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Løgtingsmál nr. xx/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan
Uppskot
til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan
(Leingjan av barsilsfarloyvi við barsilspeningi, eftirlønargjald verður lagt afturat barsilspeninginum o.a.)

§1

4. Í § 1 verður aftan á stk. 3 sum nýtt stk.
sett:
“Stk. 4. Hóast ásetingina í stk. 3 hava
foreldrini rætt til barsilsfarloyvi
samstundis í 4 vikur innan fyri tær
fyrstu 52 vikurnar eftir barnsburð.”
Stk. 4-6 verða eftir hetta stk. 5-7.

Í løgtingslóg nr. 48 frá 3. apríl 2001 um
barsilsskipan, sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 137 frá 16. desember 2015,
verða gjørdar hesar broytingar:
1. Sum stytt heiti á løgtingslógini verður
sett:
“(Barsilslógin)”

5. Í § 2, stk. 3, 2. pkt. verður “48” broytt
til: “ 52-56”.

2. § 1, stk. 2, 2. pkt. verður orðað
soleiðis: “Faðirin hevur rætt til
barsilsfarloyvi í 4 vikur innan fyri tær
fyrstu 52 vikurnar eftir barnsburð sbr.
tó § 9, stk. 7.”

6. Í § 9, stk. 1 verður “40” broytt til:
“42” og “44” broytt til: “46”.

3. Í § 1, stk. 3, 1. pkt. verður “44” broytt
til: “42”. Í 2. pkt. verður aftan á
“barnsburð” sett: “sbr. stk. 4 og § 9,
stk. 7”.

8. Í § 9, stk. 3 og 4 verður “44” broytt til:
“46”.

7. Í § 9, stk. 2 verður “26” broytt til:
“28”.

9. Í § 9, stk. 6 og 7 verður “26” broytt til:
“28”.
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10. Í § 10, stk. 1 verður “48” broytt til:
“50”.

“Stk. 2. Kravið í stk. 1 er ikki
galdandi, um tann, ið fer í
barsilsfarloyvi, er lærlingur.”
Stk. 2 verður eftir hetta stk. 3.

11. Í § 10, stk. 3 verður “44-48” broytt til
“46-50”.

17. § 17, stk. 4 og § 18, stk. 2 verða
strikað.

12. § 13, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Barsilspeningur er 100% av
útrokningargrundarlagnum sbrt. § 12,
tó soleiðis, at barsilspeningur ikki
kann vera meira enn kr. 25.000 um
mánaðin umframt eftirlønargjaldið
sbrt. § 14, stk. 2.”

18. Í § 26, stk. 1 verður “hefti” broytt til:
“fongsul upp til 4 mánaðir”.
§2
Stk. 1. Hendan løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað
frá 1. januar 2018.
Stk. 2. Henda løgtingslóg er galdandi fyri
foreldur at børnum, fødd ella ættleidd sama
dag, sum henda lóg fær virknað, ella seinni,
og fyri tey foreldur, sum eru í skipanini, og
sum fáa útgjald eftir § 9 ella § 10.
Løgtingslógin er eisini galdandi fyri tey
foreldur, hvørs útgjaldstíðarskeið eftir § 9 ella
§ 10 er endað, men har seinasta útgjaldið frá
Barsilsskipanini ikki er útgoldið.
Stk. 3. § 1, nr. 13 er galdandi fyri foreldur at
børnum fødd ella móttikin eftir 1. januar 2017
ella seinni.
Stk. 4. § 1, nr. 15 er galdandi fyri øll útgjøld
úr Barsilsskipanini, ið verða framd, eftir at
lógin fær virknað.

