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Løgtingsmál nr. 133/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

familjuískoyti (Hækkað familjuískoyti til familjur við serliga lágum inntøkum og 

familjuískoyti til kvinnur, sum uppihalda sær á kreppumiðstøð) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti 

(Hækkað familjuískoyti til familjur við serliga lágum inntøkum og familjuískoyti til kvinnur, 

sum uppihalda sær á kreppumiðstøð) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 160 frá 24. desember 

2015 um familjuískoyti, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 167 frá 20. desember 2017 

og løgtingslóg nr. 187 frá 21. desember 

2018, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 1 verður sum stk. 4 sett: 

“Stk. 4. Uppiheldur barnið sær fyribils 

uttan fyri heimið í sambandi við, at 

uppihaldari sambært stk. 2 býr á 

kreppumiðstøðini hjá Kvinnuhúsinum, 

verður sæð burtur frá treytini í stk. 2 

um, at barnið skal vera 

heimabúgvandi.” 

 

2. Aftan á § 2 verður sett:  

“§ 2 a. Fyri stakar uppihaldarar, ið 

hava eitt inntøkugrundarlag á 120.000 

kr. ella lægri, hækkar familjuískoytið 

við 2.000 kr. um mánaðin.  

Stk. 2. Fyri uppihaldarar, ið liva í 

samlívi ella eru hjún og hava eitt 

inntøkugrundarlag á 220.000 kr. ella 

lægri, hækkar familjuískoytið við 

2.000 kr. um mánaðin. 

Stk. 3. Stakur uppihaldari, sum hevur 

rætt til lestrarstuðul sambært 

løgtingslóg um lestrarstuðul, hevur ikki 

rætt til hækkaða veiting sambært stk. 1. 

Stk. 4. Samlivandi og hjún, har annar 

ella bæði hava rætt til lestrarstuðul 

sambært løgtingslóg um lestrarstuðul, 

hava ikki rætt til hækkaða veiting 

sambært stk. 2.” 

 

3. Aftan á § 3 verður sett: 

“§ 3 a. Fyri stakar uppihaldarar, ið fáa 

familjuískoyti sambært § 2 a, og sum 

hava eitt inntøkugrundarlag millum 
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120.000 kr. og 220.001 kr., verður 

familjuískoyti ásett við at taka 24% av 

muninum millum inntøkugrundarlagið 

og 150.000 kr., og draga hetta tal frá 

støddini av familjuískoytinum.  

Stk. 2. Fyri uppihaldarar, ið liva í 

samlívi ella eru hjún, og sum hava eitt 

inntøkugrundarlag millum 220.000 og 

320.001 kr., verður familjuískoytið 

ásett við at taka 24% av muninum 

millum inntøkugrundarlagið og 

250.000 kr. og draga hetta tal frá 

støddini av familjuískoytinum.” 

 

4. Í § 8 verður aftan á stk. 1 sum nýtt stk. 

sett: 

“Stk. 2. Uttan mun til stk. 1, verður 

familjuískoyti útgoldið tí, ið 

uppiheldur barninum, og sum hevur 

foreldramyndugleikan yvir einum 

barni, hevur lut í 

foreldramyndugleikanum ella hevur 

góðkenning sum fosturforeldur og býr 

á kreppumiðstøðini hjá 

Kvinnuhúsinum.” 

Stk. 2-4 verður eftir hetta stk. 3-5. 

 

§ 2 

 

Í løgtingslóg nr. 187 frá 21. desember 

2018 um broyting í løgtingslóg um 

familjuískoyti verður § 5 strikað. 

 

§ 3 

 

Stk. 1. § 1, nr. 1 og 4 koma í gildi dagin 

eftir, at henda løgtingslóg er kunngjørd. 

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3 koma í gildi 1. mai 

2019. 

Stk. 3. § 2 kemur í gildi 1. apríl 2019. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

Uppskotið fevnir um 3 ymiskar broytingar: 

1. Persónur, ið uppiheldur sær á Kreppumiðstøð, kann fáa rætt til familjuískoyti, 

2. Rætturin til familjuískoyti í serligum førum verður strikaður, 

3. Familjur við heilt lágum inntøkum fáa hægri familjuískoyti. 

 

Pkt. 1 er sjálvstøðug áseting, meðan pkt. 2 og 3 eru tengd at hvørjum øðrum. Niðanfyri verða 

tey trý pkt. viðgjørd hvør sær. 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

1.1.1. Persónur, ið uppiheldur sær á kreppumiðstøð, kann fáa rætt til familjuískoyti 

Sum er fáa kvinnur, ið eru fyri harðskapi og biðja um skjól til seg og børnini á kreppumiðstøðini 

hjá Kvinnuhúsinum, ikki møguleika at fáa familjuískoyti, áðrenn tær og børnini hava flutt 

bústað. At fáa bústaðin hjá børnum fluttan í sambandi við sunderlesing kann taka drúgva tíð, 

og tískil er neyðugt at heimila undantak frá bústaðarkravinum í hesum serligu førum, soleiðis 

at lógin kann liva upp til sítt endamál um at veita hjálp til familjur, ið liva undir fíggjarliga 

trongum korum. 

