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Fyrispurningur eftir tingskipanini § 52a  

Fyrispurningur um felags foreldramyndugleika, settur landsstýrismanninum í 

almannamálum Eyðgunn Samuelsen, (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

1. Hvussu ber tað til, at føroysk børn ikki sjálvvirkandi hava rætt til bæði síni 

foreldur? 

2. Hvussu ber tað til, at tað er mamman, sum sjálvvirkandi fær 

einaforeldramyndugleikan at barninum við føðing, um hon ikki er í hjúnalagi? 

3. Hví er eingin javnstøða millum kynini á hesum økinum? 

4. Hvussu er skipanin við barnapengum til foreldur við einaforeldramyndugleika í 

mun til foreldur við felagsforeldramyndugleika, men sum ikki liva saman? 

5. Hvussu ætlar landsstýrismaðurin á økinum at tryggja rættindi hjá føroyskum 

pápum? 

 

Viðmerkingar: 

 

Foreldur eru týdningarmestu persónarnir í lívinum hjá barninum. Tí er sera 

týdningarmikið, at barnið hevur rætt til bæði foreldur síni heilt frá føðing. Soleiðis er 

ikki í Føroyum í dag. 

Um foreldur ikki eru í hjúnalagi við føðing, so hevur mamman einaforeldramyndug-

leika at barninum.  

 

Um eitt barn verður føtt uttan fyri hjúnalag, so er tað eitt val hjá foreldrunum at gera 

eina avtalu við Familjufyrisitingina og Føroya Rætt um felags foreldramyndugleika. 

Tað tykist sera løgið, at foreldramyndugleikin ikki sjálvvirkandi er felags. 

 

Tað er ein stórur munur á eina- og felagsforeldramynduleika. 

T.d. tekur foreldrið, ið hevur einaforeldramynduleika, sjálv/ur allar avgerðir barnsins 

vegna. Annað dømi er, at ein skal hava felagsforeldramyndugleika fyri at hava 

samband við lækna, sjúkrahús, sosialar myndugleikar og barnavernd. 

 

Tá kjak var um barnsburðarfarloyvið í Tinginum herfyri kom fram, hvussu 

týdningamikið tað er hjá pápum og børnum, at pápar taka sín part av farloyvinum. 

Hetta so at tilknýtið millum pápa og barn verður styrkt. Lógin um 

foreldramyndugleika stuðlar ikki undir hesa hugsjón, heldur tvørturímóti. 

 

Tað er undranarvert, at rætturin hjá føroyskum pápum og monnum er so skerdur. 

Skulu vit hava eitt javnt samfelag, har eingin munur er á rættindum og skyldum 

millum kynini, er hetta eitt øki, ið veruliga treingir til broytingar. 

 

Spurt verður m.a. um, hvussu er við barnapengum, tá foreldrini hava 

felagsforeldramyndugleika, og barnið býr hjá báðum foreldrum, t.d. eina viku hjá 

mammuni og eina viku hjá pápanum.  

 



Spurt verður eisini um, nær landsstýrismaðurin ætlar at koma í Tingið við broytingum 

til lógina um foreldramyndugleika, so at øll børn í Føroyum fáa rætt til bæði foreldur 

síni. 
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