13. Í § 14, stk. 1 verður “6 mánaðir”
broytt til: “52 vikur”.
14. Í § 14 b, stk. 1 verður
“eftirlønarsamansparing og skatt av
eftirløn og rentutryggingum” broytt
til: “eftirløn”.
15. § 14 b, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Eftirlønargjaldið sbrt. stk. 1 verður
lagt afturat upphæddini, ið løntakari
hevur rætt til sbrt. § 13, og verður
rindað á eftirlønarkontu um
afturhaldsskipanina hjá TAKS sbrt.
løgtingslóg um eftirløn.”
16. Í § 15 a verður aftan á stk. 1 sum nýtt
stk. sett:

Viðmerkingar til lógaruppskotið
Kapittul 1. Almennar viðmerkingar
1. Orsøk til og endamálið við uppskotinum
Landsstýrið raðfestir arbeiðsmarknaðarmál. Hetta lógaruppskotið er ein liður í hesi raðfesting.
Lógaruppskotið hevur til endamáls at leingja rættin til barsilspening við tveimum vikum og at
leggja eftirlønargjaldið oman á barsilsútgjaldið.
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Síðan Barsilsskipanin varð sett á stovn í 2001, hevur støðugt verið arbeitt fram ímóti, at rætturin til
barsilsfarloyvi við barsilspeningi verður longdur til 52 vikur. Hetta lógaruppskotið leingir rættin til
barsilspening við tveimum vikum.
Lógaruppskotið hevur tvær høvuðsorsøkir. Onnur er málið, um at barsilsfarloyvi við barsilspeningi
skal leingjast til 52 vikur. Hin er at gera tað gjørligt hjá foreldrum, ið eru í barsilsfarloyvi, at rinda
eftirlønargjald á sína eftirlønarkontu á sama hátt, sum tá ið tey eru á arbeiðsmarknaðinum.
Framrokningar vísa, at rúm er innan fyri fíggjarkarmin á Barsilsgrunninum fyri bæði at leingja
rættin til barsilspening við tveimum vikum í hesum umfarinum og at leggja eftirlønargjaldið afturat
barsilspeninginum. Á henda hátt verður Barsilsskipanin enn betri, enn hon er í dag.
Harafturat verða nakrar tekniskar broytingar og nakrar fylgibroytingar gjørdar í løgtingslógini um
barsilsskipan.
2. Broytingarnar í mun til galdandi lóg
Uppskotið fremur í høvuðsheitum hesar broytingar:
- At leingja tíðarskeiðið, ið foreldur hava rætt til barsilspening
- At eftirlønargjaldið verður lagt afturat barsilspeninginum
- At strika óneyðugar ásetingar um umsókn
- At leingja umsóknarfreistina
- At strika krav, um at starvsfólk verður sett í staðin fyri lærling hjá tí almenna, sum fer í
barsilsfarloyvi
At leingja tíðarskeiðið, ið foreldur hava rætt til barsilspening
Biologisk foreldur
Sbrt. galdandi lóg um barsilsskipan verður rætturin til barsilspening býttur soleiðis hjá biologiskum
foreldrum:
-

14 tær fyrstu vikurnar eru markaðar mammuni (verndartíðarskeiðið), 4 vikur eru markaðar
pápanum; hesar skulu haldast innan fyri tær fyrstu 44 vikurnar eftir barnsburð, og síðan hava
foreldrini 26 vikur, ið tey kunnu býta sínámillum, sum tey vilja. Foreldrini hava sostatt rætt
til barsilspening í tilsamans 44 vikur.

Við uppskotinum verða tær 26 vikurnar longdar til 28 vikur, og býtið verður tá soleiðis:
-

14 tær fyrstu vikurnar eru markaðar mammuni (verndartíðarskeiðið), 4 vikur eru markaðar
pápanum; hesar skulu haldast innan fyri tær fyrstu 46 vikurnar eftir barnsburð, og síðan hava
foreldrini 28 vikur, ið tey kunnu býta sínámillum, sum tey vilja. Foreldrini fáa sostatt rætt til
barsilspening í tilsamans 46 vikur.