 

1.1.2. Rætturin til familjuískoyti í serligum førum verður strikaður  

Við løgtingslóg nr. 187 frá 21. desember 2018 eru nýggjar ásetingar, har familjur í serligum 

førum kunnu fáa familjuískoyti. Men nýggju ásetingarnar í § 5 eru ógreiðar og kunnu ikki 

umsitast á nøktandi hátt. Ístaðin hevur landsstýrismaðurin valt at leggja uppskot fram um aðra 

loysn – sí pkt. 1.1.3. 

 

1.1.3. Familjur við heilt lágum inntøkum fáa hægri familjuískoyti 

Landsstýriskvinnan ynskir at betra um fíggjarligu korini hjá barnafamiljum við heilt lágum 

inntøkum.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Lógin er broytt galdandi frá 1. apríl 2019. Við galdandi lóggávu er at skilja lógin, soleiðis sum 

hon sær út frá 1. apríl. 2019. T.v.s., at atlit eru tikin til broytingarnar í løgtingslóg nr. 187 frá 

21. desember 2018. 

 

1.2.1. Persónur, ið uppiheldur sær á kreppumiðstøð, kann fáa rætt til familjuískoyti 

Ásett er í § 1 í løgtingslógini, at familjuískoyti verður veitt til húski við skrásettum bústaði í 

Føroyum, ið hava heimabúgvandi børn undir 18 ár. § 8 ásetir harafturat m.a., at familjuískoyti 

verður útgoldið tí, ið sambært Landsfólkayvirlitinum hevur barnið búgvandi. Kravið um, at 

barnið ella børnini skulu vera heimabúgvandi og harafturat verður útgoldið tí persóni, ið 

sambært Landsfólkayvirlitinum hevur barnið búgvandi, ger tað, at løgtingslógin ikki tekur 

hædd fyri teimum støðum, har ein kvinna fyribils uppiheldur sær á Kvinnuhúsinum við sínum 

barni ella børnum og hevur tørv á familjuískoyti. 

 

1.2.2. Rætturin til familjuískoyti í serligum førum verður strikaður 

Higartil og fram til 1. apríl 2019 hevur rætturin til familjuískoyti einans verið tengdur at 

objektivum kriterium, og tað merkir, at umsitingin av lógini hevur verið avmarkað til praktisk 

viðurskifti so sum at taka ímóti og skráseta umsókn, kanna bústaðarskránna o.t. Eftirlit við 

inntøkum verður gjørt sjálvvirkandi, og einasta uppfylgjandi umsitingin er, at borgarin einaferð 

árliga váttar, at parlagsstøðan er óbroytt. 

 

 



 

4 / 8 

 

 

 

Við løgtingslóg nr. 187 frá 21. desember 2018 er ásett ein nýggj § 5, sum merkir, at frameftir 

verður tað soleiðis, at tað í flestu førum skal fremjast ein sosialfaklig meting, um umsøkjari 

lýkur krøvini í § 5, og málini hjá teimum, sum fara at fáa veiting sbrt. § 5, skulu regluliga 

kannast við atliti at, um støðan er broytt. Almannaverkið skal taka støðu til, hvat er ein hóttandi 

støða og skal taka støðu til, nær ein familja er serliga hart sperd fíggjarliga. 

 

1.2.3. Familjur við heilt lágum inntøkum fáa hægri familjuískoyti 

Familjuískoyti er tengt at inntøku og tal av børnum. Stakur uppihaldari, sum hevur 

inntøkugrundarlag á 220.000 kr. ella lægri, hevur rætt til fult familjuískoyti, meðan pør við 

samlaðum inntøkugrundarlagi á 320.000 kr. um árið fáa fult familjuískoyti. Fult familjuískoyti 

er 2.000 kr. um mánaðin hjá teimum, sum hava eitt barn. Familjuískoyti hækkar við 500 kr. 

fyri hvørt barnið, sum er aftrat tí fyrsta. T.v.s., at hjá einum støkum uppihaldara við 3 børnum 

við inntøkugrundarlagi lægri enn 220.000 kr. er familjuískoytið 2.000 + 500 + 500 = 3.000 kr. 

um mánaðin.   

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

1.3.1. Persónur, ið uppiheldur sær á kreppumiðstøð, kann fáa rætt til familjuískoyti 

Endamálið er at veita heimild fyri, at uppihaldari, ið fyribils býr á kreppumiðstøðini hjá 

Kvinnuhúsinum, kann fáa rætt til familjuískoyti. 

