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løgtingsmáli nr. 121/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan 

(Barsilslógin) 

 

Bjørt Samuelsen, vegna Tjóðveldi, hevur lagt málið fram tann 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð tann 

24. 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) vísir á, at tíðin 

saman við pinkubarninum er ein hin dýrmætasta yvirhøvur. Fyri barnið og fyri foreldrini. Tað eigur 

at vera ein sjálvfylgja, at barnið fyrstu árini av lívi sínum fær møguleika at vera nógv saman við 

foreldrum sínum. Tað er hesa tíðina, tryggleikin og tøttu bondini fyri restina av lívinum verða knýtt.  

 

Lønta barsilstíðin skal leingjast til eitt ár, men hon skal gerast munandi meira liðilig, so foreldur í 

størri mun kunnu leggja tíðina til rættis eftir tørvinum hjá barninum og familjuni yvir eitt longri 

tíðarskeið.   

 

Í hesum lógaruppskoti verður skotið upp at gera eina FLEX-barsilsskipan. Í høvuðsheitum eru 

broytingarnar hesar: 

Barsilsvikurnar kunnu drýggjast og brúkast sum kvota ella klippikortskipan yvir 3 ár. Foreldrini bæði 

gera heilt sjálvi av, nær tey brúka sín part av løntu barsilskvotuni, tó eftir reglum hjá barsilsskipanini. 

Til ber eisini hjá foreldrunum at brúka part av kvotuni samstundis. Alt uttan fyri eitt ár kann gerast í 

semju og avtalu við arbeiðgevara frammanundan.   

 

Til ber at taka farloyvi frá skipanini, tá ein er í útbúgvingar- ella arbeiðsørindum uttanlands, uttan at 

missa allan uppspardan rætt. Fyri præmatur – ov tíðliga fødd børn – ber til at velja, at barsilstíðin ikki 

byrjar at telja, fyrr enn barnið verður útskrivað av sjúkrahúsi. Samkynd foreldur fáa javnsettan rætt 

til barnsburðarfarloyvi og barsilspening. Foreldur, hvørs barn er deyðføtt ella doyr í barsilstíðini, hava 

sama rætt til barsilsfarloyvi og barsilspening. 

 

FÍGGJARSTØÐAN Í BARSILSGRUNNINUM 

Undir viðgerðini er komið fram, at Barsilsgrunnurin er tómur, og landsstýrismaðurin hevur fyri 

nevndini upplýst, at hann fer at koma í Løgtingið við uppskoti um at hækka inngjaldið, tí pengar 

vanta.  

 

Barilsskipanin varð sett á stovn við løgtingslóg nr. 48 frá 3. apríl 2001 um barsilsskipan.  

At byrja við varð talan um, at landið saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum skuldu fíggja 

kostnaðin. Ábyrgdin hjá landinum varð staðfest í § 17 og við árligari játtan á fíggjarlógini. Partarnir 



á arbeiðsmarknaðinum skuldu, sbrt. § 19 í upprunalógini, gjalda 0,25 % av útgoldnum og móttiknum 

A-inntøkum. Stórar játtanir vóru hesi árini á fíggjarlógini.  

 

Við løgtingsmáli nr. 39/2005 verður við lóg øll ábyrgdin at fíggja barsilsskipanina løgd út til partarnar 

á arbeiðsmarknaðinum og játtanin á fíggjarlógini frá 2006 og frameftir tikin av. Tó ikki játtanin til 

umsiting, sum var á fíggjarlógini til fyri fáum árum síðani. Gjaldið hækkar í hesum sambandi úr 

0,25% upp í 0,62% av øllum A-inntøkum/-lønum. Henda lóg fær virknað frá 1. januar 2006. Gjaldið 

er síðani hækkað fleiri ferðir.  

 

Frá 2006 og fram til 2019 eru stór yvirskot í skipanini, við undantaki av í 2014. Í løtuni sær út til, at 

samanhangur ikki er ímillum inngjald og útgald. Í 2019 er undirskot upp á knappar 6 milliónir íroknað 

umsitingarkostnað, og framrokningar hava víst eitt væntað størri undirskot fyri 2020 og 2021. 

 

 

Ikki fyrr enn Barsilsgrunnurin varð settur á stovn í seinnu helvt av 2015, kundu yvirskotini støðlast í 

skipanini. Árini frá tí at ábyrgdin av fíggingini fult út varð løgd á partarnar á arbeiðsmarknaðinum at 

fíggja og til í fjør, hevur eitt samlað yvirskot uppá nærum 60 milliónir verið í skipanini. Av hesum er 

einans ein lítl partur “loftaðar” í Barsilsgrunninum. Restin, fleiri tíggjutals millinónir, er farin “í 

stórapott” á fíggjarlógini til onnur endamál enn ætlað. Hesum eigur hædd at verða tikin fyri, tá roknað 

verður upp á, í hvønn mun ráðini eru til at leingja skipanina til eitt ár og at gera hesa betri og 

smidligari.  

 

Undir nevndarviðgerðini er komið fram, at tað fer at kosta á leið eitt eyka starvsfólk at umsita eina 

meira smidliga skipan. Meirilutin metir, at tað eigur at rúmast innan fyri verandi umsitingarkostnað 

av skipanini, sum árliga kostar á leið 2 milliónir at umsita, ella við eini minni hækking. 

 

Meirilutin heldur, at undirtøka er í Løgtinginum fyri eini meira smidligari skipan, og mælir tí 

Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

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
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Jákup Mikkelsen 

 

 


