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18/00361-2
Málsviðgeri

Johan Lamhauge
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Viðv.: uppskoti til løgtingslóg um ættleiðing v.m.
Kommunufelagið hevur fingið omanfyri nevnda uppskot til hoyringar við freist til 25. januar
2018 at gera viðmerkingar.
Uppskotið hevur verið til
barnaverndartænastunum.

viðgerðar

hjá

Barnaverndarstovu

Føroya

og

lokalu

Í viðmerkingunum til lógaruppskotið verður í kapittli 2, undir punkt 2.2. sagt, at uppskotið ikki
hevur umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar, meðan tað av yvirlitinum undir pkt. 2.17.
framgongur, at uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri kommunalar myndugleikar.
Ynskiligt hevði verið at fingið hetta rættað, soleiðis at greiða kann fáast á, um uppskotið hevur
avleiðingar fyri kommunurnar ella ikki, og í játtandi føri, hvørjar hesar avleiðingar eru.
Sambært § 63a í Barnaverndarlógini hava kommunurnar (reelt barnaverndartænasturnar)
ábyrgdina av at útskriva røktarloyvi í sambandi við privata samdøgursrøkt. Í sambandi við ávís
mál um ættleiðing kunnu tílík røktarlovvi vera viðkomandi, meðan bíðað verður eftir at formligu
ættleiðingarviðurskiftini verða fingin uppá pláss.
Sæð útfrá einum kommunalum sjónarhorni, gevur tað lítla meining at tað áliggur
kommununum at viðgera og útskriva røktarloyvi í tílíkum førum, tí í veruleikanum er viðgerðin
hjá barnaverndartænastunum grundað á tað kanningararbeiði, ið Ríkisumboðið
frammanundan hevur gjørt í sambandi við ættleiðingarmálið, og røktarloyvi verða ikki
útskrivaði, uttan ættleiðingarforeldrini frammanundan eru góðkend sum ættleiðingarforeldur.
Um viðurskifti, sum eru fevnd av barnaverndarlógini, stinga seg upp hjá
ættleiðingarforeldrunum í einum røktarloyvistíðarskeiði, so hava barnaverndartænasturnar
undir øllum umstøðum skyldu at viðgera hesi sambært barnaverndarlógini.
Nú nýggj ættleiðingarlóg verður gjørd, verður tí mælt til í sama viðfangi at umhugsa at broyta
mannagongdina soleiðis (og gera neyðugar tillagingar í uppskotinum til ættleiðingarlóg og í
barnaverndarlógini), at um tað sum liður í eini ættleiðingartilgongd er neyðugt at útskriva
røktarloyvi til ættleiðingarforeldrini, so er tað ættleiðingarmyndugleikin, ið viðgerð og útskrivar
eitt tílíkt loyvi, sum ein nátturligan part av málsviðgerðini í ættleiðingarmálunum.

R. C. Effersøesgøta 26 ∙ FO-100 Tórshavn
Tlf. +298 302480 ∙ T-postur: kf@kf.fo ∙ Heimasíða: www.kf.fo

Í aðramátar eru ikki viðmerkingar til fyriliggjandi uppskot.
Av tí at barnaverndarlógin er málsøki hjá Almannamálaráðnum, verður avrit av hesum skrivi
samstundis sent til Almannamálaráðið til kunningar.

Vegna Kommunufelagið

Dennis Holm, formaður

Eyðun Christiansen, stjóri
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