 

1.3.2. Rætturin til familjuískoyti í serligum førum verður strikaður 

Endamálið er at tryggja at lógin verður umsitin á einum greiðum grundarlagi.  

 

1.3.3. Familjur við heilt lágum inntøkum fáa hægri familjuískoyti 

Endamálið er at betra um fíggjarligu korini hjá barnafamiljum við heilt lágum inntøkum. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

1.4.1. Persónur, ið uppiheldur sær á kreppumiðstøð, kann fáa rætt til familjuískoyti 

Nýskipanin við hesum uppskotinum verður tann, at heimild verður til at víkja frá kravinum, ið 

ásett er í §§ 1 og 8 í, soleiðis at uppihaldari, ið býr fyribils á kreppumiðstøðini hjá 

Kvinnuhúsinum, kann fáa rætt at søkja um familjuískoyti. 

 

1.4.2. Rætturin til familjuískoyti í serligum førum verður strikaður 

§ 5, sum er ásett í lógina við løgtingslóg nr. 187 frá 21. desember 2018, verður strikað. § 5 

skuldi koma í gildi 1. apríl 2019, men ásetingin verður sostatt ikki sett í gildi kortini.  

 

1.4.3. Familjur við heilt lágum inntøkum fáa hægri familjuískoyti 

Hjá støkum uppihaldara við inntøkugrundarlagi lægri enn 120.000 kr. hækkar familjuískoytið 

við 2.000 kr. um mánaðin. Ein stakur uppihaldari við einum barni og við inntøkugrundarlagi 

lægri enn 120.000 kr. fær sostatt eitt samlað familjuískoyti á 4.000 kr. um mánaðin 

(familjuískoyti til stakan uppihaldara við einum barni er frammanundan hesa lógarbroyting 

ásett til 2.000 kr.). Familjuískoyti hækkar við 500 kr. fyri hvørt barnið, sum er aftrat tí fyrsta. 

T.v.s., at hjá einum støkum uppihaldara við 3 børnum við inntøkugrundarlagi lægri enn 

120.000 kr. er familjuískoytið 4.000 + 500 + 500 = 5.000 kr. um mánaðin. Hækkaða 

familjuískoytið lækkar stigvíst, tá inntøkan fer upp um 120.000 kr. Familjuískoytið lækkar við 

24% av inntøku, sum hægri enn 120.000 kr.  
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Hjá samlivandi pari við inntøkugrundarlag á 220.000 kr. ella lægri hækkar familjuískoytið 

somuleiðis við 2.000 kr. um mánaðin. Familjuískoytið lækkar eins og hjá støkum uppihaldarum 

við 24% av inntøku, sum er hægri enn 220.000 kr. 

 

Tey, ið hava rætt til lestrarstuðul sambært løgtingslóg um lestrarstuðul, hava ikki rætt til 

hækkað familjuískoyti.  

 
Familjuískoytið til stakan uppihaldara í ymsum inntøkubólkum 

Inntøkugrundarlag 1 barn 2 børn 3 børn 

120.000 kr. 4.000 kr. 4.500 kr. 5.000 kr. 

150.000 kr. 3.400 kr. 3.900 kr. 4.400 kr. 

180.000 kr. 2.800 kr. 3.300 kr. 3.800 kr. 

220.000 kr. 2.000 kr. 2.500 kr. 3.000 kr. 

 
Familjuískoytið til samlivandi par í ymsum inntøkubólkum 

Inntøkugrundarlag 1 barn 2 børn 3 børn 

220.000 kr. 4.000 kr. 4.500 kr. 5.000 kr. 

250.000 kr. 3.400 kr. 3.900 kr. 4.400 kr. 

280.000 kr. 2.800 kr. 3.300 kr. 3.800 kr. 

320.000 kr. 2.000 kr. 2.500 kr. 3.000 kr. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til ummælis. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

2.1.1. Persónur, ið uppiheldur sær á kreppumiðstøð, kann fáa rætt til familjuískoyti 

Mett verður at broytingin einans fer at hava smávegis fíggjarligar avleiðingar við sær. 

 

2.1.2. Rætturin til familjuískoyti í serligum førum verður strikaður 

Broytingin hevur í sjálvum sær ikki við sær fíggjarligar avleiðingar, tí § 5, sum verður strikað, 

kemur í gildi 1. apríl 2019. Verður hendan løgtingslógin ikki samtykt, hækka útreiðslurnar til 

familjuískoyti munandi, fyrst og fremst til veitingar, men eisini til umsiting. 

