  
Nei  Nei  Nei  Nei  

  

Nei  

Sosialar            

avleiðingar  

  

Nei Nei Nei  Ja   Nei 

 

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til nr. 1 

Inngangurin / præambulin í løgtingslógini: ”Hendan lóg er givin út sambært § 2 í ríkislóg nr. 315 
frá 17. mai 1995 “om sociale ydelser på Færøerne” verður strikaður, tí hetta er ikki longur 

viðkomandi, eftir at dagstovnaøkið varð yvirtikið sum føroyskt sermál tann 1. januar 2001, sbr. 
løgtingslóg nr. 130 frá 8. oktober 2001 um at taka yvir málini og málsøkini á lista A í 

heimastýrislógini. 

 

Til nr. 2 

Í § 2, stk. 2 í galdandi lóg verður orðingin broytt, so staðfest verður, at tað framvegis er 

landsstýrismaðurin, ið hevur yvirskipaðu ábyrgdina av dagstovnaøkinum, og at 

landsstýrismaðurin veitir kommununum yvirskipaða námsfrøðiliga ráðgeving og vegleiðing.  

 

Til nr. 3 

Av lógartøkniligum ávum verður tað mett hóskandi at hava eina yvirskift millum 

endamálsorðingina í lógini og ásetingina í § 2 a um Dagstovnaráðið. 

 

Tað verður landsstýrismaðurin, ið fer at heita á kommunurnar í felagnum at stovnseta eitt 

dagstovnaráð innan nærri ásetta freist. Í praksis verður hetta væntandi samskipa umvegis 

Kommunufelagið, sum eisini verður skrivstova hjá Dagstovnaráðnum.  

 

Uppgávan hjá Dagstovnaráðnum er at ráðgeva og vegleiða kommunum og landi í 

námsfrøðiligum spurningum innan galdandi reglur á økinum, íroknað viðkomandi altjóða 

sáttmálar á økinum. Serliga verður hugsað um, hvussu endamálið við dagstovnalógini – við 

framhaldandi at menna, menta og hava umsorgan fyri børnum í tryggum viðurskiftum á 

uppalingarligan fullgóðan hátt – verður rokkið á bestan hátt.  

 

Uppalingin á dagstovnum og í dagrøktum eigur at vera grundað á andsfrælsi, tollyndi, javnvirði 

og fólkaræði. Dagstovnurin og dagrøktin eiga at búgva børnini til innlivan, samavgerð, 

samábyrgd, rættindi og skyldur í einum fólkaræðisligum samfelag. Við støði í lóggávuni og 

námsfrøðiligu stevnumiðunum fyri dagstovnar hjá Mentamálaráðnum frá 2016 skal 

Dagstovnaráðið veita kommununum ráðgeving og vegleiðing í námsfrøðiligum spurningum.  
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Dagstovnaráðið kann ráða kommunum og landi til at seta í verk royndarvirksemi, 

menningarvirksemi og granskingarætlanir viðvíkjandi dagstovnaøkinum. Sum liður í hesum 

kann Dagstovnaráðið meta um menningina á dagstovnaøkinum, og á hesum grundarlagi kann 

Dagstovnaráðið ráðgeva kommunum og landi í námsfrøðiligum viðurskiftum. Dagstovnaráðið 

kann harumframt ummæla tey mál viðvíkjandi dagstovnaøkinum, sum kommunur og land leggja 

fyri tað. Harumframt kann Dagstovnaráðið av egnum fyritakssemi viðgera og ummæla øll mál, 

sum eftir meting ráðsins eru týdningarmikil fyri virksemið á dagstovnaøkinum, eins og 

Dagstovnaráðið av egnum fyritakssemi kann bera fram upplýsingar um tad virksemi og tey 

royndarúrslit, dagstovnar hava fingið við royndar- og menningarvirksemi sínum. Dagstovnaráðið 

kann royna at menna virksemið á tí einstaka dagstovninum, og Dagstovnaráðið kann mæla 

kommunum og landi til í verki at fremja menningar- og granskingarverkætlanir í møguligum 

samstarvi við Námsvísindadeildina á Fróðskaparsetrinum ella við aðrar útbúgvingar- og 

granskingarstovnar. Dagstovnaráðið kann eisini mæla kommunum og landi til, at stuðul verður 

veittur til royndar- og menningararbeiði. 

 

Av tí at talan er um eitt Dagstovnaráð, ið skal ráðgeva og vegleiða kommunum og landi í 

námsfrøðiligum spurningum, verður tað mett natúrligt og hóskandi, at tað er landsstýrið, ið heitir 

á kommunurnar í felag um at stovnseta Dagstovnaráðið. Í praksis verður tað samskipað umvegis 

Kommunufelagið. 

