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Løgtingsmál nr. 69/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan 

(Barsilslógin) 

 

Uppskot 

til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan (Barsilslógin) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 48 frá 3. apríl 2001 um 

barsilsskipan, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 56 frá 7. mai 2019, verður 

aftan á § 11 sum kapittul IIIa sett:  

 

”Kapittul IIIa 

Rætt til at taka upp arbeiði og leingja 

barsilsfarloyvið  

 

 

§ 11 a. Foreldur, ið eru løntakarar, og sum 

hava rætt til barsilsfarloyvi sbrt. § 1 og § 2 og 

barsilspening sbrt. § 9 og § 10, kunnu velja at 

leingja farloyvistíðarskeiðið við 25, 50, 75 

ella 100 % og lækka útgjaldið samsvarandi, 

treytað av, at semja verður gjørd við 

arbeiðsgevara um hetta. Bæði foreldrini 

kunnu leingja farloyvistíðarskeiðið 

samstundis, og frá tí degi barnið er føtt. 

 

 

 

 

Stk. 2. Foreldur, ið velja at leingja 

farloyvistíðarskeiðið skulu í seinasta lagi 8 

vikur eftir barnsburð boða arbeiðsgevaranum 

og avvarðandi myndugleika frá hesum, 

treytað av, at avtalan, ið er gjørd við 

arbeiðsgevara, sbrt. stk. 1, er til skjals. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 

reglur um rættin og treytir til at leingja 

farloyvistíðarskeiðið og lækka útgjaldið 

samsvarandi sambært hesi grein, umframt 

hvussu barsilspeningurin verður býttur 

millum foreldrini, og hvussu útgjaldið verður, 

tá byrjað er at arbeiða niðursetta tíð.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd og er galdandi fyri foreldur 

at børnum, fødd ella ættleidd sama dag ella 

seinni.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Almennar viðmerkingar  

1.1 Orsakir til uppskotið 

Uppskotssetararnir hava sett sær sum mál, at Føroyar skulu vera heimsins besta barnaland. Ein 

partur av at røkka hesum máli er at fáa eina betri og smidligari barsilsskipan. Eina skipan, har 

foreldur í størri mun sjálv kunnu tillaga barsilstíðina eftir familju- og arbeiðslívi annars.  

 

Tað er í avmarkað tíðarskeið í lívinum, at vit eiga smá børn, og ynskja fleiri at hava børnini heima 

longur, enn løgtingslóg um barsilsskipan ásetir. Galdandi lóggáva ásetir, at aftan á 14. viku eftir 

barnsburð hava foreldur, sum eru løntakarar, rætt til barsilsfarloyvi í upp til 42 vikur tilsamans. 

Foreldrini hava ikki rætt til barsilsfarloyvi samstundis, og barsilsfarloyvið skal verða tikið innan 

fyri fyrstu 52 vikurnar eftir barnsburð. 

 

Við hesum uppskotinum fáa foreldur møguleika til at nýta barsilsfarloyvið innan fyrstu 104 

vikurnar eftir barnsburð, um tey velja at lækka útgjaldið samsvarandi, og semja annars er gjørd við 

arbeiðsgevara um hetta. Uppskotssetararnir meta tað vera av týdningi, at barsilstíðin verður tillagað 

í samráð við arbeiðsgevaran, soleiðis at allir partar eru á einum máli. Lógin ásetir, at arbeiðsgevarin 

skal hava boð um møguligt longt farloyvi í seinasta lagi 8 vikur eftir barnsburð. Hetta ger tað lætt 

hjá arbeiðsgevara at tillaga viðurskiftini í barsilstíðini hjá arbeiðstakara. 

 

Uppskotið gevur møguleika til at leingja farloyvið við 25, 50, 75 ella 100 % og lækka útgjaldið 

samsvarandi. Orsøkin til hesar avmarkaðu valmøguleikar er at lætta um umsitingarliga partin av 

skipanini.  

