
 ÁRSFRÁGREIÐING 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javnstøðunevndin  •  Box 366  •  110 Tórshavn  •  Tlf. 212848  •  javnstoda@javnstoda.fo  •  www.javnstoda.fo 
 

 

1 

Á rsfrá greiðing 2017 
hjá  Jávnstøðunevndini 

 

 

Innihaldsyvirlit 

 

 
 

Samandráttur .................................................................................................................................... 3 

1. Eftirlit og undantaksloyvi............................................................................................................. 4 

2. Kærur um mismun vegna kyn ...................................................................................................... 4 

Kæra um mismun vegna sjúkramelding í viðgongutíðini. ........................................................... 4 

Kæra um uppsøgn vegna barsil .................................................................................................... 5 

3. Fyrispurningar og líknandi ........................................................................................................... 5 

Mismunur í ítróttarfelagi .............................................................................................................. 5 

Valrættur og valbæri til skúlastýri ............................................................................................... 5 

Starvslýsing eftir mannligum starvsfólki ..................................................................................... 6 

Tíðaravmarkað starv og barsil ...................................................................................................... 6 

Lýsing við tiltøkum fyri menn ..................................................................................................... 6 

Kvinnulig sjófólk og barsil .......................................................................................................... 6 

Flagg á altjóða mannfólkadegnum ............................................................................................... 6 

Javnstøðunevndarinnar hugsan um fosturtøku ............................................................................. 6 

Kynsbýtið í nevnd um stjórnarskipanaruppskot........................................................................... 7 

4. Altjóða samstarv .......................................................................................................................... 7 

Norðurlendskur fundur í Helsinki ................................................................................................ 7 

Útnorðurráðstevna í Havn ............................................................................................................ 7 

Barbershop í Keypmannahavn ..................................................................................................... 7 

5. Kunnandi virksemi ....................................................................................................................... 8 

VITSKU-tiltak: Sex and the City ................................................................................................. 8 

VITSKU-tiltak: Menn og javnstøða ............................................................................................. 8 

Skeiðsrundferð um kyn og javnstøðu á dagstovnum kring landið ............................................... 8 



 ÁRSFRÁGREIÐING 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javnstøðunevndin  •  Box 366  •  110 Tórshavn  •  Tlf. 212848  •  javnstoda@javnstoda.fo  •  www.javnstoda.fo 
 

 

2 

6. Spurnakanning og hagtøl ............................................................................................................. 9 

Skal javnstøðulógin fevna um annan mismun?............................................................................ 9 

Kvinnuundirskotið ..................................................................................................................... 10 

7. Tilmæli ....................................................................................................................................... 11 

Hoyring um uppskot um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan ............................................. 11 

Hoyring um uppskot um broyting í dagstovnalógini ................................................................. 11 

Menniskjarættindaeind ............................................................................................................... 11 

Framtíðar javnstøðupolitikkur .................................................................................................... 11 

8. Virkisøki og arbeiðssetningur .................................................................................................... 12 

9. Nevndarlimirnir .......................................................................................................................... 13 

10. Játtan ........................................................................................................................................ 13 

  



 ÁRSFRÁGREIÐING 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javnstøðunevndin  •  Box 366  •  110 Tórshavn  •  Tlf. 212848  •  javnstoda@javnstoda.fo  •  www.javnstoda.fo 
 

 

3 

Samandráttur 

Javnstøðunevndin hevur í 2017 arbeitt við hesum málum: 

- eftirlit við at javnstøðulógin verður hildin 

- viðgjørt kærur um mismun vegna kyn 

- avgreitt javnstøðufyrispurningar frá borgarum, feløgum og stovnum 

- luttikið í altjóða javnstøðusamstarvi 

- skipað fyri tiltøkum og kunnandi virksemi um javnstøðu 

- gjørt spurnakanning um javnstøðu 

- latið tilmæli í javnstøðumálum. 

Javnstøðunevndin hevur í árinum mett um javnstøðuna í føroyska samfelagnum og samanborið hana 

við støðuna í hinum Norðurlondunum. Yvirhøvur er fatanin hjá Javnstøðunevndini, at vit eru langt 

aftanfyri hini. Nevnast skal: 

- at einans 7% av goldna foreldrafarloyvinum verður tikin av pápum, og at verandi skipan 

hevur neiligar javnstøðufylgjur bæði fyri kvinnur og menn 

- at verandi familjulóggáva og -fyrisiting setir pápar í eina munandi verri støðu enn mammur 

- at føroyski arbeiðsmarknaðurin kynsliga er sera uppbýttur, og at tað ger tað torført hjá 

kvinnum at koma inn á mannfólkaøki og monnum at koma inn á kvinnuøki 

- at kvinnur eru illa umboðaðar í nevndum og leiðslum 

- at lívsævin og heilsustøðan hjá monnum er munandi verri enn hjá kvinnum. 

