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§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 18 frá 8. mars 2005 um 

barnavernd, sum broytt við løgtingslóg nr. 

134 frá 9. desember 2005, løgtingslóg nr. 

39 frá 8. mai 2007, løgtingslóg nr. 50 frá 8. 

mai 2007, løgtingslóg nr. 52 frá 8. mai 

2012, løgtingslóg nr. 104 frá 24. oktober 

2012, løgtingslóg nr. 139 frá 18. desember 

2013 og løgtingslóg nr. 93 frá 6. juni 2017 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 39 verður orðað soleiðis: 

“§ 39. Eyðmýkjandi, háðandi ella 

onnur óvirðilig viðferð er ikki loyvd. 

Stk. 2. Undir stovnsuppihaldinum er 

ikki loyvt: 

1)  at revsa børn ella ung likamliga, 

2)  at festa børn ella ung við beltum, 

reimum o.ø. 

3)  at læsa børn ella ung inni í einrúmi, 

4)  at nýta likamliga valdsnýtslu móti 

børnum ella ungum 

Stk. 3. Likamlig valdsnýtsla og at læsa 

børn ella ung inni í einrúmi er tó loyvt, 

tá hetta er neyðsynt fyri at verja 

barnið/tann unga ella onnur á 

stovninum. Valdsnýtslan skal altíð 

lagast til umstøðurnar í einstaka 

málinum og skal ikki fara út um tað, ið 

er hægst neyðugt. 

Stk. 4. Eftirlit av interneti og telefon 

hjá børnum ella ungum á 

samdøgursstovni er ikki loyvt.  

Stk. 5. Leiðslan á stovninum kann 

leggja tilmæli um eftirlit og forðan av 

interneti og telefon hjá børnum, yngri 

enn 18 ár, fyri Tvingsilsnevndina 

sambært ásetingunum í § 15 í 

løgtingslóg um tvingsil og onnur 

inntriv í sjálvsavgerðarrættin. 

Stk. 6. Leiðslan á stovninum kann hava 

eftirlit við ella forðað atgongd til 
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internet og telefon hjá ungum, 18 ár og 

eldri, grundað á, 

1)  at eftirlitið er mett neyðugt vegna 

atlit at trygd og skilhaldi, undir 

hesum at tálma ella tarna 

brotsverki, ella 

2)  at eyðsýndur vandi er fyri 

álvarsomum skaða á heilsu og 

menning hjá tí unga við atliti at 

sosialnámsfrøðiligu viðgerðini. 

Stk. 7. Undantøkini í stk. 6 krevja 

rættarúrskurð. 

Stk. 8. Inntriv sambært stk. 3 skulu 

skrásetast og fráboðast sambært § 22 í 

løgtingslóg um tvingsil og onnur 

inntriv í sjálvsavgerðarrættin. 

 

2. Aftan á § 64 verður sett: 

“Tvingsilsnevndin 

 

§ 64 a. Avgerðir, tiknar sambært § 39, 

stk. 3,kunnu innan 4 vikur kærast til 

Tvingsilsnevndina sambært § 24, stk. 2 

í løgtingslóg um tvingsil og onnur 

inntriv í sjálvsavgerðarrættin.” 

 

3. Í § 65, stk. 1 verður “§ 64” broytt til: 

“§§ 64 og 64 a” og “fevnir” verður 

broytt til: “fevna”. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Sum ein partur av arbeiðinum at gera nýggja vælferðarlóg er orðað eitt uppskot til løgtingslóg 

um tvingsil og onnur inntriv í sjálvsavgerðarrættin (hereftir lóg um tvingsil). Talan er um eitt 

uppskot, ið skipar greiðar heimildir hjá starvsfólki í mun til at útinna valdsnýtslu móti 

persónum við týðandi sálarfrøðiligum virkistarni, ið fáa tænastur sambært vælferðarlógini ella 

løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. Lógaruppskotið um tvingsil og onnur inntriv í 

sjálvsavgerðarrættin fevnir ikki um børn og ung, ið eru innskrivað á stovn sambært 

barnaverndarlógini, og avgerð er tikin um at halda fast við hendan skilnaðin. Tí er neyðugt at 

gera broytingar og tillagingar í galdandi ásetingum í barnaverndarlógini um valdsnýtslu til 

tess,at hesar samsvara ásetingunum í lóg um tvingsil, eins og heimildin til valdsnýtslu á 

stovnum á barnaverndarøkinum í ávísum førum finst í lóg um tvingsil og onnur inntriv í 

sjálvsavgerðarrættin.  

