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§ 1 
 

Í anordning nr. 228 frá 15. mars 2007 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om 

forældremyndighed og samvær, sum broytt 

við § 12 í løgtingslóg nr. 78 frá 29. mai 

2017 um broyting í ymiskum lógum á 

málsøkinum persóns-, húsfólka- og 

arvarætti, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Aftan á § 5 verður sett: 

”§ 5 a. Foreldur, ið saman hava ættleitt 

eitt barn, hava felags 

foreldramyndugleika.  

   Stk. 2. Eitt foreldur, ið hevur ættleitt 

eitt barn einsamalt, hevur 

foreldramyndugleikan einsamalt, sbr. 

tó stk. 3. 

   Stk. 3. Foreldur hava 

foreldramyndugleikan í felag, tá ið 

annað av foreldrunum, hevur ættleitt 

barnið hjá hinum sambært § 6, stk. 1, í 

ættleiðingarlógini.”  

 

2. § 10, stk. 2, verður orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Foreldramyndugleikin kann 

sambært avtalu, ið er góðkend av 

Familjufyrisitingini, flytast til onnur 

enn ein av foreldrunum. 

Foreldramyndugleikin kann flytast til 

eini hjún ella eitt samlivandi par, 

íroknað annað av foreldrunum  og 

hjúnafelagan ella samlivaran hjá 

viðkomandi. Avtalan verður góðkend, 

uttan so at hon er í stríð við, hvat tænir 

barnsins besta. Er eitt mál um 

foreldramyndugleika lagt fyri rættin, 

kann avtalan góðkennast av rættinum.” 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 

Ólavsøkudag 2018.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

  

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Lógaruppskotið er gjørt, sum avleiðing av lógaruppskotinum um løgtingslóg um ættleiðing. 

Lógaruppskotið um løgtingslóg um ættleiðing mælir m.a. til, at ógift samlivandi fáa møguleika 

at ættleiða saman, soleiðis at ógift samlivandi verða javnsett við hjún í ættleiðingarhøpi.  

 

1.2. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fremja broytingar í foreldramyndugleikalógini, sum er 

Anordning nr. 228 af 15. mars 2007 om ikrafttræden for Færøerne af lov om 

forældremyndighed og samvær, sum avleiðing av lógaruppskotinum um løgtingslóg um 

ættleiðing, ið verður løgd fram samstundis við hesum lógaruppskotinum. Uppskotið til 

løgtingslóg um ættleiðing skal koma í gildi í staðin fyri galdandi ættleiðingarlóg, sum er 

Anordning nr. 1169 frá 25. november 2006 for Færøerne, sum broytt við anordning nr. 398 frá 

20. apríl 2010 og við løgtingslóg nr. 78 frá 29. mai 2017 um broyting í ymiskum lógum á 

málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti) (Myndugleikaflyting orsakað av yvirtøku av 

málsøkinum). 

 

Endamálið  við uppskotinum er sostatt at fáa foreldramyndugleikalógina og ættleiðingarlógina 

at samsvara hvør við aðra, soleiðis at ógift samlivandi, ið ættleiða saman, eisini verða javnsett 

við hjún í mun til foreldramyndugleikaspurningin.   

 

Endamálið við uppskotinum er umframt omanfyristandandi at víðka 

foreldramyndugleikalógina í mun til flyting av foreldramyndugleika soleiðis, at 

foreldramyndugleiki eisini kann flytast til ógift samlivandi, hetta sum ein avleiðing av, at ógift 

samlivandi fáa felags foreldramyndugleika. 

 

At enda er endamálið við uppskotinum eisini at nágreina staðsetingina av foreldramyndugleika 

í mun til ættleiðing soleiðis, at ivi ikki kann vera sáddur um hjá hvørjum, foreldramyndugleikin 

er staðsettur.  

 

1.3. Galdandi lóggáva 

 

1.3.1. Foreldramyndugleiki í samband við ættleiðing og flytan av foreldramyndugleika 

  

1.3.1.1.  Galdandi lóggáva 

 

Sambært § 16, stk. 1 í galdandi ættleiðingarlóg, íkoma somu rættarligu viðurskifti millum 

ættleiðara og barn, ið er ættleitt, sum millum foreldur og egið barn í samband við tilsøgn um 

ættleiðing. Sambært stk. 2 í ásetingini íkoma tey somu rættarligu viðurskiftini millum ættleidda 

barnið og hjúnafelagarnar, sum var barnið teirra felags barn, um eini hjúnafelagin 

stjúkbarnaættleiðir barnið hjá hinum hjúnafelaganum, Barnið verður tískil stillað á sama hátt, 

sum um ættleiðararnir høvdu verið foreldur hjá barninum longu frá føðing.    

