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Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 163/2018: Uppskot til løgtingslóg um ráðgeving til foreldur, í sambandi 

við ætlanir um fosturtøku og aðrar bráðkomnar trupulleikar 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg 

um 

ráðgeving til foreldur, í sambandi við ætlanir um fosturtøku og aðrar bráðkomnar 

trupulleikar 

 

 

§ 1. Sett verður á stovn serlig ráðgeving, 

sum skal geva ráð og skipa fyri hjálp til 

trongstødd foreldur, í sambandi við ætlanir 

um fosturtøku og aðrar brákomnar 

trupulleikar. 

 

§ 2. Ráðgevingin skal útgreina akutta 

tørvin hjá foreldrum, ið venda sær til hesa, 

og knýta samband við m.a. stovnar og 

serkøn, ið kunnu veita neyðugu hjálpina, 

tað veri seg fíggjarliga, læknaliga, 

sálarliga  ella á annan hátt. 

 

§ 3. Ein og hvør lækni hevur skyldu til at 

kunna kvinnur ella pør um ráðgevingina, 

eisini áðrenn møgulig fosturtøkutilgongd 

verður byrjað. 

Stk. 2. Kvinnur og pør, ið eru komin í 

trongstøðu, herundir hugsa um at fáa 

gjørda fosturtøku, kunnu eisini venda sær 

beinleiðis til ráðgevingina. 

 

§ 4. Ráðgevingin verður mannað við 

starvsfólkum í føstum starvi og tryggjað 

verður, at samband til hjálpina fast alt 

samdøgrið. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um, hvussu ráðgevingin 

annars verður skipað og veitt. 

 

§ 5. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

august 2019. 
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Almennar viðmerkingar 

Ein avgerandi fyritreyt fyri galdandi fosturtøkulóg frá 1956, https://logir.fo/Lov/177-fra-23-

06-1956-nr-177-af-23-juni-1956-om-foranstaltninger-i-anledning# 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 foreldur, sum í sperdum støðum mangan 

hjálparleys leita eftir útrættum hjálpandi hondum, eigur at mennast. 

 

Í løtuni bjóða stovnurin Gigni og felagsskapurin Pro Vita kvinnum og hjúnum, sum umhugsa 

ella eru í iva um fosturtøku, ráðgeving. Tey, ið røkja hesa uppgávu, gera eitt megnar arbeiði 

og hava veitt mongum kvinnum og hjúnum hjálp í sperdum umstøðum og bjargað mongum 

børnum. 

 

Nýggja ráðgevingin kemur ikki í staðin fyri, men sum ein afturatleggjan til ta hjálp, sum 

Gigni og Pro Vita veita. Ein her og nú hjálp, eitt telefonnummar, sum altíð svarar, eitt 

starvsfólk, staðsett í t.d. Gigni ella Almannaverkinum, sum altíð er tøkt. Tøkt, tá støðan tykist 

vónleys, at ráðgeva, vegleiða um og útgreina aktuella tørvin hjá kvinnuni ella familjuni og 

knýta samband við stovnar, serkøn ella onnur, ið eru før fyri at veita teimum neyðugu 

hjálpina, tað veri seg fíggjarliga, læknaliga ella aðra hjálp, herundir eisini til ættleiðing, um 

ætlan er um fosturtøku. 

 

Aðalendamálið er at vera ein útrætt hond til trongstødd foreldur, og um talan er um ynski um 

fosturtøku, at finna komandi mammuni/foreldrunum ein útveg úr trupulleikunum. 

 

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 verandi og 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 ella heilsumálum. 

 

https://logir.fo/Lov/177-fra-23-06-1956-nr-177-af-23-juni-1956-om-foranstaltninger-i-anledning
https://logir.fo/Lov/177-fra-23-06-1956-nr-177-af-23-juni-1956-om-foranstaltninger-i-anledning
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Til § 2 

Uppgávan hjá ráðgevingini er at vera tøk við hjálp til foreldur, ið brádliga kenna seg 

trongstødd, herundir slík, sum 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 fødda ella ófødda barni teirra neyðugu hjálpina, 

antin fíggjarliga, læknaliga, hjálp til burturættleiðing ella aðra hjálp. 

 

Aðalendamálið er at lætta um hjá barnafamiljum umframt at útvega alternativ til fosturtøku 

fyri at minka um fosturtøkutalið í Føroyum. 

 

Til § 3 

Fyri at lætta um hjá foreldrum og m.a. virka við til, at talið av fosturtøkum í Føroyum kann 

vera so lágt, sum yvirhøvur til ber, verður tað ein skylda hjá hvørjum lækna, fyrst av øllum at 

kunna foreldur um ráðgevingina. 

 

Tað skal eisini vera møguligt hjá komandi foreldrum sjálvum at leita sær hjálp hjá 

ráðgevingini, áðrenn tey taka stig til at venda sær til lækna. 

 

Til § 4 

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

hevur sum sína høvuðsuppgávu at veita hesa, og at hetta ikki einans gerst ein partur av einum 

starvi, sum viðkomandi røkir frammanundan, so tað harvið møguliga ikki fær ta 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 2019. 

 

 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2019 

 

 

Jenis av Rana   Bill Justinussen 


