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

(Barsilslógin) 

 

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

Jóhannis Joensen og Bjarni Hammer, løgtingsmenn, hava lagt málið fram tann 6. mars 2020, og eftir 

1. viðgerð tann 22. apríl 2020 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 12. og 19. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Barsilsskipanina og landsstýrismannin í 

umhvørvis- og vinnumálum, Helga Abrahamsen. 

 

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

 

Meirilutin (Bjørt Samuelsen, Henrik Old, Bjarni Hammer og Bjarni K. Petersen) hevur hesar 

viðmerkingar: 

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. 

 

Nevndin hevur fingið upplýst, at ein smidligari skipan ikki nýtist at kosta so nógv eyka, men at tørvur 

helst er á einum eyka starvsfólki. Meirilutin heldur tað vera sera umráðandi, at landsstýrismaðurin 

tryggjar, at barsilsskipanin verður umsitin á so smidligan hátt, sum gjørligt, og at telduskipanirnar 

verða tillagaðar einari meira smidligari barsilsskipan, sum gevur familjunum størri frælsi at brúka 

løntu barsilsvikurnar samsvarandi teirra tørvi.  

 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 



 

 

Minnilutin (Johan Dahl, Jákup Mikkelsen og Beinir Johannesen) hevur hesar viðmerkingar: 

 

Sambært samgonguskjalinum er avtalað, at barnburðarfarloyvið verður longt til minst 52 vikur, og 

skipanin verður gjørd smidligari. Hetta skal til dømis geva foreldrum møguleika at arbeiða niðursetta 

tíð og møguleika at ráða fríari yvir farloyvistíðini. 

 

Landsstýrismaðurin leggur í komandi tingsetu uppskot fyri Løgtingið við tillagingum av skipanini 

samsvarandi tí, sum avtalað er í samgonguni.  

Landsstýrismaðurin kunnaði eisini undir nevndarviðgerðini um, at sum støðan var, so fer 

barsilsskipanin at vanta pening. Minnilutin heitir á landsstýrismannin um eisini at viðgera fíggjarliga 

partin av skipanini í sambandi við dagføringina, so tryggjast kann, at skipanin ikki fer at vanta pening 

til útgjald, eftir at hon verður dagførd.  

 

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

 

 

 

Vinnunevndin, 27. mai 2020 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer

 formaður  næstformaður 

 

 

 

Henrik Old  Bjarni Kárason Petersen Beinir Johannesen 

 

 

 

Jákup Mikkelsen 

 

 