 

Rættarstøðan sambært § 16 í galdandi ættleiðingarlóg millum ættleiðara og ættleitt barn fevnir 

m.a. um foreldramyndugleikan yvir barnið. Ættleiðingarlógin inniheldur sostatt ikki ásetingar, 

ið beinleiðis regulera foreldramyndugleika í samband við tilsøgn um ættleiðing.   
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Fram til 2007 vóru ásetingarnar um foreldramyndugleika at finna í myndugleikalógini (lov om 

umyndighed og værgemål). § 29 í lógini var ein áseting, ið viðvíkti foreldramyndugleikanum 

í mun til ættleitt børn. Ásetingin var soljóðandi: “Forældremyndigheden over adoptivbørn 

tilkommer adoptanten. Med hensyn til de børn, der er adopteret af ægtefæller, såvel som 

mandens af hustruens adopterede ægtebørn og hustruens af manden adopterede børn gælder 

samme regler om ægtefællers fællesbørn”. Ásetingin varð strikað í samband við at galdandi 

foreldramyndugleikalóg varð sett í gildi.  Orsøkin til hetta var, at í áliti (betænkning) nr. 985 

frá 1983 um foreldramyndugleika og samveru, ið varð skrivað av einum arbeiðsbólki undir 

danska Løgmálaráðnum, varð mælt til, at ásetingin varð strikað, tí mett var at ásetingin var 

óneyðug orsakað av § 16 í ættleiðingarlógini.   Ásetingar um foreldramyndugleika eru í dag 

sostatt í foreldramyndugleikalógini, ið ikki inniheldur ásetingar, ið beinleiðis regulera 

spurningin um foreldramyndugleika í samband við ættleiðing.   

 

§ 16, stk. 1 og 2 í ættleiðingarlógini um rættarstøðuna millum ættleiðara og ættleidda verður 

tulkað sum innihaldandi eina ávísing til ásetingarnar um foreldramyndugleika í 

foreldramyndugleikalógini, soleiðis at hesar ásetingar eisini verða nýttar í mun til ættleiðing.   

 

Kap. 1 í foreldramyndugleikalógini inniheldur ásetingar um, hvør hevur foreldramyndugleikan 

í samband við at barnið verður føtt, og hvussu foreldramyndugleikin eftirfylgjandi kann 

broytast. Viðkomandi fyri spurningin um foreldramyndugleika í samband við ættleiðing er § 4 

í lógini, sambært hvørjum foreldur, ið eru gift við hvørjum øðrum, tá ið barn verður føtt, hava 

felags foreldramyndugleika. Hetta er tó ikki galdandi, um hjúnafelagarnir, tá ið barnið er føtt, 

eru sundurlisin (separeraði). Í so fall hevur mamman foreldramyndugleikan einsamøll, uttan so 

at samlívið millum hjúnafelagarnar verður endurupptikið, ella foreldrini hava gjørt avtalu um 

hava foreldramyndugleikan í felag sambært § 6 í lógini.   

 

Sambært foreldramyndugleikalógini hava foreldur, ið ikki eru gift við hvørjum øðrum, 

foreldramyndugleikan í felag um tey sambært § 6 í lógini hava gjørt eina avtalu um at hava 

foreldramyndugleikan í felag. Í øðrum førum hevur mamman foreldramyndugleikan einsamøll.  

 

Tá ið hesar ásetingar verða nýttar í mun til foreldramyndugleika í samband við ættleiðing, 

innibera tær, at hjún hava foreldramyndugleikan í felag, tá ið tey ættleiða saman. Somuleiðis 

hava hjún foreldramyndugleikan í felag, tá ið annað av foreldrunum  ættleiðir barnið hjá hinum 

hjúnafelaganum (stjúkbarnaættleiðing). At enda, hevur tann, ið ættleiðir eitt barn einsamallur, 

foreldramyndugleikan einsamallur.    

 

Sambært orðaljóðinum í § 16, stk. 1 og 2 í ættleiðingarlógini, samanborið við §§ 4 og 5 í 

foreldramyndugleikalógini, vilja ógift samlivandi, ið ættleiða saman (íroknað 

stjúkbarnaættleiða eitt barn), ikki fáa foreldramyndugleikan í felag.  

 

Í mun til flytan av foreldramyndugleika framgongur tað av § 10, stk. 1, 2. pkt. í 

foreldramyndugleikalógini, at foreldramyndugleikin kann flytast til eini hjún, íroknað til annað 

av foreldrunum  og hjúnafelagan hjá hesum.   