 

Í sambandi við at ásetingarnar um valdsnýtslu í barnaverndarlógini verða broyttar og 

tillagaðar,er avgerð tikin um at seta kunngerð nr. 78 frá 4. juli 2006 um valdsnýtslu o.a. á 

samdøgursstovnum v.m. fyri børn og ung úr gildi. Mælt verður til at hava ásetingar, ið gera seg 

inn á sjálvsavgerðarrættin hjá persónum í løgtingslóg heldur enn í kunngerð, og ásetingarnar 

um valdsnýtslu í lóg um tvingsil og barnaverndarlógini eru mettar at vera nøktandi í mun til 

tey børn og ung, ið eru innskrivað á stovn sambært barnaverndarlógini. Tey viðurskifti um 

valdsnýtslu, ið eru nærri nágreinað í kunngerðini, eru tikin við í lógini, og kunngerðin er tí 

óneyðug. Kunngerðin verður sett úr gildi við kunngerð samstundis, sum lógin verður sett í 

gildi. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi lóggáva um valdsnýtslu á barnaverndarøkinum er í § 39 í barnaverndarlógini og í 

kunngerð nr. 78 frá 4. juli 2006 um valdsnýtslu o.a. á samdøgursstovnum v.m. fyri børn og 

ung.  

§ 39 í barnaverndarlógini staðfestir, at undir stovnsuppihaldinum er ikki loyvt: 

1) at revsa børn likamliga 

2) at festa børn við beltum, reimum o.ø. 

3) at læsa børn inni í einrúmi 

4) at nýta likamliga valdsnýtslu móti børnum 

5) at kanna samskifti barnsins, undantikið í serligum førum, um tað hevur til endamáls: 

 a) at forða barninum at taka rúsevni 

 b) at forða rúsevnum ella vandamiklum lutum at koma inn á stovnin, ella 

 c) at forða fyri øðrum brotsligum atburði, tá ið illgruni er til tess 

Harafturat verður ásett, at likamlig valdsnýtsla og at læsa børn inni í einrúmi er tó loyvt, tá 

hetta er neyðsynt fyri at verja barnið ella onnur á stovninum. Valdsnýtslan skal í hvørjum 

einstøkum føri, altíð standa mát við umstøðurnar. 

Samanumtikið er talan sostatt um forboð móti likamligari valdsnýtslu við møguleika fyri 

undantaki eins og forboð móti at kanna samskifti við møguleika fyri undantøkum. 

 

§ 39, stk. 3 heimilar landsstýrismanninum at áseta nærri reglur um valdsnýtslu á stovnum, 

herundir um nágreining av undantøkunum, í kunngerð. Hetta er gjørt í kunngerð nr. 78 frá 4. 

juli um valdsnýtslu o.a. á samdøgursstovnum v.m. fyri børn og ung. Kunngerðin endurtekur 

forboðini og undantøkini, ið eru nevnd í § 39 í barnaverndarlógini. Afturat hesum hevur 
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kunngerðin ítøkiligar ásetingar um skjalfestingar, frágreiðingar og fráboðanir, tá talan er um 

valdsnýtslu á samdøgursstovnum fyri børn og ung.  

 

Tá talan er um at lóggeva um inntriv í sjálvsavgerðarrættin hjá fólki, so verður mett, at hetta 

eigur at gerast í lóg heldur enn kunngerð. Um valdsnýtslu á barnaverndarøkinum verður hetta 

gjørt í § 39 í barnaverndarlógini, samstundis sum kunngerðin eisini inniheldur nøkulunda somu 

ásetingar eins og ásetingar viðvíkjandi skjalfesting, frágreiðing og fráboðan. Tað verður tí mett 

rættast at samla ásetingar um valdsnýtslu á samdøgursstovnum fyri børn og ung í lóg heldur 

enn kunngerð. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fáa einfaldar, einsháttaðar og gjøgnumskygdar ásetingar um 

valdsnýtslu o.a. á barnaverndarøkinum.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við lógaruppskotinum verða ásetingarnar um valdsnýtslu í barnaverndarlógini dagførdar í mun 

til nýggju lógina um tvingsil, soleiðis at lóggávan samsvarar, eins og at møguleiki verður at 

nýta ásetingar um valdsnýtslu í lóg um tvingsil á barnaverndarøkinum. Eisini verða 