Hinvegin eru glottar við tað, at undirskotið av kvinnum í Føroyum er minkandi. Í januar 2010 vóru 

1.922 fleiri menn enn kvinnur (4,0%) og í januar 2018 var hetta talið komið niður á 1.567 (3,1%). 

Almannamálaráðið hevur arbeitt við einum nýggjum javnstøðupolitikki og -virkisætlan, og 

Javnstøðunevndin er av tí fatan, 

- at tíðin er komin at endurskoða javnstøðulógina 

- at lógin eigur at fevna um allan mismun og krossorsøkir til mismun 

- at ein javnstøðuskrivstova eigur at vera skipað 

- at kærumál eiga at vera viðgjørd í eini eind fyri seg. 

Í øllum ársfrágreiðingum síðani 1994 hevur niðurstøðan hjá Javnstøðunevndini verið, at hon fær ikki 

gjørt sítt arbeiði til fullnar vegna vantandi raðfesting, orku og pening. Við nýggja 

javnstøðupolitikkinum eru útlit fyri, at vend kemur í. 

Við hesum verður ársfrágreiðingin hjá Javnstøðunevndini fyri 2017 løgd fram. 

Til ber at venda sær til nevndina við at ringja 212848 ella senda teldubræv til javnstoda@javnstoda.fo 

 

Ólavur Ellefsen, formaður 

Javnstøðunevndin  
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1. Eftirlit og undantaksloyvi 

Sambært §8 í javnstøðulógini skal kynsbýtið í øllum almennum nevndum, ráðum og líknandi vera 

javnt, og tað er skylda hjá Javnstøðunevndini at fylgja við. 

Av teimum 148 almennu nevndunum og ráðunum á listanum hjá Javnstøðunevndunum var støðan 

við ársenda 2017 hendan: 

- 43 nevndir og ráð høvdu 2 ella fleiri menn í meiriluta 

- 6 nevndir og ráð høvdu 2 ella fleiri kvinnur í meiriluta 

- 99 nevndir og ráð høvdu javnstøðu (í mesta lagi 1 í meiriluta av øðrum kyninum) 

Samanlagt vóru 441 menn (62%) og 265 kvinnur (38%) í hesum nevndum og ráðum. Tá eru einans 

tey, ið almenni myndugleikin sjálvur velur, tald við. 

Sambært § 8, stk. 2 skal fyrisitingarvaldið søkja Javnstøðunevndina um undantaksloyvi, um serligar 

grundir eru fyri, at nevndir og ráð ikki hava kynsliga javnvág. Hetta verður tó sjáldan gjørt, og kann 

ikki sigast at vera nøktandi. 

- Í 2017 fekk Javnstøðunevndin onga umsókn um undantaksloyvi 

- Í 2016 fekk Javnstøðunevndin onga umsókn um undantaksloyvi 

- Í 2015 fekk Javnstøðunevndin 3 umsóknir um undantaksloyvi 

2. Kærur um mismun vegna kyn  

Fólk, sum halda seg hava verið fyri mismuni vegna kyn, kunnu venda sær til Javnstøðunevndina, 

hetta sambært § 11 í javnstøðulógini. Javnstøðunevndin fekk í 2017 eina kæru um møguligan mismun 

vegna kyn. Nevndin tók avgerð í tveimum kærumálum. Avgreidd kærumál kunnu lesast í 

avgerðasavninum á www.javnstoda.fo. 

Kæra um mismun vegna sjúkramelding í viðgongutíðini. 

Ein kvinna metti seg hava verið fyri órætti í sambandi við sjúkramelding í viðgongutíðini. Sambært 

starvssáttmála hennara hevði hon rætt til løn í 24 vikur tilsamans í sambandi við barsil. Samstundis 

hevði hon sambært starvsmannalógini rætt til løn undir sjúku. Henda rætt misti kærarin, tá hon varð 

sjúkrameldað 6 vikur fyri termin. Avleiðingin var, at sjúkrameldingin tók av teimum vikunum, sum 

hon sambært starvssáttmálanum átti at fáa løn fyri.  

