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í 

 

løgtingsmáli 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) 

 

Landsstýrismaðurin í almannamálum, Eyðgunn Samuelsen, hevur lagt málið fram 7. mars 2019, og 

eftir 1. viðgerð 19. mars 2019 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. og 26. mars og 2., 9., 11. og 24. apríl 2019.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Ráð teirra lesandi á Fróðskaparsetrinum, 

umboð fyri næmingaráðið á Glasi, Eriku Hayfield og Olgu Biskopstø, samfelagsfrøðingar, og tvær 

ferðir við landsstýrismannin í almannamálum, Eyðgunn Samuelsen. 

 

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

 

Meirilutin (Jónleif Johannesen, Óluva Klettskarð, Katrin Kallsberg, Sonja Jógvansdóttir, Kaj Leo 

Holm Johannesen og Jenis av Rana) vísir á, at í lógaruppskotinum eru stakir uppihaldarar, sum hava 

rætt til lestrarstuðul, umframt samlivandi og hjún, har annar ella bæði hava rætt til lestrarstuðul, ikki 

fevnd av hækkaðu veitingini. Hetta ynskir meirilutin at broyta, soleiðis at hesin bólkur eisini verður 

fevndur av hækkaðu veitingini. Landsstýrismaðurin í almannamálum hevur upplýst, at kostnaðurin 

av hesi broyting er á leið 1,5 mió. kr. árliga. 

 

Meirilutin setir tískil fram soljóðandi  

 

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

 

1. Í § 1, nr. 2 verður § 2 a, stk. 3 og 4 strikað. 

 

2. Í § 1 verður aftan á nr. 3 sum nýtt nr. sett: 

“4. § 5 verður strikað.” 

§ 1, nr. 4 verður eftir hetta § 1, nr. 5. 

 

3. § 2 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 2 

Stk. 1. § 1, nr. 1, 4 og 5 koma í gildi dagin eftir, at henda løgtingslóg er kunngjørd. 

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3 koma í gildi 1. mai 2019.” 

 

4. § 3 verður strikað. 

 

 

Viðmerkingar: 

Til nr. 1: Við hesi broyting verða stakir uppihaldarar, sum hava rætt til lestrarstuðul, umframt 

samlivandi og hjún, har annar ella bæði hava rætt til lestrarstuðul, fevnd av hækkaðu veitingini. 



 

Til nr. 2: Talan er um eina tøkniliga broyting, har strikingin av § 5 verður flutt til § 1, nr. 4. 

Innihaldsliga er eingin broyting. 

 

Til nr. 3: Gildiskomureglan, sum stóð í § 3, verður flutt til § 2. Harafturat verður strikingin av § 5 

broytt frá 1. apríl 2019 til “dagin eftir, at løgtingslógin kemur í gildi”. Orsøkin er, at familjur kunnu 

hava fingið veiting eftir § 5. Tískil kann henda greinin ikki setast úr gildi við afturvirkandi kraft. 

 

Til nr. 4: Talan er um tøkniliga broyting av tí, at gildiskoman er flutt frá § 3 til § 2.   

 

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

uppskotið. 

 

Minnilutin (Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur) tekur ikki undir við málinum og mælir 

Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin er samdur við landsstýrismanninum í almannamálum, Eyðgunn Samuelsen, at kvinnur, 

ið uppihalda sær á kreppumiðstøð, kunnu fáa rætt til familjuískoyti.  

 

Tað er umráðandi at vit hjálpa teimum kvinnum, sum koma illa fyri, so at tær fáa alla ta hjálp, tær 

hava tørv á. 

 

Lat ongan iva vera. Eg taki fult og fast undir við at hjálpa kvinnum, sum eru á kreppumiðstøð. 

 

Tó er tað sera undranarvert, at landsstýrismaðurin roynir at tvinna broytingina saman við eini aðrari 

broyting. Nevniliga ætlanini at hækka familjuískoyti til familjur við lágum inntøkum. 

 

Tað tykist, sum samgongan er komin í rasshaft av uppskotinum hjá Sonju Jógvansdóttur, 

uttanflokkatingmanni, ið varð samtykt fyri jól 2018.  

 

Sambært tí uppskotinum kundi ein persónur, ið tjenti 550.000 kr. um árið, t.v.s. við eini mánaðarløn 

á 45.833 kr., fara til Almannaverkið og biðja um barnaískoyti.  

 

Sama var galdandi fyri pør, ið forvunnu 700.000 kr. um árið. Tey vóru eisini í fátækraváða.  

 

Tíbetur gjørdi minnilutin vart við seg, so samgongan ikki tordi at koyra málið óbroytt ígjøgnum. 

 

Broytingin kom í gildi 1. apríl 2019, t.v.s. fyri nøkrum fáum døgum síðan. 

 

Hetta tykist vera orsøkin til, at landsstýrismaðurin í almannamálum, Eyðgunn Samuelsen, leggur 

nýtt uppskot fyri Løgtingið.  

 

Tíverri bendir nógv á, nú tá kreppumiðstøðin er knýtt at uppskotinum, at landsstýrismaðurin roynir 

at káma út yvir veruligu ætlanina. Nevniliga, at tað skal ikki loysa seg at arbeiða. 

 

Taka vit t.d. ein stakan uppihaldara við tveimum børnum, sum fær forsorgarhjálp, hevur 

viðkomandi aftan á skatt og øll tvungin gjøld 20.414 kr. eftir um mánaðin. Hetta er aftan á skatt. 

  



Hetta svarar til, at ein stakur persónur uttan børn skal tjena 35.465 kr. um mánaðin, fyri at hava líka 

nógvar pengar sum ein á forsorg. 

 

Um ein, sum er á forsorg, fer til arbeiðis og tjenar 20.000 kr. um mánaðan, fær viðkomandi 700 kr. 

meira at liva fyri um mánaðin, um hetta uppskotið verður samtykt. 

 

Tað svarar til, at viðkomandi fær 4 kr. um tíman, um viðkomandi velur at fara til arbeiðis í 

fulltíðarstarv, heldur enn at vera á forsorg. 

 

Tað merkir, at vit koma at hava eina skipan, har tað slett ikki loysir seg at arbeiða, og ein má 

ómøguligt hava ein maka. 

 

Fyri minnilutan er eingin ivi. Tað skal loysa seg at arbeiða. Hendan samgongan er í holt við at 

byggja upp eina skipan, har tað er meira eggjandi at vera á forsorg, heldur enn 

arbeiðsmarknaðinum. 

 

Hetta kunnu vit ikki gera móti teimum, sum arbeiða. Tað eru jú tey, ið rinda. 

 

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

 

 

 

Trivnaðarnevndin,  29. apríl 2019 

 

 

Jónleif Johannesen Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur 

 formaður  næstformaður 

 

 

Óluva Klettskarð Jenis av Rana Katrin Kallsberg 

 

 

Sonja Jógvansdóttir Kaj Leo Holm Johannesen 

 