ásetingarnar í barnaverndarlógini um valdsnýtslu samanskrivaðar við ásetingunum í 

kunngerðini um valdsnýtslu o.a. á samdøgursstovnum soleiðis, at tað greitt framgongur av 

lógini, hvørji rættindi og hvørjar heimildir eru á økinum. Hetta fyri at fáa eina meira 

gjøgnumskygda skipan fyri bæði borgara og myndugleika soleiðis, at ongin ivi er um, hvør 

rættarstøðan er hjá børnum og ungum, ið eru innskrivað á samdøgursstovn sambært 

barnaverndarlógini. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið hevur verið til ummælis hjá Barnaverndarstovu Føroya, Almannaverkinum, 

Høvuðsbarnaverndarnevndini, Føroya Kommunufelag, Føroya Kærustovni, 

Sosialráðgevarafelag Føroya og Føroya Pedagogfelag. 

 

Ummæli er komið frá ..... 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar við sær fyri land og kommunur. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki við sær øktar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

Ásetingarnar um skjalfestingar, frágreiðingar og fráboðanir viðvíkjandi valdsnýtslu á 

samdøgursstovnum fyri børn og ung verða fluttar úr kunngerð í lóg, men mannagongdir, 

myndugleikar o.a. eru ikki broytt. Tá talan er um at kanna samskifti hjá børnum, yngri enn 18 

ár, verður tað sambært lógarbroytingini sonevnda Tvingsilsnevndin, ið, sambært heimild í lóg 

um tvingsil, kemur at taka hesar avgerðir í mun verandi mannagongd, ið krevur rættarúrskurð. 

Hetta fer at merkja eina meira smidliga skipan, ið tó varðveitir atlitini at rættartrygdini hjá 

borgaranum.  

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri vinnuna. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongir kendir millumtjóðasáttmálar eru á økinum. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið er í samsvari við ásetingar í Evropeiska mannarættindasáttmálanum, EMRS, 

og Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek. 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar markaforðingar eru á økinum. 

 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting ella sektir, ella ger størri inntriv í rættindi 

hjá fólki enn tað, sum longu er galdandi. 

 



 

6 / 11 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur heimildir til leiðsluna á stovninum at fremja likamliga valdsnýtslu mótvegis 

børnum og ungum, ið búgva á samdøgursstovni sambært barnaverndarlógini. Talan er tó ikki 

um nakra broyting í mun til verandi rættarstøðu. Eisini leggur uppskotið heimildir til leiðsluna 

á stovninum um at hava eftirlit við ella forða atgongd til internet og telefon hjá ungum, 18 ár 

og eldri, tó treytað av rættarúrskurði. Heldur ikki her er talan um broyting í rættarstøðuni. Sum 

nakað nýtt leggur uppskotið heimildir til leiðsluna á stovninum um at leggja tilmæli um eftirlit 

og forðan av interneti og telefon hjá ungum, 18 ár og yngri, fyri Tvingsilsnevndina sambært § 

14 í lóg um tvingsil. Talan er um nýggja rættarstøðu. Sambært galdandi lóg kann leiðslan á 

stovninum kanna samskifti hjá børnum og ungum, men hetta er altíð treytað av rættarúrskurði. 

Sambært nýggju lógini um tvingsil verður ikki neyðugt við rættarúrskurði í teimum førum, tá 

talan er um eftirlit ella forðan av interneti og telefon hjá børnum, yngri enn 18 ár, tí 

Tvingsilsnevndin verður mannað á ein slíkan hátt, at lagt verður upp fyri atlitum til rættartrygd 

hjá viðkomandi barni. Víst verður í hesum sambandi til uppskot til løgtingslóg um tvingsil og 

onnur inntriv í sjálvsavgerðarrættin. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur sum avleiðing, at kunngerð nr. 78 frá 4. juli 2006 um valdsnýtslu o.a. á 

samdøgursstovnum v.m. fyri børn og ung verður sett úr gildi.  

 

 

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 
Nei Nei Nei Nei Nei 
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Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Til nr. 1 

Forboðini móti likamligari valdsnýtslu o.ø. 

