
Álit 

 

í 

 

Løgtingsmáli nr. 21/2018: Uppskot til samtyktar um barnaansingargjald 

Jørgen Niclasen hevur, vegna Fólkaflokkin, lagt málið fram 19. september 2018, og eftir 1. 

viðgerð 8. oktober er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 9. oktober, 28. november og 5. desember 2018.  

 

Nevndin hevur undir viðgerðini havt fund við Kommunufelagið. 

 

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

 

Meirilutin (Hanna Jensen, Kristianna W. Poulsen, Óluva Klettskarð, Katrin Kallsberg og 

Jónleif Johannesen) heldur, at uppskotið, sum er lagt fyri Løgtingið fleiri ferðir í 

valskeiðnum, framvegis er ov illa greinað í mun til, at kommunur skulu kunna gjalda pening 

út til foreldur, sum ansa egnum børnum, samstundis sum kommunur hava skyldu at skapa 

góðar karmar til dagstovnaøkið og eina góða barnaansing til øll. 

Uppskotið elvir til nógvar spurningar og færri svar og er í fyrsta lagi ikki búgvið at 

samtykkja, í øðrum lagi ikki rætta loysnin á teimum avbjóðingunum, sum viðmerkingarnar 

sipa til, og sum allir partar viðurkenna. 

Tí tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin  (Jógvan á Lakjuni og Helgi Abrahamsen) tekur undir við málinum og mælir 

Løgtinginum til at samtykkja uppskjotið. 

 

Helgi Abrahamsen, sum hevur hevur hesar viðmerkingar, tekur undir við grundhugsanini um, 

at tað eru foreldrini, sum hava evstu ábyrgdina av børnunum, og tí eiga tey eisini at ráða fyri, 

hvussu børnini verða ansað. Barnansingarstovnar eru ein møguleiki, sum ger tað møguligt hjá 

báðum foreldrunum at vera virkin á arbeiðsmarknaðinum, men foreldrini eiga sjálvsagt eisini 

at hava møguleika til sjálvi at ansa børnunum, um fíggjarligt grundarlag er fyri tí. 

 

Ein avbjóðing við tí er tó, at í nógvum førum (til dømis tá talan er um børn, hvørs foreldur ikki 

tosa føroyskt) kann tað verða ein bági fyri málmenningina hjá børnunum, um tey ikki dagliga 

eru saman við øðrum børnum.  

 

Hetta uppskotið áleggur ikki kommununum at lata foreldrum peningin, sum barnaansingin 

kostar, men skotið verður upp at geva kommununum heimild at gera hetta, um ynski er um tað. 

 

Undir nevndarviðgerðini er komið fram, at fá hagtøl eru á økinum, og hetta verður nýtt sum 

grundgeving fyri ikki at taka undir við uppskotinum. Men havast skal í huga, at hetta er eitt 

uppskot til samtyktar um at heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram eitt lógaruppskot 

um hesi viðurskifti. Ein partur av fyrireikingini kann vera at skaffa hagtøl og aðra vitan um 

økið. 

 

 



 

Mentanarnevndin, 5. desember 2018 

 

 

Hanna Jensen   Óluva Klettskarð   Kristianna W. Poulsen

  formaður  næstformaður 

 

 

Katrin Kallsberg  Jónleif Johannesen  Jógvan á Lakjuni 

 

 

    Helgi Abrahamsen 

 

 

 


