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løgtingsmáli nr. 36/2019:  Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

dagstovnar og dagrøkt (Minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnum) 

 

Aksel V. Johannesen, Ingilín D. Strøm, Henrik Old, Heðin Mortensen, Djóni Nolsøe Joensen, 

Jóhannis Joensen og Bjarni Hammer, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 4. november 2019, og 

eftir 1. viðgerð 14. november er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 27. november og 4. desember. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Kommunufelagið, Hjálparfólkafelagið, 

Pedagogfelagið og landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum. 

 

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

 

Meirilutin (Beinir Johannesen, Heðin Zachariasen, Edva Jacobsen og Bjarni Kárason Petersen) 

tekur ikki undir við uppskotinum. Meirilutin vísir á, at undir hoyringunum hevur Kommunufelagið 

víst á, at í dag liggur dagstovnaøkið hjá kommununum, og er tað hvør einstøk kommuna, ið umsitur 

sínar dagstovnar. Kommunufelagið vísir á, at kommunurnar røkta hetta økið væl í dag. 

 

Eisini hevur avvarðandi landsstýrismaður víst á, at hann arbeiðir við einari endurskoðan av øllum 

dagstovnaøkinum, og verða normeringar eisini tiknar við har. Tískil eigur hetta at verða tikið upp í, 

tá tað arbeiðið fer í gongd, og ikki sum einstakt mál. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Djóni Nolsøe Joensen, Jóhannis Joensen og Beinta Løwe Jacobsen) er samdur um, at 

tað er neyðugt at áseta eitt minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnum. Hetta er einasti máti at 

tryggja børnum okkara nóg mikið av tímum saman við vaksnum. 

 

Minnilutin tekur undir við uppskotssetarunum, sum vísa á, at tað er neyðugt at bøta um 

gjøgnumskygnið á stovnunum, so at eingin ivi er um, hvussu játtanin verður brúkt. Við at áseta eitt 

minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnunum verður eingin ivi um, at nóg nógvir tímar verða 

brúktir saman við børnunum. 

 

Minnilutin heldur, at tað er neyðugt at áseta eitt minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnunum 

til tess at tryggja, at børnini fáa somu góðu tilboð í øllum dagstovnunum í landinum. Somuleiðis 

heldur minnilutin, at lógarbroytingin er neyðug fyri at fyribyrgja, at skerjingar fara fram á 

barnaøkinum, um barnatalið veksur. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 



 

Mentanarnevndin, 13. desember 2019 

 

 

Djóni Nolsøe Joensen  Beinir Johannesen Jóhannis Joensen 

 formaður  næstformaður 

 

 

Beinta Løwe Jacobsen Bjarni Kárason Petersen Heðin Zachariasen 

 

 

Edva Jacobsen 