Í greinini verða staðfestar meginreglur um, at tað ikki er loyvt at revsa børn undir 

stovnsuppihaldinum. Staðfest verður innleiðandi í § 39, stk. 1, at eyðmýkjandi, háðandi ella 

onnur óvirðilig viðferð ikki er loyvd. Talan er um yvirskipað hugtøk, ið sambært orðaljóðinum 

fevna breitt, men sum tó eru av sera stórum týdningi, tá talan er um viðgerð og umsorgan av 

børnum og ungum, ið eru sett heiman. Uppihaldið á stovninum skal altíð vera til barnsins besta, 

og tað má undir ongum umstøðum koma fyri, at starvsfólk ikki “duga sær hógv” og bera seg 

eyðmýkjandi ella háðandi at mótvegis børnunum ella teimum ungu. Børn og ung skulu altíð 

viðfarast við virðing, og á stovnum er tað serliga umráðandi, at virðingin fevnir bæði um sjálvt 

barnið ella tann unga, men eisini tær avbjóðingar, ið viðkomandi stríðist við.  

 

Meira ítøkiliga verður í stk. 2 nevnt, at ikki er loyvt at revsa børn ella ung likamliga, at festa 

børn ella ung við beltum, reimum o.ø, at læsa børn ella ung inni í einrúmi ella at nýta likamliga 

valdsnýtslu móti børnum ella ungum. Her er talan um meira ítøkilig inntriv í persónliga frælsi 

hjá børnum og ungum, sum ikki eru loyvd undir stovnsuppihaldinum. Grundgevingarnar eru 

tær sjálvsøgdu, at børn og ung ikki mugu revsast likamliga, og at likamlig valdsnýtsla annars 

ikki tænir nøkrum endamáli, er staðfest skaðilig, og tí ikki er loyvd.   

 

Undantak í mun til likamliga valdsnýtslu og at læsa børn ella ung inni í einrúmi 

Neyðugt er í ávísum føri at áseta reglur um tvingsilsfyriskipanir. Í § 39, stk. 3 er ásett, at loyvt 

er at gera nýtslu av likamligari valdsnýtslu og at læsa børn ella ung inni í einrúmi, tá hetta er 

neyðugt fyri at verja barnið sjálvt ella onnur á stovninum, ella tá tað er neyðugt fyri at røkka 

endamálinum við uppihaldinum, t.d. at avrúsa barnið ella tann unga, ella at barnið ella tann 

ungi er í einrúmi, orsakað av serligum avbjóðingum hjá viðkomandi, serliga í byrjanini av 

stovnsuppihaldinum. 

 

Talan er um undantak at nýta í bráðfeingis støðum, og tí er ikki neyðugt við rættarúrskurði. 

Hetta er ein heimild hjá starvsfólki á stovninum at nýta, tá tað er neyðugt, og staðfest verður 

eisini í greinini, at valdsnýtslan skal altíð lagast til umstøðurnar í einstaka málinum og skal 

ongantíð fara út um tað, ið er hægst neyðugt. Ásetingin er í samsvari við § 8 í lóg um tvingsil 

um at halda persóni føstum v.m. í bráðfeingis støðum. 

 

Talan er um tillaging/umskriving av galdandi rætti á økinum við tað, at orðingarnar í galdandi 

§ 39 og orðingarnar í § 1 í kunngerð um valdsnýtslu o.a. á samdøgursstovnum v.m. fyri børn 

og ung eru samanskrivaðar. Samanskrivingin hevur onga ávirkan á ella avleiðingar fyri 

galdandi rætt. 

 

Eftirlit við og forðan av interneti og telefon hjá børnum, yngri enn 18 ár 

Eftirlit við og forðan av interneti og telefon hjá børnum og ungum á samdøgursstovni er ikki 

loyvt. Talan er um eitt inntriv í persónliga frælsi og sjálvsavgerðarrættin, og neyðugt er at 

staðfesta, at hetta ikki er loyvt. Tó, so verður latið upp fyri, at undantak kann gevast í ávísum 

førum. Leiðslan á stovninum kann leggja tilmæli fyri sonevndu Tvingsilsnevndina, ið verður 

sett sambært lóg um tvingsil, um at tað í ávísum førum ber til at hava eftirlit við ella forða 

atgongdini hjá barninum til internet og telefon. Víst verður í ásetingini til heimildina í § 15 í 