Tær serligu reglarnar um ávikavist fleiri børn undir sama barnsburði og børn, ið verða ov tíðliga
fødd í ávikavist § 9, stk. 6 og 7, vera longdar samsvarandi við 2 vikum.
Tær vikurnar, ið mamman hevur rætt til barsilspening undan mettum barnsburði sbrt. § 9, stk. 1 í
løgtingslógini um barsilsskipan ávirkast ikki av hesum uppskotinum.
Ættleiðingarforeldur
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Foreldur, ið eru løntakarar og ættleiða barn, hava, sum nú er, rætt til barsilspening í tilsamans 48
vikur, eftir at tey hava fingið barnið. Foreldrini kunnu sum útgangsstøði ikki móttaka barsilspening
samstundis. Hóast hetta útgangsstøðið hava foreldrini rætt til barsilspening samstundis í 4 vikur
innan fyri tær fyrstu 44-48 vikurnar, eftir at foreldrini hava fingið barnið.
Við uppskotinum verður rætturin til barsilspening longdur við 2 vikum, soleiðis at ættleiðingarforeldur hava rætt til barsilspening í tilsamans 50 vikur. Av teimum 50 vikunum kunnu foreldrini
halda 4 vikur við barsilspeningi samstundis innan fyri tær fyrstu 46-50 vikurnar, eftir at foreldrini
hava fingið barnið.
Rætturin hjá ættleiðingarforeldrum til barsilspening, áðrenn foreldrini fáa barnið sbrt. § 10, stk. 1 og
3 í løgtingslógini um barsilsskipan ávirkast ikki av uppskotinum.
At eftirlønargjaldið verður lagt afturat barsilspeninginum
Í § 14 b í løgtingslóg um barsilsskipan er ásett, at løntakarar, sum fáa barsilspening, rinda
eftirlønargjald. Síðan 1. januar 2015, tá ið § 14 b kom í gildi sbrt. § 2, stk. 2 í løgtingslóg nr. 69 frá
15. mai 2014 um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan, hevur eftirlønargjaldið verið drigið frá
barsilspeninginum, áðrenn barsilspeningurin verður útgoldin. Sbrt. løgtingslóg nr. 49 frá 14. mai
2013 um eftirløn er eftirlønargjaldið 1% í 2014 og hækkar støðugt við einum prosenti um árið til
15% í 2029. Eftirlønargjaldið verður roknað sum prosentpartur av tí upphædd, sum mamman ella
pápin hava rætt til í útgjaldi frá Barsilsskipanini. Sostatt minkar upphæddin, ið foreldur fáa útgoldið
frá Barsilsskipanini, samstundis sum eftirlønargjaldið veksur.
Barsilsskipanin er ein endurgjaldsskipan, ið veitur endurgjald fyri lønarmiss til foreldur, ið eru
løntakarar, og sum fara í barsilsfarloyvi. Tí verður tað mett rættast, at foreldrini eisini fáa goldið
eftirløn, í meðan tey eru í barsilsfarloyvi, eins og tá ið tey eru á arbeiðsmarknaðinum og fáa løn.
Ætlanin er framvegis, at eftirlønargjaldið er ein prosentpartur av tí upphædd, sum foreldur hava rætt
til í útgjaldi frá Barsilsskipanini. Men ætlanin við uppskotinum er, at eftirlønargjaldið ikki verður
drigið frá upphæddini, ið foreldrini hava rætt til, men at tað verður lagt oman á upphæddina, ið
foreldrini hava rætt til. Á henda hátt minkar útgjaldið til foreldur í barsilsfarloyvi ikki, og eftirlønin
verður løgd oman á útgjaldið, eins og gjørt er við lønir.
Rúm er innan fyri fíggjarligu karmarnar í Barsilsgrunninum fyri at leggja eftirlønargjaldið afturat
barsilspeninginum.