 

2.1.3. Familjur við heilt lágum inntøkum fáa hægri familjuískoyti 

Tað ber ikki til innanfyri tíðarfreistina av hesum lógaruppskoti at meta neyvt um fíggjarligu 

avleiðingarnar av broytingini. Tað eru lutfalsliga nógvar familjur, sum hava lágt 

inntøkugrundarlag, og lutfalsliga nógvar familjur fara tí at fáa ágóða av broytingini. Vit vita 

ikki hvussu nógv broytingin fer at kosta, men tað verður neyvan meiri enn 2 mió. kr. árliga. Í 

mun til § 5, sum við hesum uppskotinum verður strikað, so er hetta ein kostnaðarminni loysn. 

Lagt er ikki upp fyri hesum í fíggjarlógini.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Talan um ein umsitingarligan lætta. Av tí at onki er sett av til endamálið á fíggjarlógini fyri 

2019 til upprunaliga ætlaðu broytingarnar, hevur uppskotið ikki við sær umsitingarligar 

avleiðingar, men fyribyrgir at umsitingin fer at økjast. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 
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Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki við avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur við sær, at barnafamiljur við heilt lágum inntøkum fáa betri fíggjarlig kor.  

 

Uppihaldari, ið býr fyribils á kreppumiðstøðini hjá Kvinnuhúsinum, fer at fáa rætt til 

familjuískoyti. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið viðvíkur ikki millumtjóðasáttmálum.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er í tráð við konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for 

diskrimination imod kvinder, undir hesum m.a. art. 16. 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær kendar markaforðingar. 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, pantiheimildir ella onnur inntriv.  

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið áleggur ikki skattir ella avgjøld.  

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið heimilar ikki gjøldum.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann, stovn ella kommunu.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

Fyri vinnuna 
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bólkar ella 

felagsskapir 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Til nr. 1 

Ásetingin merkir, at um mamman at einum barni ella børnum í einari kreppustøðu fyribils 

uppiheldur sær á kreppumiðstøðini hjá Kvinnuhúsinum, verður sæð burtur frá kravinum um, at 

barnið skal vera heimabúgvandi. Krav er einans, at barnið fyribils uppiheldur sær uttanfyri 

heimið. Barnið kann sostatt búgva saman við mammuni á Kreppumiðstøðini, ella fyribils búgva 

hjá øðrum, t.d. í einum fyribils tíðarskeiði búgva hjá familju hjá mammuni, av tí at mamman 

er so mikið illa fyri, tá hon býr á Kreppumiðstøðini.   

 

Til nr. 2 

Hjá støkum uppihaldara, sum hevur inntøkugrundarlag lægri enn 120.000 kr., hækkar 

familjuískoytið við 2.000 kr. um mánaðin. Hjá uppihaldarum, sum liva í samlívi ella eru hjún, 

og sum hava inntøkugrundarlag lægri enn 220.000 kr. (bæði tilsamans), hækkar familjuískoytið 

við 2.000 kr. um mánaðin.  

 

Sambært stk. 3 hava uppihaldarar, sum hava rætt til lestrarstuðul, ikki rætt til hækkað 

familjuískoyti sambært stk. 1 og 2. T.v.s., at hjá einum samlivandi pari ella hjúnum skal hvørgin 

teirra hava rætt til lestrarstuðul. Ein persónur, sum hevur inntøku frá lestrarstuðli í 

inntøkugrundarlagnum farnu 12 mánaðirnar, kann fáa rætt til hækkingina. Tað avgerandi er, at 

lestrarstuðul ikki verður útgoldin samstundis sum familjuískoyti.  

 

Til nr. 3 

Hjá støkum uppihaldara við inntøkugrundarlagi millum 120.000 kr. og 220.001 kr. verður 

familjuískoytið ásett  við at taka 24% av muninum millum inntøkugrundarlagið og 120.000 kr. 

 

Dømi um stakan uppihaldara við inntøku á 180.000 kr.: Inntøkan á 180.000 kr. minus 120.000 

kr. svarandi til 60.000 kr. Árliga familjuískoytið lækkar sostatt við 24% av 60.000 kr., sum er 

14.400 kr. um árið, sum er tað sama sum 1.200 kr. um mánaðin.  
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Sami háttur verður brúktur til samlivandi og hjún.  

 

Til nr. 4 

Ásetingin merkir, at um mamman at einum barni ella børnum í einari kreppustøðu fyribils 

uppiheldur sær á kreppumiðstøðini hjá Kvinnuhúsinum, verður heimild veitt fyri, at 

familjuískoytið kann verða útgoldið henni. Talan er ikki um at kvinna skal hava flutt bústað, 

men einans, at hon uppiheldur sær á kreppumiðstøðini. 

 

Til § 2 

§ 5 verður strikað. 

 

Til § 3 

Gildiskomuáseting. 

 

Almannamálaráðið 4. mars 2019 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


