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løgtingsmáli nr. 98/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan 

(Barsilslógin) (Leingjan av rættinum til barsilspening við tveimum vikum, harav onnur er markað 

til pápan) 

 

Landsstýrismaðurin í samferðslumálum, Heðin Mortensen, hevur lagt málið fram 20. februar 2019, 

og eftir 1. viðgerð 7. mars 2019 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 15., 20., 27. og 29. mars og 3. og 10. apríl 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í samferðslumálum, Heðin 

Mortensen.   

 

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

 

Meirilutin (Kristin Michelsen, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, Edmund Joensen og Magnus 

Rasmussen) vísir á, at síðani Barsilsskipanin varð sett á stovn í 2001, hevur støðugt verið arbeitt fram 

ímóti, at rætturin til barsilsfarloyvi við barsilspeningi skuldi leingjast til 52 vikur. Hetta lógaruppskot 

er partur av hesum arbeiði, tí við hesum verður barsilsfarloyvi við barsilspeningi longt við tveimum 

vikum afturat teim verandi 46 til 48 vikur, og málið upp á 52 vikur nærkast.  

Meirilutin tekur undir við, at barsilsfarloyvi við barsilspeningi verður longt við tveimum vikum 

afturat teim verandi 46 vikum til 48 vikur. 

Lógaruppskotið leggur samstundis upp til, at av hesum tveimum vikunum, sum barsilsfarloyvi við 

barsilspeningi verður longt, so skal onnur vikan markast pápanum. Hesum tekur meirilutin ikki 

undir við. Meirilutin  er av tí sannføring, at foreldrini eru tey, sum sjálvi skulu avgera, hvussu hesar 

báðar vikurnar skulu skipast. Tí hevur meirilutin soljóðandi 

 

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

 

1. § 1, nr. 1 verður strikað. 

2. § 1, nr. 2 verður strikað. 

3. § 1, nr. 3 (sum verður nr. 1) verður orðað soleiðis:  

“1. Í § 2, stk. 3, 2. pkt. verður “52-56 vikurnar” broytt til: “56 vikurnar”.” 

4. Í §1, nr. 4 (sum verður nr. 2) verður “43 vikur” broytt til: “44 vikur”  

5. Í § 1, nr. 5 (sum verður nr. 3) verður “29 vikur” broytt til: “30 vikur” 

6. § 1, nr. 6 (sum verður nr. 4) verður orðað soleiðis: 

“4. Í § 9, stk. 3 verður “46 vikurnar” broytt til: “52 vikurnar”.” 

§ 1, nr. 7 verður hereftir § 1, nr. 5 

7. Í § 1, nr. 8 (sum verður nr. 6) verður “29 vikunum” broytt til “30 vikunum”. 

§ 1, nr. 9 verður hereftir § 1, nr. 7. 

8. § 1, nr. 10 (sum verður nr. 8) verður orðað soleiðis: 

“8. Í § 10, stk. 3, 2. pkt. verður “46-50 vikurnar” broytt til: “56 vikurnar”.” 

 



 

Viðmerkingar: 

Rætturin til barsilsfarloyvi og barsilspening verður longdur við tveimum vikum. Við hesum 

broytingum kunnu foreldrini avtala sínámillum, hvør av teimum brúkar vikurnar.  

 

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

uppskotið.  

 

 

Minnilutin (Ingolf Sólheim Olsen, Ruth Vang og Sonja Jógvansdóttir) tekur undir við málinum og 

mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

 

Rættarnevndin, 24. apríl 2019 

 

 

Kristin Michelsen Magnus Rasmussen Sonja J. Jógvansdóttir   

formaður 

 

 

Ruth Vang  Ingolf S. Olsen  Edmund Joensen 

 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur    

 

 


