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Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 127/2017: Uppskot til løgtingslóg um ráðgeving í sambandi við ætlanir 

um møguliga fosturtøku 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

ráðgeving í sambandi við ætlanir um møguliga fosturtøku 

 

 

§ 1. Sett verður á stovn serlig ráðgeving, 

sum skal ráðgeva og veita hjálp til teirra, 

sum umhugsa at fáa framt fosturtøku. 

 

§ 2. Ráðgevingin skal útgreina tørvin hjá 

kvinnum ella pørum, ið umhugsa 

fosturtøku, og knýta samband við m.a. 

stovnar og serkøn, ið kunnu veita neyðugu 

hjálpina, ta verði seg m.a. fíggjarliga hjálp, 

læknaliga hjálp, sálarliga hjálp og hjálp 

til burturættleiðing. 

 

§ 3. Ein og hvør lækni, sum skal taka støðu 

í fosturtøkumáli, hevur skyldu til at vísa 

kvinnum ella pørum, sum umhugsa 

fosturtøku, til ráðgevingina, áðrenn 

møgulig fosturtøkutilgongd verður byrjað. 

Stk. 2. Einstaklingar og pør, ið umhugsa at 

fáa framt fosturtøku, kunnu eisini venda 

sær beinleiðis til ráðgevingina. 

 

§ 4. Ráðgevingin verður mannað við 

einum starvsfólki í føstum starvi.  

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um, hvussu ráðgevingin 

verður skipað og veitt. 

 

§ 5. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

august 2018.
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Almennar viðmerkingar 

Ein avgerandi fyritreyt fyri galdandi fosturtøkulóg frá 1956 (lógbókin 4. bind, bls. 3087) er 

holl ráðgeving frá sokallaðu “mødrehjælpen”, sum í Danmørk virkaði undir statinum til 1973, 

og sum í 1983 varð endurstovnað í privatum líki. 

 

Slík ráðgeving fekst ongantíð at virka í Føroyum. Ein fyribilsskipan varð sett í verk, soleiðis 

at læknin, sum fremur fosturtøkuna, og annar lækni í Føroyum koma í staðin fyri 

“mødrehjælpen”. Tíverri stendur henda fyribilsskipan enn við. 

  

Uppskotssetararnir halda, at ráðgeving og hjálp til hesi, sum í sperdum støðum mangan 

hjálparleys leita eftir útrættum hjálpandi hondum, eigur at fáast upp á eitt hægri og meira 

munadygt støði. 

  

Tí verður sett fram uppskot um, at sett verður ein serlig ráðgeving í slíkum málum. 

Aðalmálið hjá ráðgevingini er til eina og hvørja tíð at vera tøk at útgreina aktuella tørvin hjá 

kvinnuni ella familjuni, ið umhugsar fosturtøku, og at knýta samband við stovnar, serkøn ella 

onnur, ið eru før fyri at veita teimum og ófødda barni teirra neyðugu hjálpina, tað verði seg 

fíggjarliga, læknaliga, hjálp til burturættleiðing ella aðra hjálp. 

  

Aðalendamálið er at finna komandi mammuni/foreldrunum alternativ til fosturtøku og á tann 

hátt at minka um fosturtøkutalið í Føroyum. 

  

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar. 

 

 

Avleiðingarnar av uppskotinum 

Kostnaðurin av uppskotinum er trupul at meta frammanundan, men verður leysliga mettur til 

nakrar mió. krónur árliga. Men verður hugsað um, at uppskotið kann, verður tað veruleiki, 

bjarga lívum, verður trupult at finna rætta krónutalið. 

 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Av tí, at talan er um at ráðgeva komandi foreldrum um teirra rættindi og møguleikar fyri at 

fáa hjálp í teirri støðu, sum tey eru í, er tað natúrligt, at hendan ráðgevingin verður skipað 

undir landsstýrismanninum í almannamálum.  

 

Til § 2 

Uppgávan hjá ráðgevingini er at verða tøk við hjálp til ta kvinnu ella familju, ið eru so fyri, at 

tey síggja fosturtøku sum ein útveg úr tí, ið kennist teimum at vera ein trupulleiki. 

Ráðgevingin skal knýta samband millum viðkomandi og avvarðandi stovnar, serkøn ella 

onnur, ið kunnu veita teimum og ófødda barni teirra neyðugu hjálpina, antin fíggjarliga, 

læknaliga, hjálp til burturættleiðing ella aðra hjálp. 

  

Aðalendamálið er at útvega alternativ til fosturtøku fyri at minka um fosturtøkutalið í 

Føroyum. 
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Til § 3 

Fyri at talið av fosturtøkum í Føroyum kann vera so lágt sum yvirhøvur til ber, verður tað ein 

skylda hjá einum hvørjum lækna, sum skal taka støðu í einum fosturtøkumáli, at hesin fyrst 

vísir mammuni ella foreldrunum at ófødda barninum til ráðgevingina, soleiðis at ein 

fosturtøkutilgongd ikki byrjar, fyrr enn allir møguleikar fyri ráðgeving og hjálp eru troyttir. 

Tað skal eisini vera møguligt hjá komandi mammuni ella foreldrunum sjálvum at leita sær 

hjálp hjá ráðgevingini, áðrenn tey taka stig til at venda sær til lækna um møguliga fosturtøku. 

 

Til § 4 

Fyri at geva ráðgevingini neyðugu raðfestingina, er neyðugt at eitt starvsfólk í føstum starvi, 

hevur hetta sum sína høvuðsuppgávu at veita ráðgeving til komandi foreldur, og at hetta ikki 

einans gerst ein partur av einum starvi, sum viðkomandi røkir frammanundan, og at hetta 

harvið møguliga ikki fær tað rúmd, sum ynskilig er. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 

reglur um, hvussu ráðgevingin verður skipað og framd. 

 

Til § 5 

Áseting um gildiskomu. Av tí, at tað tekur tíð at seta ráðgevingina á stovn, er gildiskoman sett 

til 1. august 2018. 

 

 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2018 

 

 

Jenis av Rana   Bill Justinussen 