lóg um tvingsil, tá talan er um at gera nýtslu av undantakinum til forboðið móti eftirliti og 

forðanini av interneti og telefon hjá børnum. Internet- og telefonnýtsla kann verða avmarkað 
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ella bannað, um tað er neyðugt fyri at tryggja trygd og skilhald, undir hesum at tálma ella tarna 

brotsverki, og tá eyðsýndur vandi er fyri álvarsomum skaða á barnsins heilsu ella menning við 

atliti at sosialnámsfrøðiligu viðgerðini. Leiðslan á stovninum ger eina meting av støðuni, og 

leggur síðan tilmæli fyri Tvingsilsnevndina, ið tekur endaliga avgerð. Hóast talan er um eitt 

inntriv í persónliga frælsi og sjálvsavgerðarrættin hjá barninum, so er ikki neyðugt við 

rættarúrskurði, grundað á samansetingina av nevndarlimunum í Tvingsilsnevndini, sum 

sambært lóg hevur fingið evstu heimild at taka avgerð í slíkum málum.  

 

Sambært galdandi barnaverndarlóg er eftirlit við samskifti hjá børnum einans loyvt við 

rættarúrskurði. Hetta verður broytt við tað, at nýggj lóg um tvingsil í øðrum førum leggur 

heimild til at hava eftirlit við interneti og telefon hjá m.a. børnum til Tvingsilsnevndina, og 

mælt verður tí til, at henda heimild eisini skal umfata eftirlit við og forðan av interneti og telefon 

hjá børnum, ið eru innskrivað á samdøgursstovn sambært barnaverndarlógini. Ásetingin í 

lógarbroytingini vísir tí fyrst og fremst á forboðið móti at kanna samskifti hjá børnum, men 

vísir samstundis til heimildina í lóg um tvingsil at geva undantak í ávísum førum. 

 

Eftirlit við og forðan av interneti og telefon hjá ungum, 18 ár og eldri 

Á sama hátt sum hjá børnum yngri, enn 18 ár, kann tað vera neyðugt hjá myndugleikanum at 

hava eftirlit við ella forða fyri atgongd til internet og telefon hjá ungum, 18 ár og eldri. Hesin 

málbólkur er tó ikki fevndur av ásetingini í § 15 í lóg um tvingsil, og tilmæli kunnu tí ikki 

leggjast fyri Tvingsilsnevndina. Eftirlit við ella forðan fyri atgongd til internet og telefon hjá 

hesum málbólki er tí treytað av vanligu mannagongdini, tá talan er um inntriv í 

grundlógartryggjað rættindi og persónliga frælsið, nevniliga at slík inntriv bert kunnu fremjast 

við rættarúrskurði. Fyri henda málbólk er talan sostatt ikki um broyting í mun til galdandi rætt 

við tað, at galdandi rættur setir krav um rættarúrskurð bæði í mun til børn, yngri enn 18, og 

ung, 18 ár og eldri. Sum nakað nýtt í mun til galdandi lóggávu eru tó atlitini, ið ein tílík avgerð 

skal verða grundað á. Hesi eru sambært lógarbroytingini tey somu, sum eru nevnd í § 15 í lóg 

um tvingsil, og sum sambært lógarbroytingini skulu galda fyri eftirlit við og atgongd til at forða 

fyri atgongd til internet og telefon hjá børnum, yngri enn 18 ár. Av tí at málbólkurin ikki rúmast 

í § 15 í lóg um tvingsil, verða atlitini sett beinleiðis í barnaverndarlógina. 

 

Sambært galdandi rættarstøðu í barnaverndarlógini og kunngerðini er kanning av samskifti hjá 

børnum og ungum, yngri og eldri enn 18, bert loyvd í teimum førum, tá endamálið er  

- at forða barninum at taka rúsevni,  

- at forða rúsevnum ella vandamiklum lutum at koma inn á stovnin, ella  

- at forða fyri øðrum brotsligum atburði, tá ið illgruni er til tess.  