Sbrt. § 13, stk. 1 í løgtingslógini um barsilsskipan kann barsilspeningur ikki vera meira enn 25.000
kr. um mánaðin. Fyri at gera tað greitt, at eftirlønargjaldið skal leggjast afturat barsilspeninginum,
verður ásetingin broytt soleiðis, at barsilspeningurin ikki kann vera meira enn 25.000 kr. um
mánaðin umframt eftirlønargjaldið. Tað verður hereftir møguligt at gjalda upp til 25.000 kr. í
barsilspeningi + eitt ávíst prosenttal til eftirløn.
At strika óneyðugar ásetingar um umsókn
Útgangsstøðið sbrt. § 18, stk. 1 í løgtingslóg um barsilsskipan er, at barsilsgjald verður kravt av
øllum A-inntøkum, sum tey gjaldskyldugu fáa ella rinda. Tó eru nøkur undantøk. Hesi eru m.a.
fólka- og fyritíðarpensjón, tænastumannapensjónir og aðrar líknandi eftirlønir, uppihaldspeningur
sbrt. hjúnabandslógini og barnapeningur sbrt. "lov om børns retsstilling”.
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Ásett er í § 17, stk. 4 og § 18, stk. 2 í løgtingslóg um barsilsskipan, at persónar, sum fáa hægstu
fyritíðarpensjón, tænastumannapensjónir og aðrar líknandi eftirlønir, uppihaldspening og
barnapening, eftir umsókn fáa undantøku fyri kravinum um barsilsgjald. Hóast hetta fáa nevndu
persónar frítøku uttan at senda inn umsókn. Hetta er orsakað av, at Gjaldstovan og Almannaverkið
stýra teimum útgjøldunum við serligum V-tølum, ið verða nýtt til útgjøld av ikki gjaldsskyldugum
veitingum.
Frá tí at Barsilsskipanin varð sett á stovn, hava umsóknir ikki verið nýttar til at fáa frítøku frá at
rinda barsilsgjald av umtalaðu veitingum. Kravið um umsókn verður tískil strikað fyri at fáa
samsvar við veruligu umsitingina.
At leingja umsóknarfreistina
Sbrt. § 14, stk. 1 í løgtingslógini um barsilsskipan skal umsókn um barsilspening latast inn innan 6
mánaðir eftir barnsburð, ella, í samband við ættleiðing, eftir at foreldrini hava fingið barnið. Er
umsóknin ikki latin inn innan hesa freist, fellur rætturin til barsilspening burtur.
Freistin upp á 6 mánaðir stavar frá tí, at Barsilsskipanin varð sett á stovn, og barsilsfarloyvið var 24
vikur. Rætturin til barsilsfarloyvi og til barsilspening er longdur fleiri ferðir síðan tá, og summi
foreldur og arbeiðsgevarar festa seg tískil ikki við hesa freist. Verður ikki søkt innan freistina, fellur
rætturin til barsilspening burtur. Hetta er óheppið, og tí verður freistin longd til 52 vikur. Sostatt
hava foreldur og arbeiðsgevarar møguleika at søkja um barsilspening alt tíðarskeiðið, ið
barsilspeningur verður veittur.
At strika krav, um at starvsfólk verður sett í staðin fyri lærling hjá tí almenna, sum fer í
barsilsfarloyvi
Fyri at stovnar undir fíggjarløgtingslógini við rakstrarjáttan, løgujáttan, landsfyritøkur og almennir
grunnar, umframt teir stovnar, ið koma undir málsræðið hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálum at
áseta lønar- og setanartreytir skulu fáa barsilspening er krav um, at starvsfólk verður sett í staðin
fyri tann, ið fer í barsilsfarloyvi. Hetta er ásett í § 15 a, stk. 1 í løgtingslógini um barsilsskipan.