Kærarin metti, at kvinnur, sum eru starvskvinnur og hava rætt til løn undir sjúku, eru fyri órætti, tá 

tær í sambandi við viðgongu verða sjúkrameldaðar og ikki fáa løn undir sjúku, men hinvegin útgjald 

úr Barsilsskipanini, sum kann vera munandi lægri enn lønin, samstundis sum tær missa 

eftirlønaruppsparing. Sostatt er ein kvinna verri stillað av at vera sjúkrameldað, tá hon er við barn, 

enn um hon t.d. hevði brotið beinið ella annað. Hetta er sambært kærandi diskriminerandi móti 

kvinnum.  
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Kærarin fekk ikki viðhald. Fakfelagið hjá kærandi, Fíggjarmálaráðið og arbeiðsgevari hennara eru 

samd um, hvussu reglurnar skulu tulkast. Tað merkir í hesum føri, at um kvinna, ið er við barn, verður 

óarbeiðsfør vegna viðgongu, sum í fyrsta lagi kann vera 8 vikur undan termin, telja hesar vikurnar 

við í teimum 24 vikunum. Er kvinnan hinvegin vorðin óarbeiðsfør av øðrum orsøkum, telur tað ikki 

við í teimum 24 vikunum, og kvinnan fær tá “løn undir sjúku”.  

Kæra um uppsøgn vegna barsil 

Kærandi varð søgd úr starvi á einum stovni, meðan hon var í barsilsfarloyvi. Hon metti, at stovnurin 

við hesum hevði framt brot á § 6, stk. 4 í javnstøðulógini. Sambært § 4, stk. 5, áliggur tað 

arbeiðsgevaranum at prógva, at uppsøgnin av kvinnu í sambandi við viðgongu, barnsburð og eftir 

barnsburð ikki er grundað á hesi viðurskifti.  

Javnstøðunevndin gav ikki kærandi viðhald í kæruni, tí nevndin metir, at arbeiðsgevarin í hesum føri 

hevur lyft próvbyrðuna um, at uppsøgnin av kærandi ikki var grundað á barnsburðarfarloyvi hennara. 

Uppsøgnin var ein avleiðing av sparingum og umskipan og ymiskum uttanífrákomandi orsøkum, sum 

m.a. hevði við sær, at ein partur av virkseminum á stovninum varð niðurlagdur. Starvið hjá kærandi 

varð við hesum niðurlagt, og einki annað tøkt starv var til hennara. 

3. Fyrispurningar og líknandi  

Umframt kærur frá borgarum um mismun vegna kyn kann eisini vera talan um fyrispurningar, har 

borgarar o.o. spyrja ella gera vart við møguligan mismun vegna kyn. 

Mismunur í ítróttarfelagi 

Javnstøðunevndin sendi í februar 2017 Fótbóltssambandi Føroya (FSF) bræv við áheitan um at  beina 

mismunin móti kvinnunum á fótbóltslandsliðnum burtur. Tær fáa ikki endurgjald fyri mista 

arbeiðsinntøku, t.d. tá tær umboða Føroyar uttanlands. Hetta endurgjald fáa mannligu spælararnir. Í 

juni hittust Javnstøðunevndin og FSF til fundar, og tíðliga í 2018 boðaði FSF frá, at peningurin frá 

nýggju sponsor-avtaluni við Smyril Line fer at verða nýttur “til at seta ferð á ætlanirnar um fulla 

javnstøðu millum menn og kvinnur á A-landsliðunum, soleiðis at menn og kvinnur fáa somu 

dagpengar, tá tey eru við bestu landsliðunum.” 

Valrættur og valbæri til skúlastýri 

Ein borgari vendi sær til Javnstøðunevndina í sambandi við valrætt og valbæri til skúlastýri. Bara 

foreldur, ið hava foreldramyndugleika yvir barninum, hava valrætt og valbæri til skúlastýrisval. 

Henda áseting forðar nógvum foreldrum í at taka lut, tí tað eru nógv foreldur, ið ikki hava 

foreldramyndugleika, t.d. um tey ikki eru gift, ella um tey eru fráskild. Ásetingin rakar serliga pápar, 

og borgarin spyr, um hetta er eitt javnstøðumál. 