 

Lógarbroytingin nevnir ikki hesi ítøkiligu dømi í sambandi við møguleikan at hava eftirlit við 

og forða interneti og telefon hjá børnum og ungum. Ístaðin verður víst til atlit til trygd og 

skilhald, herundir at tálma ella tarna brotsverki ella eyðsýndan vanda fyri álvarsomum skaða á 

barnsins heilsu ella menning við atliti at sosialnámsfrøðiligu viðgerðini. Hesi atlit fevna 

breiðari enn tey í galdandi lóggávu, og mett verður, at atlitini í galdandi lóggávu rúmast innan 

fyri tey í lógarbroytingini nevndu, serliga í mun til trygd og skilhald, at tarna brotsverki og 

vandanum fyri álvarsomum skaða á barnsins heilsu og menning við atliti at sosialnámsfrøðiligu 

viðgerðini.  

 

Síðani barnaverndarlógin kom í gildi 1. januar 2006 er tøkniliga menningin broytt sera nógv, 

og atlitini at taka, tá umræður kannan av samskifti við interneti og telefon hjá børnum og 

ungum, eru í dag munandi annarleiðis, enn tey vóru tá. Sum galdandi lóggáva sigur, so hevur 

tað serliga verið atgongdin til at fáa rúsevnir ella vandamiklar lutir inn á stovnin, ið lóggávan 
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hevur skula forðað fyri. Í dag eru nógvir av trupulleikunum viðvíkjandi interneti og telefon 

tengdir at teimum avbjóðingum, ið hesir hava á heilsuna og menningina hjá barninum/tí unga, 

og serliga í mun til sosialnámsfrøðiligu viðgerðina, ið kann ávirkast nógv av hesari atgongd, ið 

børnini og tey ungu hava á internetinum. Samanumtikið kann tí sigast, at lógarbroytingin í 

stóran mun fevnir um eina neyðuga dagføring.  

 

Skráseting og fráboðan 

Tey inntrivini, ið undantaksvís eru loyvd sambært § 39, stk. 3 í lógarbroytingini, verða framd 

í bráðfeingisstøðum, og kunnu tí ikki, sum t.d. kannan av samskifti, leggjast fyri 

Tvingsilsnevndina til avgerðar. Av tí sama er neyðugt, at hesi inntriv, so skjótt tey eru framd, 

verða skrásett og fráboðað á rættan hátt og til røttu myndugleikar/persónar. Henda skráseting 

og fráboðan verður frameftir gjørd sambært § 22 í lóg um tvingsil. Fyri børn, yngri enn 18 ár, 

eru reglurnar herdar soleiðis, at fráboðan um skrásett inntriv skal vera myndugleikanum í hendi 

í seinasta lagi dagin eftir, at skrásetingin er framd. Myndugleikin skal fráboða foreldrum ella 

verja um skrásetta inntrivið í seinasta lagi dagin eftir, at myndugleikin hevur fingið 

fráboðanina.  

 

Talan er um broyting í mun til galdandi rætt við tað, at heimildin at skráseta og fráboða sambært 

galdandi rætti er í kunngerðini um valdsnýtslu o.a. á samdøgursstovnum fyri børn og ung. Við 

tað, at lógin um tvingsil hevur greiðar reglur á økinum, ið fevna um tvingsil og valdsnýtslu 

generelt á bú- og samdøgursstovnum verður mett rættast og greiðast, at hesar reglur eisini eru 

galdandi fyri samdøgursstovnar á barnaverndarøkinum ístaðin fyri ásetingarnar í kunngerðini, 

ið verður tikin av.  

 

Til nr. 2 

Avgerðir, tiknar av myndugleikum sambært barnaverndarlógini, tó undantikið tær avgerðir, ið 

Høvuðsbarnaverndarnevndin tekur, kunnu sambært galdandi lóggávu kærast til kærunevndina 

í almanna- og heilsumálum. Hetta verður broytt við lógarbroytingini soleiðis, at tað frameftir 

verður Tvingsilsnevndin sambært § 24, stk. 2 í lóg um tvingsil, ið verður kærumyndugleiki fyri 

tær avgerðir, ið verða tiknar sambært § 39, stk. 3 um heimildina at nýta valdsnýtslu og at halda 

børnum og ungum í einrúmi. Hetta fyri at gera skipanina so einsháttaða sum gjørligt soleiðis, 

at tað er ein og sami myndugleiki, ið tekur avgerðir á hesum øki fyri allar bú- og 

samdøgursstovnar. 

 

Til § 2 

Gildiskoma. 

 

 

 

 

 

 

 

Almannamálaráðið, 25. juni 2016 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 
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Fylgiskjal 1: Javntekstur 
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