Tá ið lærlingur hjá tí almenna fer í barsilsfarloyvi, eru í veruleikanum ikki nakrar sjálvstøðugar
uppgávur til eitt nýtt starvsfólk at loysa, og harafturat verður tíð til avlops hjá teimum
starvsfólkunum, ið vóru um lærlingin at taka sær fult av teimum uppgávunum, sum lærlingurin
skuldi læra at loysa. Tí verður kravið um avloysara fyri lærlingar hjá tí almenna strikað.
3. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Uppskotið hevur við sær, at rætturin til barsilspening verður longdur við tveimum vikum – úr 44
vikum til 46 vikur. Harvið nærkast málið, um at Barsilsskipanin skal veita barsilspening í 52 vikur
eftir barnsburð.
Sum ein nýskipan verður eftirlønargjaldið lagt afturat barsilspeninginum. Hetta er ein greiður
fyrimunur hjá løntakarum, sum fara í barsilsfarloyvi, tí hervið fáa tey framvegis goldið
eftirlønargjald í sama mun, sum tá ið tey eru á arbeiðsmarknaðinum.
Harumframt verður freistin at søkja um barsilspening longd frá 6 mánaðum eftir barnsburð til 52
vikur eftir barnsburð.
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Barsilsgjaldið upp á 0,71% verður ikki broytt við uppskotinum. Rúm er fyri broytingunum innan
fyri fíggjarkarmin hjá Barsilsgrunninum.
4. Ummæli og ummælisskjal
Verður útfylt aftan á hoyringina.
Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Ætlaða broytingin krevur, at broytingar skulu gerast í elektronisku skipanunum, sum
Barsilsskipanin brúkar. Mett verður, at teknisku umleggingarnar og umsitingarlig viðgerð annars
fara at kosta uml. ???? kr. Talan er um eina eingangsútreiðslu, sum tó skal takast við einum ávísum
fyrivarni. Barsilsgrunnurin ber kostnaðin av elektronisku broytingunum.
Uppskotið hevur ikki aðrar fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.
2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
TAKS fer at hava nakað av meirarbeiði í samband við lógarbroytingina. Broytingar skulu skrásetast
í verandi farloyvum og kunnast skal um broytingarnar. Uppskotið hevur ikki aðrar umsitingarligar
avleiðingar fyri land og kommunur.
3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna.
4. Avleiðingar fyri umhvørvið
Uppskotið hevur ikki umhvørvisligar avleiðingar.
5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.
6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir
Uppskotið hevur avleiðingar fyri løntakarar, ið fara í barsilsfarloyvi. Hesi fara at hava rætt til
barsilspening 2 vikur longri enn áður. Harafturat fara tey at fáa eitt hægri útgjald úr
Barsilsgrunninum, tí at eftirlønargjaldið ikki longur verður drigið frá útgjaldinum, men lagt afturat.
7. Avleiðingar í mun til millumtjóðasáttmálar
Uppskotið er í samsvari við tær meginreglur, ið eru ásettar í Evropeiska
mannarættindasáttmálanum, Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek,
og Norðurlendsku Konventiónini um sosiala trygd.
8. Marknaforðingar
Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar, eins og uppskotið verður mett ikki at
tarna flytføri hjá einstaka borgaranum.
9. Talvan
10.

