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Viðvíkjandi heimildini hjá barnaverndartænastunum at gjalda fyri ferðaútreiðslur til
foreldur í sambandi við samveru eftir barnaverndarlógini

Eg havi viðgjørt eina klagu um vantandi endurgjald av ferðaútreiðslum, sum foreldur hevði
havt í sambandi við samveru við børn síni, sum vóru umsorganaryvirtikin, sokallaðir
koyripengar. Undir viðgerðini av klaguni var eg varug við, at heimildin hjá
barnaverndartænastunum at gjalda fyri slíkar ferðaútreiðslur er ivasom/ógreið.
Eg dugi ikki at síggja nakra beinleiðis heimild í barnaverndarlógini (løgtingslóg nr. 18 frá 8.
mars 2005 um barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 93 frá 6. juni 2017) at gjalda
foreldrum fyri ferðaútreiðslur í sambandi við samveru eftir barnaverndarlógini. Fyri mær at
síggja verður heimildin tulka inn í § 22, stk. 1 í barnaverndarlógini, sum er soljóðandi:
“§ 22. Í hesi lóg hava børn og foreldur samverurætt í tann mun, samverurætturin ikki er skerdur
sambært foreldramyndugleikalógini.”

Grundarlagið fyri tulkingini er allarhelst, at ferðaútreiðslur hjá foreldrum av at hava samveru
við børn síni er ein avleiðing av avgerðini hjá myndugleikunum um umsorganaryvirtøku eftir §
22, stk. 1. Børn og foreldur hava í útgangsstøðinum rætt til samveru, sbrt. § 22, stk. 1, og
hugsanin er allarhelst, at fíggjarligu viðurskiftini hjá foreldrunum ikki mugu forða fyri samveru
millum foreldrini og børnini.
Í leiðbeining nr. 8000 frá 19. februar 2020 frá Almannamálaráðnum um samverurætt og duldan
bústað, sbrt. § 22 í barnaverndarlógini, stendur í pkt. 3.3:
“Útreiðslur í sambandi við samveru eftir barnaverndarlógini, t.e. ferðaútreiðslur o.l., heldur
barnaverndartænastan, um foreldrini ikki sjálv megna at halda hesar útreiðslur.”

Í leiðbeiningini frá Almannamálaráðnum er sostatt lagt upp til, at barnaverndartænasturnar
skulu gera eina ítøkiliga meting í hvørjum einstøkum føri, um barnaverndartænasturnar skulu
gjalda fyri ferðaútreiðslur, sum foreldur hava í sambandi við samveru eftir barnaverndarlógini.

undir Bryggjubakka 11 • Postrúm 2008 • FO-110 Tórshavn • Tlf. 358500 • Faks 358501 • lum@lum.fo • www.lum.fo

Eg havi verið í samband við Barnaverndarstovuna viðvíkjandi útgjaldi hjá
barnaverndartænastunum av ferðaútreiðslum. Barnaverndarstovan upplýsti, at tað ikki finst
nøkur onnur vegleiðing um útgjald av ferðaútreiðslum í sambandi við samveru enn omanfyri
nevnda leiðbeining frá Almannamálaráðnum, og tað er hendan, sum barnaverndartænasturnar
halda seg til. Barnaverndarstovan vísti á, at samvera millum foreldur og børn, sum eru
umsorganaryvirtikin, skal tryggjast. Um fíggjarligar forðingar eru, so eigur
barnaverndartænastan at gera eina heildarmeting av tørvinum hjá foreldrunum at fáa goldið fyri
ferðaútreiðslurnar í sambandi við samveruna. Barnaverndarstovan upplýsti, og tað er eitt sindur
ymiskt, hvussu praksis er. Summar barnaverndartænastur gjalda fyri ferðaútreiðslurnar uttan at
gera eina tørvsmeting, meðan aðrar barnaverndartænastur gera eina tørvsmeting. Tað vanliga
er, at ferðaútreiðslurnar verða útgoldnar eftir takstunum hjá Strandfaraskip Landsins, men
onkuntíð er neyðugt at gjalda fyri útreiðslur, sum foreldrini hava av at koyra í egnum bili. Hetta
er t.d. galdandi, tá foreldur ella fosturfamiljur búgva óhøgliga fyri í mun til almennan flutning.
Eg skal vísa á, at útgjald av almennum peningi eigur at hava greiða heimild. Eg haldi tað tí vera
óheppi, at barnaverndartænasturnar gjalda foreldrum fyri ferðaútreiðslur í sambandi við
samveru eftir barnaverndarlógini, uttan at greið heimild er fyri hesum.
Eg fari tí at heita á Almannamálaráðið um at fáa til vega greiða heimild til
barnaverndartænasturnar at gjalda foreldrum fyri ferðaútreiðslur í sambandi við samveru eftir
barnaverndarlógini.
Í fyrisitingarrættinum er ein líkaregla galdandi um, at eins støður eiga at verða viðgjørdar eins.
Eg haldi tað vera óheppið, at summar barnaverndartænastur gera eina tørvsmeting, tá tær gjalda
fyri ferðaútreiðslur í sambandi við samveru, meðan aðrar barnaverndartænastur ikki gera hetta.
Eg haldi tað ikki vera nøktandi, og at eingin vegleiðing er um, hvussu tørvsmetingin skal
gerast, og hvørjar fortreytir skulu vera galdandi í sambandi við útgjald av ferðaútreiðslum av
samveru.
Eg fari tí at heita á Almannamálaráðið um at nágreina, hvussu barnaverndartænasturnar skulu
gera tørvsmetingina, og hvørjar fortreytir skulu vera galdandi viðvíkjandi útgjaldi av
ferðaútreiðslum í sambandi við samveru eftir barnaverndarlógini. Nágreiningin skal tryggja, at
foreldur at umsorganaryvirtiknum børnum verða viðgjørd eftir somu fyritreytum, tá
ferðaútreiðslur í sambandi við samveru verða útgoldnar, óansæð hvar í landinum tey búgva.
Avrit av hesum skrivi er sent Barnaverndarstovuni til kunningar.
Skrivið verður í næstum almannakunngjørt á heimasíðu okkara.
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