 

Ásetingin sigur, hvørjir partar velja umboðini í Dagstovnaráðið, tí mett verður, at nevndu partar 

hava stóran áhuga í økinum. Mett verður eisini, at tað er eitt upplagt høvi, at Námsvísindadeildin 

á Fróðskaparsetrinum velur umboð í Dagstovnaráðið, tí á tann hátt gerst møguligt við einum 

tættari samstarvi millum dagstovnaøkið og granskingina á økinum.  

 

Harumframt verður skotið upp, at Javnstøðunevndin velur eitt umboð í Dagstovnaráðið. Hetta 

verður mett at vera í samsvari við politikkin hjá samgonguni at raðfesta javnstøðupolitikkin 

hægri, eins og hetta er eitt átak, sum er í samsvari við javnstøðupolikkin á dagstovnaøkinum, 

sum Mentamálaráðið í samráð við Almannamálaráðið hevur stungið út í kortið í sambandi við 

aðalorðaskiftið í Løgtinginum í 2018 um javnstøðupolitikkin í Føroyum. Eisini kann nevnast, at 

ynskið um at geva Javnstøðunevndini høvi at velja eitt umboð í Dagstovnaráðið er í samsvari við 

tað, sum stendur í Námsfrøðiligu Stevnumiðunum, sum Mentamálaráðið gav út í 2016:  

 

”Dagstovnurin skal byggja sítt virksemi á sjónarmiðið um javnstøðu millum kynini. 

Javnstøða millum kynini skal endurspegla tað pedagogiska arbeiðið í dagstovninum. 

Dagstovnurin skal stuðla børnunum at møta og skapa javnstøðu í samfelagnum. 

Gentur og dreingir eiga at hava sama møguleika at vera sædd og hoyrd og at verða 

eggjað til luttøku í felagsskapinum í øllum virksemi í dagstovninum. 

Neyðugt er, at starvsfólkini umhugsa sín egna hugburð til gentur og dreingir og 

hugburðin, sum er frammi í samfelagnum, so kynið ikki verður ein avmarking í 

teimum møguleikum og avbjóðingum, sum børnini fáa.” 

 

Skotið verður upp, at Dagstovnaráðið skipar seg sjálvt, og sjalvt ger sínar viðtøkur og 

fundarskipan. Av tí, at talan er um nakað, sum líkist einum interkommunalum samstarvi, verður 
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tað mett hóskandi, at Kommunufelagið er skrivstova ráðsins. Øll umboðini skulu hava 

námsfrøðiliga útbúgving og royndir innan dagstovnaøkið.  

 

Til nr. 4 

Tøknilig broyting, nú tað ikki longur er Almannastovan, men Almannaverkið, ið tekur avgerðir 

sambært § 5. 

 

Til nr. 5 

Í verandi teksti manglar eitt ”.” aftaná ”Stk. 2”, og høvið verður nýtt til at rætta hetta. 

 

Til nr. 6 

Við hesum lógaruppskoti verður tað ikki longur gjørligt hjá pørtum at kæra kommunal setanar- 
og starvsfólkamál innan dagstovna- og dagrøktarøkið til landsstýrismannin. Á tann hátt verður 

ein tulkingaróvissa, millum Mentamálaráðið og Løgtingsins umboðsmann einumegin og 
Kommunufelagið og ávísar kommunur hinumegin, beind av vegnum. Hetta fer at spara 

umsitingarliga orku, samstundis sum tað eisini fer at javnseta dagstovnaøkið við onnur 
kommunal starvsøki, har tað vanliga ikki ber til at kæra tílík mál til hægri fyrisitingarligan 

myndugleika. Tó ber framhaldandi til at klaga til Løgtingsins umboðsmann, og at leggja málið 

fyri dómsvaldið ella Fasta Gerðarrættin.  

 

Harumframt er tað í uppskotinum nágreinað, at talan skal vera um fyrisitingarligar avgerðir, sum 

ikki viðvíkja setanar- og starvsfólkaviðurskiftum sambært dagstovnalógini, ið framvegis kunnu 
kærast til landsstýrismannin. Ein fyrisitingarlig avgerð sambært hesi lóg er at meta sum ein 

avgerð sambært § 2, stk. 1 í løgtingslóg nr. 132 frá 10. juni 1993 um fyrisitingarlóg. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentamálaráðið, 5. mars 2018 

 

 

Rigmor Dam  
landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 
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