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Fyri landið ella
landsmyndugleikar
Ja

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Nei

Nei
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Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir
Ja

Fyri vinnuna

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

Nei

Nei

Nei

Ja

Sosialar
avleiðingar

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
Til § 1:
Nr. 1) Løgtingslóg um Barsilsskipan fær kallinavnið, “barsilslógin”.
Nr. 2) Ásetingin í § 1, stk. 2, 2. pkt. verður broytt soleiðis, at tær 4 vikurnar av barsilsfarloyvi, sum
eru markaðar pápanum, kunnu haldast innan fyri tær fyrstu 52 vikurnar eftir barnsburð. Víst verður
til § 9, stk. 7, sum sbrt. broyting nr. 9 niðanfyri gevur foreldrum at ov tíðliga føddum børnum rætt
til barsilspening í 54 vikur. Í slíkum førum kunnu foreldrini eisini halda barsilsfarloyvi inntil 54
vikur eftir barnsburð.
Nr. 3) Í § 1, stk. 3 verður ásett, at foreldur eftir 14. viku eftir barnsburð hava rætt til barsilsfarloyvi í
42 vikur tilsamans, men at hesar skulu haldast innan fyri 52 vikur eftir barnsburð, og at foreldrini
sum útgangsstøði ikki kunnu halda barsilsfarloyvi samstundis. Síðan verður víst til nýggja stykki 4 í
§ 1 og til § 9, stk. 7. Hetta verður gjørt fyri at roknistykkið skal ganga upp. Foreldrini hava soleiðis
rætt til barsilsfarloyvi í 56 vikur, sum skulu haldast innan ávikavist 52 og 54 vikur (ov tíðliga fødd
børn) eftir barnsburð.
Nr. 4) Í nýggja stk. 4 í § 1 verður ásett, at foreldrini kunnu halda barsilsfarloyvi í 4 vikur
samstundis innan fyri 52 vikur eftir barnsburð. Hetta verður ásett, fyri at tær 56 vikurnar av
barsilsfarloyvi, ið foreldrini sbrt. § 1, stk. 3 hava rætt til, kunnu rúmast innan fyri 52 vikur eftir
barnsburð.
Nr. 5) Ásetingin í § 2, stk. 3, 2. pkt. verður broytt soleiðis, at ættleiðingarforeldur kunnu halda
barsilsfarloyvi samstundis í 4 vikur innan tær fyrstu 52-56 vikurnar eftir barsil. Hetta skal skiljast
soleiðis, at velja ættleiðingarforeldrini t.d. at halda barsilsfarloyvi í 2 vikur samstundis, so skulu
hesar haldast innan fyri 54 vikur eftir barnsburð. Halda tey t.d. 3 vikur samstundis, skulu tær haldast
innan 53 vikur eftir barnsburð.
Nr. 6) Ásetingin í § 9, stk. 1 verður broytt fyri at leingja rættin til barsilspening við tveimum vikum.
Eftir barnsburð hevur mamman hereftir rætt til barsilspening í 42 vikur innan fyrstu 46 vikurnar
eftir barnsburð.
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Nr. 7) Ásetingin í § 9, stk. 2 verður broytt, fyri at samsvar skal vera við vikutalið ásett í § 9, stk. 1
sbrt. broyting nr. 6 omanfyri. Foreldrini kunnu hereftir velja, at pápin er hjá barninum í upp til 28
vikur eftir 14. viku og harvið fær barsilspening í hesum tíðarskeiði.
Nr. 8-9) Ásetingarnar í § 9, stk. 3-4 og 6-7 verða broyttar, soleiðis at samsvar er við vikutalið í § 9,
stk. 1 sbrt. broyting nr. 6 og 7 omanfyri.
Nr. 10-11) Ásetingarnar í § 10, stk. 1 og 3 verða broyttar, soleiðis at rætturin hjá ættleiðingarforeldrum til barsilspening verður longdur við tveimum vikum.
Nr. 12) § 13, stk. 1 verður orðað soleiðis, at tað gerst greitt, at eftirlønargjaldið skal leggjast afturat
barsilspeninginum, og at hámarkið fyri útgjaldið úr Barsilsgrunninum framyvir verður 25.000 kr.
pluss eitt ávíst prosenttal til eftirløn.
Nr. 13) Í § 14, stk. 1 verður freistin at søkja um barsilspening longd úr 6 mánaðum eftir barnsburð
til 52 vikur eftir barnsburð. Fyri ættleiðingarforeldur verður freistin at søkja 52 vikur, eftir at tey
hava fingið barnið.
Nr. 14) § 14 b, stk. 1 verður gjørd ein teknisk broyting í samsvari við, at løgtingslóg nr. 49 frá 14.
mai 2013 hevur skift heiti frá “lógtingslóg um eftirlønarsamansparing og skatt av eftirløn og
rentutryggingum” til “løgtingslóg um eftirløn”, sbrt. § 1, nr. 1 í løgtingslóg nr. 152 frá 20. desember
2013. Tískil verður heitið á lógini broytt, soleiðis at samsvar er í millum lógirnar báðar.