Sambært galdandi rætti kann foreldramyndugleikin sostatt ikki flytast til eitt ógift samlivandi 

par ella til annað av foreldrunum og samlivaran hjá hesum.    

 

 

1.3.1.2. Hugsanin hjá Heilsu- og innlendismálaráðnum  
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Sum tað framgongur av løgtingslógaruppskotinum um ættleiðingarlógina, hava ógift 

samlivandi sambært galdandi rætti ikki møguleika fyri at ættleiða saman, men sambært 

lógaruppskotinum um ættleiðingarlógina fáa tey høvi at ættleiða saman sambært somu 

ásetingum sum hjún.   

 

Sum avleiðing av, at ógift samlivandi sambært lógaruppskotinum um løgtingslóg um ættleiðing 

fáa høvi at ættleiða saman, eiga ógift samlivandi, ið ættleiða saman, íroknað stjúkbarnaættleiða, 

at stillast á sama hátt sum hjún í mun til foreldramyndugleikaspurningin.     

 

Hetta orsakað av, at endamálið við at geva ógiftum samlivandi atgongd til at ættleiða saman er 

at tryggja rættin hjá barninum til tvey foreldur, og at geva báðum foreldrum somu rættindi og 

skyldur í mun til barnið. Samlivandi, ið ættleiða saman, eiga sostatt meinlíkt hjúnum, 

sjálvvirkandi at fáa felags foreldramyndugleika yvir barnið í samband við ættleiðing.    

 

Eisini eiga tey at fáa felags foreldramyndugleika í samband við stjúkbarnaættleiðing.  

 

Sum ein avleiðing av, at ógift samlivandi, ið ættleiða saman, íroknað stjúkbarnaættleiða, 

sambært lógaruppskotinum stillast á sama hátt sum hjún í mun til 

foreldramyndugleikaspurningin, eigur spurningurin um flyting av foreldramyndugleika til hjún 

eisini at verða víðkaður til at fevna um samlivandi, til tess at tryggja at samlivandi javnsetast 

við hjún.      

 

1.3.1.3. Tilmæli um skipan   

Mælt verður til, at ein nýggj áseting (§ 5 a) verður sett í foreldramyndugleikalógina, ið tryggjar, 

at ógift samlivandi, ið ættleiða saman, íroknað stjúkbarnaættleiða, fáa foreldramyndugleikan í 

felag. Harvið slepst undan, at ivi verður sáddur um spurningin um foreldramyndugleika.   

 

Við hesari broyting verður § 16, stk. 1 og 2 í ættleiðingarlógini greið, í mun til spurningin um 

foreldramyndugleika. Ásetingin verður sett inn í foreldramyndugleikalógina saman við hinum 

ásetingunum um foreldramyndugleika soleiðis, at foreldramyndugleikalógin inniheldur eina 

samlaða regulering av staðsetingini av foreldramyndugleika, undir hesum eisini í mun til 

ættleiðing.   

 

Fyri at tryggja, at samlivandi verða javnsett við hjún, verður eisini mælt til, at § 10, stk. 2 í 

foreldramyndugleikalógini verður víðkað soleiðis, at foreldramyndugleiki eisini kann flytast til 

eitt ógift samlivandi par, ella til annað av foreldrunum  og samlivaran hjá hesum.   

 

Sambært foreldramyndugleikalógini § 5 hevur mamman, sum nevnt, foreldramyndugleikan 

einsamøll í teimum førum, har tað sambært foreldramyndugleikalógini ikki er felags 

foreldramyndugleiki. Í mun til einaættleiðarar verður mælt til, at ásetingin verður nágreinað 

soleiðis, at tað kemur at standa greitt í lógini, at ein einaættleiðari óansæð kyn sjálvvirkandi 

hevur einaforeldramyndugleikan.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

 

Uppskotið er gjørt, sum avleiðing av lógaruppskotinum um løgtingslóg um ættleiðing. 

Lógaruppskotið um løgtingslóg um ættleiðing mælir m.a. til, at ógift samlivandi fáa møguleika 

at ættleiða saman soleiðis, at ógift samlivandi verða javnsett við hjún í ættleiðingarhøpi. 

 



 

6 / 11 

 

Broytingarnar skulu sostatt tryggja, at ógift samlivandi verða javnsett við hjún eisini í mun til 

foreldramyndugleikaspurningin. Broytingarnar eru í høvuðsheitunum hesar: 

 ein nýggj áseting verður sett inn sum § 5 a í foreldramyndugleikalógina. § 5 a, stk. 1 

inniber, at foreldur, ið saman hava ættleitt eitt barn, hava felags foreldramyndugleika 

óansæð um barnið verður ættleitt av einum hjúnum ella av einum ógiftum samlivandi 

pari, hetta ger seg eisini galdandi í mun til stjúkbarnaættleiðing, sbr. § 5 a, stk. 3. 

