
Jógvan á Lakjuni        Nr. 47/2018 

løgtingsmaður 

 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um uppskotið til løgtingslóg um at banna mismuni og tryggja 

javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum, settur landsstýrismanninum í 

arbeiðsmarknaðaðarmálum Heðin Mortensen (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

1. Kann landsstýrismaðurin skilgreina (definera) hugtakið “kynslig sannføring”? 

2. Kann landsstýrismaðurin greiða frá muninum ímillum hugtøkini, “kynsligur samleiki” og 

“kynslig sannføring”? 

3. Er hugtakið, “kynslig sannføring”, brúkt í føroyskari lóggávu áður? 

4. Hví skal “kynslig sannføring” inn í lógina? 

5. Hví er hoyringarfreistin so stutt? 

6. Hvør sat í fylgibólkinum, sum varð settur í sambandi við, at lógaruppskotið skuldi 

gerast? 

7. Hví hevði fylgibólkurin bara ein fund? 

8. Hví verður lógaruppskotið ikki skipað saman við øðrum lógum, reglum og stovnum, sum 

ávirka føroyska arbeiðsmarknaðin? 

 

Viðmerkingar: 

Landsstýrismaðurin hevur fyri stuttum havt uppskot til løgtingslóg um at “banna mismuni og 

tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum” úti til hoyringar í nakrar heilt fáar dagar. – Hetta 

er stórt sæð sama uppskot, sum Sonja Jógvansdóttir, løgtingsmaður, tvær ferðir hevur lagt 

fyri tingið, og tað kann undra, at landsstýrismaðurin longu nú, bara nakrar krákumánaðir eftir 

at Løgtingið feldi uppskotið, ætlar at leggja tað fyri tingið aftur! 

 

Í hoyringarsvari frá Føroya Arbeiðsgevarafelag sæst, at ein fylgibólkur varð settur, tá ið 

lógaruppskotið skuldi gerast. Men fylgibólkurin hevði bara ein fund við innleiðandi kjaki. Og 

so hoyrdist einki, fyrr enn lógaruppskotið varð sent til hoyringar. 

 

Arbeiðsgevarafelagið heldur lítið um henda arbeiðshátt og átalar, at lógin ikki verður ordiliga 

gjøgnumarbeidd og skipað saman við øðrum lógum, reglum og stovnum, sum ávirka føroyska 

arbeiðsmarknaðin, og mælir staðiliga frá at leggja uppskotið fyri tingið, uttan at tað er nógv 

betur gjøgnumarbeitt og hongur saman við føroyskum arbeiðsmarknaðarreglum annars. Víst 

verður eisini á nógvar ógreiður og spurningar, bæði innihaldsligar og málsligar. 

 

Endamálið við uppskotinum er sambært §1 at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum vegna 

rasu, húðarlit, átrúna ella trúgv, politiska áskoðan, kyn, kynsligan samleika, kynsliga 

sannføring, aldur, brek ella tjóðskaparligan ella fólkaeyðkenniligan uppruna. 

 

Hugtakið, “kynslig sannføring”, ljóðar fremmant og løgið og hevur neyvan verið nýtt í 

lóggávu fyrr. Í viðmerkingunum til uppskotið stendur, at tað er gjørt við støði í donskum 

lógum, og “Forskelsbehandlingsloven” “Ligebehandlingsloven” verða nevndar.  Í teimum 

stendur bara “seksuel orientering”, ið verður orðað sum “kynsligur samleiki” á føroyskum. 

 



Spurningurin er so, hvat liggur í hesum nýggja hugtaki, “kynslig sannføring”, og hví tað skal 

inn í lógina. Eisini hevði verið áhugavert at fingið lýst munin millum “kynsligan samleika” 

og “kynsliga sannføring”. 

 

 

 

Á Løgtingi, 1. februar 2019 

 

 

Jógvan á Lakjuni 