Nr. 15) § 14 b, stk. 2 verður broytt fyri at geva heimild fyri, at eftirlønargjaldið verður lagt afturat
barsilspeninginum. Hetta hevur við sær, at barsilspeningurin ikki ávirkast av eftirlønargjaldinum, og
harvið fær tann einstaki størri útgjald aftan á lógarbroytingina. Eftirlønargjaldið verður roknað sum
ein prosentpartur av barsilsgjaldinum og verður sett inn á eftirlønarsamansparingarkontu hjá einum
góðkendum eftirlønarveitara um afturhaldsskipanina hjá TAKS sbrt. løgtingslóg um eftirløn.
Nr. 16) Nýtt stykki verður sett í § 15 a, sum ásetur, at tað ikki er ein treyt fyri endurrindan av
barsilspeningi til almennar arbeiðsgevarar, at starvsfólk verður sett í staðin fyri lærling, ið fer í
barsilsfarloyvi.
Tá ið ein lærlingur á almennum stovni o.a. fer í barsilsfarloyvi, eru ikki sjálvstøðugar uppgávur, ið
eitt nýtt starvsfólk kann taka sær av. Hinvegin fáa verandi starvsfólk, ið eru um lærlingin, meira tíð
til tær uppgávurnar, ið lærlingurin skuldi læra at loysa. Tískil verður treytin, um at avloysari skal
setast, ikki galdandi í teimum førum, tá ein lærlingur hjá tí almenna fer í barsilsfarloyvi.
Nr. 17) § 17, stk. 4 og § 18, stk. 2 verða strikað. Hereftir er ikki krav um umsókn fyri at fáa frítøku
frá at rinda barsilsgjald av veitingunum, sum ásetingarnar viðvíkja. Umsóknirnar eru ikki neyðugar,
tí at Almannaverkið og TAKS stýra ikki-gjaldsskyldugum veitingum við serligum v-tølum.
Broytingin verður framd fyri at fáa samsvar millum lógina og veruligu umsitingina.
Nr. 18) Í § 26, stk. 1 verður gjørd ein teknisk broyting. Revsingin fyri at geva skeivar ella
misvísandi upplýsingar sbrt. lógini verður broytt frá hefti til fongsul upp til 4 mánaðir. Orsøkin til
hetta er, at hefti sum revsing ikki er til longur sbrt. broyting í revsilógini, sum fekk gildi 1. januar
2010. Fongsul upp til 4 mánaðir svarar til gomlu heftirevsingina. Tað er framvegis møguligt at
revsa við sekt.
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Til § 2
Stk. 1. Áseting um gildiskomu og virknað.
Stk. 2. Stk. 2 er skiftisregla, sum ásetur, at foreldur at børnum, ið eru fødd ella ættleidd sama dag,
sum lógin fær virknað, eru fevnd av lógarbroytingini. Somuleiðis er ásett, at tey foreldur, sum eru í
skipanini, og sum fáa útgjald eftir § 9 ella § 10, eisini eru fevnd av lógarbroytingini. At enda er
ásett, at foreldur, hvørs útgjaldstíðarskeið eftir § 9 ella § 10 er endað, men har seinasta útgjaldið frá
Barsilsskipanini ikki er útgoldið, eisini eru fevnd av lógarbroytingini. Hesi fáa sostatt rættin til
barsilspening longdan við tveimum vikum.
Seinasti partur av skiftisregluni, t.e. foreldur, sum eru í skipanini, og sum fáa útgjald eftir § 9 ella §
10, og foreldur, hvørs útgjaldstíðarskeið eftir § 9 ella § 10 er endað, men har seinasta útgjald frá
Barsilsskipanini ikki er útgoldið, skal skiljast soleiðis, at hesi fáa tvær vikur lagdar afturat tí
farloyvi, sum tey høvdu rætt til undan lógarbroytingini.
Líknandi skiftisreglur vóru í lógarbroytingunum til løgtingslógina um barsilsskipan frá mai 2014 og
desember 2016. Ítøkiliga merkir broytingin, at foreldrini avgera sínámillum, hvør teirra tekur tær
báðar vikurnar, sum við hesum lógaruppskotinum vera lagdar afturat rættinum til barsilspening.
Stk. 3. Stk. 3 ásetur gildiskomuna til broytingina í § 1, nr. 13 um umsóknarfreist. Umsóknarfreistin
verður longd til 52 vikur eftir ávikavist barnsburð og móttøku av barni. Við tað at broytingin fær
gildið eitt ár afturút – til 1. januar 2017 – fáa foreldur, ið hava gloymt at søkja um barsilspening
innan 6 mánaðir, høvi til at søkja um barsilspening. Ágóðan fáa væl at merkja bert tey, ið framvegis
hava rætt til at halda barsilsfarloyvi við barsilspeningi.
Stk. 4. Ásetingin hevur við sær, at skeringspunktið fyri nýskipanina í § 1, nr. 15, um at
eftirlønargjaldið verður lagt oman á barsilsútgjaldið, er galdandi fyri øll útgjøld úr Barsilsskipanini,
ið verða framd, eftir at hendan lógin hevur fingið virknað.

Henrik Old
landsstýrismaður

/ Rúni Joensen
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