 § 5 a, stk. 2 nágreinar, at eitt foreldur, ið hevur ættleitt eitt barn einsamalt, hevur 

foreldramyndugleikan einsamalt, sbr. tó stk. 3. 

 § 10, stk. 2, 2. pkt. verður víðkað soleiðis, at foreldramyndugleikin eisini kann flytast 

til eitt ógift samlivandi par, ella til annað av foreldrunum og samlivaran hjá hesum.   

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Ongar fíggjarligar avleiðingar eru av lógaruppskotinum fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Í mun til broytingina av ásetingini um flyting av foreldramyndugleika, soleiðis at 

foreldramyndugleiki kann flytast til ógift samlivandi par, íroknað til annað av foreldrunum tað 

og samlivaran hjá hesum, hevur lógaruppskotið við sær broytingar í arbeiðsuppgávunum hjá 

Familjufyrisitingini. 

Lógaruppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 

fyri serstøk øki í landinum við sær. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri ávikavist ættleiðarar, ættleitt børn, samlivandi og børn 

hjá samlivandi.   

Lógaruppskotið hevur við sær, at samlivandi framyvir á jøvnum føti við hjún fáa møguleika 

fyri at fáa foreldramyndugleikan fluttan til sín. Uppskotið, um at geva ógiftum samlivandi 

møguleika fyri at fáa foreldramyndugleikan fluttan til sín, íroknað stjúkbarnaættleiða, á sama 

hátt sum hjún, viðførir eina økta javnstøðu millum hjún og ógift samlivandi - umframt eina 

økta javnstøðu millum børn hjá ógiftum foreldrum og børn hjá hjúnum. Lógaruppskotið ávirkar 

ikki ta kynsligu javnstøðuna orsakað av, at lógaruppskotið, eins og er galdandi fyri hjún, eisini 

fevnir um samlivandi av sama kyni. 

Lógaruppskotið hevur útyvir omanfyristandandi ikki aðrar avleiðingar fyri ávísar 

samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru ongir millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, og sum Føroyar 

hava skyldu at fylgja.   
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

1) Evropeiski mannarættindasáttmálin, EMRS, “Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. maj 2000. 

Lógaruppskotið viðførir, at ættleitt børn, ið veksa upp í familjum, har foreldrini ikki eru gift, 

ikki longur verða viðgjørd øðrvísi enn ættleitt børn, ið veksa upp í familjum, har foreldrini eru 

gift í mun til foreldramyndugleika. Endamálið er sostatt at tryggja rættin hjá barninum til tvey 

foreldur, og at geva báðum foreldrum somu rættindi og skyldur í mun til barnið 

Lógaruppskotið viðførir eisini, at samlivandi verða javnsett við hjún, í mun til at   

foreldramyndugleiki eisini kann flytast til eitt ógift samlivandi par, ella til annað av 

foreldrunum  og samlivaran hjá hesum. 

Mett verður, at henda broyting í størri mun tryggjar, at krøvini í ávikavist grein 8 um rættin til 

familjulív og grein 14 um forboð móti mannamuni verða lokin.  

Lógaruppskotið er ikki í stríð við EMRS.    

2) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarlig mál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek. Uppskotið hevur ongar fylgjur í mun til nevnda sáttmála. 

Uppskotið er ikki viðkomandi fyri nevnda sáttmála. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ongar slíkar avleiðingar. 

  

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

  

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

2.12. Gjøld 
Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 
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2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

  

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Ja Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1. 

 

Kapittul 1 í foreldramyndugleikalógini inniheldur ásetingar um, hvør hevur 

foreldramyndugleikan í samband við, at barnið verður føtt, og hvussu foreldramyndugleikin 

eftirfylgjandi kann broytast.  

 

Sambært § 4, 1. pkt. í lógini hava foreldur, ið eru gift við hvørjum øðrum, tá ið barn verður 

føtt, ella verða seinni gift, foreldramyndugleikan í felag. Hetta er tó ikki galdandi, um 

hjúnafelagarnir, tá ið barnið er føtt, eru sundurlisin (separeraði). Í so fall hevur mamman 

foreldramyndugleikan einsamøll, uttan so at samlívið millum hjúnafelagarnar verður 

endurupptikið, ella foreldrini hava gjørt avtalu um at hava foreldramyndugleikan í felag 

sambært § 6 í lógini sbr. 2. pkt.   