 

Hetta merkir, at ein persónur til dømis kann leingja farloyvið við 100 % og vera hálva tíð í barsil. 

Persónurin avger sjálvur, um viðkomandi fer til arbeiðis hálva tíð ella velur at vera heima við 

hálvum útgjaldi. Um persónurin til dømis hevur rætt til eitt útgjald á 20.000 kr. um mánaðin, so 

kann viðkomandi velja at spjaða útgjaldið yvir 24 mánaðir, heldur enn 12, og sostatt fáa 10.000 kr. 

útgoldnar um mánaðin.  

 

Uppskotið skal síggjast sum liður í at røkka málinum um, at Føroyar skulu gerast heimsins besta 

barnaland. Fyri at røkka hesum er tørvur á at seta inn á fleiri økjum. Viðvíkjandi barsilsskipnini 

meta uppskotssetararnir, at vit, umframt at fáa eina smidligari barsilsskipan, eisini eiga at gera tað 

møguligt hjá foreldrum at taka umsorganardagar, sum kunnu brúkast til og við tá barnið er 7 ár.  

 

Í hesum umfari velja uppskotssetararnir at taka fyrsta fet á leiðini at gera barsilsskipanina 

smidligari. 

 

1.2 Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at gera tað lættari hjá foreldrum at fáa arbeiðslív og familjulív at 

hanga saman. Við uppskotinum verður barsilsskipanin smidligari, og soleiðis kunnu foreldur í størri 

mun sjálv tillaga barsilstíðina.  

 

1.3 Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið broytir ikki samlaða útgjaldið, samlaðu barsilstíðina ella kvotur í barsilstíðini. Hetta 

uppskotið hevur einans til endamáls at gera tað møguligt hjá foreldrum at tillaga barsilstíð og 

útgjald yvir eitt longri tíðarskeið, soleiðis at barsilsskipanin verður smidligari.  

 

1.4 Ummæli 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar.   

 

1.5 Avleiðingar av uppskotinum 



 

 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar, men við tað at møguleiki verður at søkja um tillagaða 

barsilstíð, fer uppskotið at hava umsitingarligar avleiðingar.  

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1 

Til stk. 1:  

Foreldur, ið eru løntakarar, kunnu velja at leingja sítt farloyvistíðarskeiðið við 25, 50, 75 ella 100 % 

og lækka útgjaldið samsvarandi, treytað av, at semja verður gjørd við arbeiðsgevara um hetta. 

Foreldur kunnu nýta hesa skipan samstundis, og frá tí degi barnið er føtt. 

Ásetingin er somuleiðis galdandi fyri foreldur, ið fáa 2 børn ella fleiri (tvíburðar ella fleiri) og fyri 

foreldur, ið fáa børn, fødd áðrenn 32. viku í viðgonguni sambært grein 9, stk. 6 og 7 umframt fyri 

ættleidd børn sambært grein 10.  

Skipanin er treytað av, at semja verður gjørd við arbeiðsgevara um hetta. 

 

Til stk. 2:  

Um foreldur ynskja at leingja sítt farloyvistíðarskeið, skal avtala gerast við arbeiðsgevaran í 

seinasta lagi 8 vikur eftir barnsburð, hvussu farloyvið verður skipað, og hvussu leingi farloyvið 

verður, treytað av, at avtalan, ið er gjørd við arbeiðsgevara er til skjals. 

 

Til stk. 3:  

Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um rættin og treytir til at leingja farloyvistíðarskeiðið 

og lækka útgjaldið samsvarandi sambært hesi grein, umframt hvussu barsilspeningurin verður 

býttur millum foreldrini, og hvussu útgjaldið verður, tá byrjað er at arbeiða niðursetta tíð. 

 

Til § 2 

Gildiskomuáseting, ið ásetir, at lógin fær virknað fyri foreldur at børnum, ið eru fødd ella ættleidd 

sama dag, sum lógin før gildi ella seinni.   

 

 

 

Á Løgtingi, 6. mars 2020 
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