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Tórshavn, tann 12. februar 2019 

J.Nr: S1008-064/19-2 

    

 

 

 

 

Svar 

 

upp á 

 

 

fyrispurning nr. 47/2018 eftir § 52a í tingskipanini frá Jógvani á Lakjuni, 

løgtingsmanni,  um uppskotið til løgtingslóg um at banna mismuni og tryggja 

javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum 

  

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 

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? 

 

 

Svar 

 

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

“Kynslig sannføring” fevnir um tví- og samkynd. Kynslig sannføring snýr seg um, hvønn (hvat 

kyn) tú ert kynsliga drigin at og/ella elskar. 

 

 

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

samleiki” og “kynslig sannføring”? 
“Kynsligur samleiki” fevnir hinvegin um tvørkynd (transseksuel) og millumkynd (tað, sum fyrr 

varð rópt hermafroditt) og snýr seg um, hvat kyn, ein kennir seg sum.  

 

 

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

Nei, ikki mær vitandi. Í § 266 b í revsilógini verður orðingin “kynsligur samleiki” nýtt um 

tví- og samkynd. Hetta er ein málslig villa.  
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4. Hví skal “kynslig sannføring” inn í lógina? 

Endamálið við lógaruppskotinum er at tryggja javnviðgerð og banna mismuni á arbeiðs-

marknaðinum vegna nøkur ávís eyðkenni, sum eru nevnd í § 1 í lógaruppskotinum. Hesi eru 

rasa, húðarlitur, átrúnaður ella trúgv, politisk áskoðan, kyn, kynsligur samleiki, kynslig 

sannføring, aldur, brek ella tjóðskaparligur ella fólkaeyðkenniligur uppruni. Lógaruppskotið 

gevur sostatt minnilutabólkum í føroyska samfelagnum eina verju á arbeiðsmarknaðinum. (Tó 

ikki bara minnilutabólkum; tað verður eisini bannað at gera mismun vegna t.d. aldur, kyn, 

politiska áskoðan ella átrúnað, sum ikki neyðturviliga eru minnilutabólkar í samfelagnum.) 

Bæði tví- og samkynd og transseksuel eru minnilutabólkar, sum sambært LGBT eru útsettir 

bólkar og í stórum vanda fyri at møta mismuni og happing. Tí er valt at hava bæði kynsliga 

áskoðan og kynsliga sannføring við í lógaruppskotið.  

 

 

5. Hví er hoyringarfreistin so stutt? 

Tað var fyri at kunna yvirhalda tíðarfreistirnar fyri lógaruppskot, sum skulu fyri Løgtingið í 

hesari tingsetuni.  

 

 

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

gerast? 

Bjarni Mortensen, umboðandi almennu arbeiðsgevararnar, tilnevndur av Fíggjarmálaráðnum 

og Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum. 

Dánjal Højgaard, umboðandi arbeiðstakararnar á almenna arbeiðsmarknaðinum, tilnevndur 

av Starvsmannafelagnum. 

Esther Dahl, umboðandi privatu arbeiðsgevararnar, tilnevnd av Føroya Arbeiðsgevarafelag. 

Páll Nielsen, umboðandi arbeiðstakararnar á privata arbeiðsmarknaðinum, tilnevndur av 

Samtak. 

Jónvør Christiansen, tilnevnd av MEGD. 

Ólavur Ellefsen, tilnevndur av Javnstøðunevndini. 

 

 

7. Hví hevði fylgibólkurin bara ein fund? 

Ætlanin var at hava á leið tríggjar fundir við fylgibólkin. Á fyrsta fundinum varð tosað um, 

hvussu arbeiðið skuldi fara fram. Tosað var um, hvørji eyðkenni skuldu við í lógina, og um 

nógv ymiskt, sum atlit skuldi takast at, og støða verða tikin til. T.d. um kærumøguleikarnar, 

sambandið millum lógina og kollektivar sáttmálar á arbeiðsmarknaðinum, sambandið millum 

lógina og javnstøðulógina og løgtingslóg um at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum 

orsakað av breki, revsing o.a. 

 

Ætlanin var so, at fylgibólkurin aftur skuldi koma á fund, tá ið eitt uppkast av 

lógaruppskotinum var gjørt. Men orsakað av nógvum málum hjá Samferðslumálaráðnum í 

heyst, varð uppkastið ikki gjørt, og fylgibólkurin tískil ikki kallaður til fundar. Í januar var 

tíðin um at renna undan fyri lógaruppskot, sum skulu fyri Løgtingið í hesi tingsetuni. Stundir 

vóru ikki at hava fleiri fundir við fylgibólkin.  

 

 

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

sum ávirka føroyska arbeiðsmarknaðin? 

Mett verður, at lógaruppskotið er skipað saman við øðrum lógum, reglum og stovnum, sum 

ávirka føroyska arbeiðsmarknaðin. Eftir at Samferðslumálaráðið hevði móttikið ummælini 

viðvíkjandi lógaruppskotinum, varð støða tikin til hvørja einastu viðmerking, ið 

ummælispartarnir høvdu. Lógaruppskotið varð lagað til, har tað var mett neyðugt, og í 
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ummælisskjalinum, sum verður sent Løgtinginum saman við lógaruppskotinum, stendur, 

hvørja støðu Samferðslumálaráðið hevur tikið til hvørja einstaka viðmerking frá 

ummælispørtunum.  

 

 

 

 

 

Heðin Mortensen 

landsstýrismaður 