 

Sambært foreldramyndugleikalógini hava foreldur, ið ikki eru gift við hvørjum øðrum, 

foreldramyndugleikan í felag, um tey sambært § 6 í lógini hava gjørt eina avtalu um felags 

foreldramyndugleika. Í øðrum førum hevur mamman foreldramyndugleikan einsamøll sbr. § 

5.  

 

Sambært orðaljóðinum í § 16, stk. 1 og 2 í ættleiðingarlógini, samanborið við §§ 4 og 5 í 

foreldramyndugleikalógini, vilja ógift samlivandi, ið ættleiða saman, íroknað 

stjúkbarnaættleiða, ikki fáa felags foreldramyndugleika.  

 

Ásetingin í  § 5 a, stk. 1 inniber, at ógift samlivandi, ið ættleiða saman, stillast á sama hátt 

sum hjún í mun til foreldramyndugleika. Tvs. at samlivandi, ið ættleiða saman, fáa felags 

foreldramyndugleika.  Ásetingin hevur við sær, at samlivandi, ið ættleiða saman, sostatt 

meinlíkt hjúnafeløgum sjálvvirkandi fáa felags foreldramyndugleika yvir barnið í samband 

við eina ættleiðing.    

 

§ 5 a, stk. 3 inniber, at ógift samlivandi, ið stjúkbarnaættleiða eitt barn, verða stillaði á sama 

hátt sum hjúnafelagar í mun til foreldramyndugleika. Tvs. at samlivandi, har tann eini 

ættleiðir barnið hjá hinum, fáa foreldramyndugleikan í felag meinlíkt hjúnafeløgum, har tann 

eini hjúnafelagin ættleiðir barnið hjá hinum hjúnafelaganum.     

 

Við § 5 a, stk. 2 verður nágreinað í mun til einaættleiðarar, at ein einaættleiðari óansæð kyn 

sjálvvirkandi hevur einaforeldramyndugleikan. Ein samlivari ella ein hjúnafelagi, ið ættleiðir 

ávikavist barnið hjá sínum deyða samlivara ella serbarnið hjá sínum deyða hjúnafelaga, vil 

sambært ásetingini fáa foreldramyndugleikan einsamallur. 

 

§ 5 a fevnir bert um staðsetingina av foreldramyndugleika í samband við ættleiðing.  

Ásetingin forðar sostatt ikki fyri eftirfylgjandi broytingum av foreldramyndugleikanum við 

avtalu, avgerð ella aftaná, at ein ættleiðari er deyður, sambært teimum vanligu ásetingunum í 

foreldramyndugleikalógini.  

 

Ásetingin um foreldramyndugleika í samband við ættleiðing er galdandi í mun til allar 

ættleiðingar, eisini ættleiðingar, ið longu eru framdar. Orsøkin til hetta er, at galdandi 

rættarstøða ikki broytist í mun til tey børn, ið longu eru ættleidd, tí uppskotið bert er ein 
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nágreining av 16, stk. 1 og 2 í ættleiðingarlógini, í mun til spurningin um 

foreldramyndugleika. Sum nevnt fevnir ásetingin bert um staðsetingina av 

foreldramyndugleikanum í samband við ættleiðingina. Ásetingin ávirkar tískil ikki 

broytingar, ið eru framdar áðrenn lógin kemur í gildi.  

 

 

Til nr. 2. 

 

Í mun til flytan av foreldramyndugleika framgongur tað av § 10, stk. 1, 2. pkt. í 

foreldramyndugleikalógini, at foreldramyndugleikin kann flytast til eini hjún, íroknað til 

annað av foreldrunum og hjúnafelagan hjá hesum.   

Sambært galdandi rætti kann foreldramyndugleikin sostatt ikki flytast til eitt ógift samlivandi 

par ella til annað av foreldrunum og samlivaran hjá hesum.    

Ásetingin um flyting av foreldramyndugleika til hjún verður við hesi broyting víðkað til 

eisini at fevna um samlivandi. Hetta er ein avleiðing av, at ógift samlivandi, ið ættleiða 

saman, íroknað stjúkbarnaættleiða, sambært lógaruppskotinum stillast á sama hátt sum hjún í 

mun til foreldramyndugleikaspurningin.  

 

 

Til § 2 

 

Av tí at hetta lógaruppskotið er eitt fylgilógaruppskot til uppskotið um løgtingslóg um 

ættleiðing, verður mælt til, at lógin kemur í gildi samstundis við løgtingslógina um 

ættleiðing, tvs. á Ólavsøkudegi 2018.   

 

 

 

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, dagfesting. 

 

Navn á landsstýrismanni 

landsstýrismaður 

 

/ Navn á embætisfólki 
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