Javnstøðunevndin er samd í, at hetta er ein javnstøðuspurningur, men reglurnar siga greitt, at bert 

tann, ið hevur foreldramyndugleikan, hevur rætt til avgerðir, ið viðvíkja barninum, herundir valrætt 

og valbæri til skúlastýrisval. Fyribils loysnin kann vera at heita á foreldur um at royna at fáa felags 

foreldramyndugleika og annars ávirka politisku gongdina í sambandi við, at málsøkið familjurættur 

ætlandi verður yvirtikið í 2018. 
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Starvslýsing eftir mannligum starvsfólki 

Nevndin varð í februar varug við starvslýsing frá fyritøku, ið søkti eftir einum manni. Nevndin gjørdi 

fyritøkuna kunnuga um, at tað er í stríð við javnstøðulógina, og heitti á hana um at fáa viðurskiftini í 

rættlag. Í juni søkti sama fyritøka aftur treytaleyst kynsbundið eftir manni, og eftir at hava samskift 

við fyritøkuna gjørdi nevndin av at lata fútanum málið, sum so avgjørdi at reisa ákæru móti fyritøkuni. 

Málið kemur fyri í rættinum í 2018. 

Tíðaravmarkað starv og barsil 

Ein fyrispurningur er komin frá einum fakfelag vegna nakrar av limunum í felagnum, sum eru settir 

í tíðaravmarkað størv eitt ár ísenn og mugu søkja av nýggjum hvørt ár. Felagið spyr, hvør rættarstøðan 

er hjá kvinnuligum limum í hesum slagi av starvi, um tær gerast við barn. Felagið heldur, at ógreiða 

støðan er við til at skapa møguligan mismun millum kynini, tí bara kvinnur kunnu koma í hesa støðu. 

Nevndin svaraði felagnum, at hon metir hetta sum eitt arbeiðsmarknaðarmál og ikki eitt javnstøðumál 

og einki ger við tað, so leingi sum einki ítøkiligt mál um barsil ella tílíkt er at fyrihalda seg til. Tá/um 

eitt slíkt mál kemur, er nevndin sjálvsagt sinnað at viðgera tað. 

Lýsing við tiltøkum fyri menn 

Í juni søkti eitt felag, sum m.a. arbeiðir við sjálvhjálparbólkum, Javnstøðunevndina um undantaks-

loyvi at lýsa við tiltøkum fyri menn, av tí at menn ikki eru væl umboðaðir í virkseminum hjá 

felagnum. Javnstøðunevndin metti, at hetta var javnstøðufremjandi og gekk tískil umsóknini á møti. 

Kvinnulig sjófólk og barsil 

Eitt felag hevur sett ein fyrispurning um rættarstøðan hjá kvinnuligum sjófólki er nøktandi og í tráð 

við javnstøðulógina og barsilslógina. Dømi er um siglandi kvinnu, ið var við barn og mátti fara í land, 

hóast fult arbeiðsfør, tí hon sum sjófólk ikki hevði møguleika at fáa læknakanningar umborð. Nevndin 

beindi fyrispurningin víðari til Uttanríkis- og Vinnumálaráðið, sum svaraði, at reglurnar í barsilslógini 

og í javnstøðulógini eru galdandi fyri allan arbeiðsmarknaðin, eisini sjófólk, og haraftrat eru 

sjókvinnur í viðgongu og barsli eisini fevndar av sjómannalógini og í sáttmálum á almenna og privata 

arbeiðsmarknaðinum. Í sjómannalógini er m.a. ásett, at sjókvinnur, sum eru við barn, hava rætt at 

krevja at sleppa av skipinum fyri landskassans rokning, tá tað verður hildið at vera neyðugt. Harafturat 

varð víst til Kunngerð um rættin hjá sjófólki, sum er við barn, at fara av og til fría heimferð, sum kom 

í gildi 21. september 2017. Út frá hesum metti nevndin rættarstøðuna hjá sjókvinnum, ið eru við barn, 

vera vorðna nøktandi. 

Flagg á altjóða mannfólkadegnum 

Ein borgari spurdi í 2016 Javnstøðunevndina, hvussu tað ber til, at altjóða kvinnudagur 8. mars er 

almennur flaggdagur í Føroyum, meðan flaggað ikki verður, tá altjóða mannfólkadagur er 19. 

november. Nevndin hevur sent fyrispurningin víðari til Løgmansskrivstovuna, og haðani verður sagt, 

at spurningurin verður umhugsaður. 

Javnstøðunevndarinnar hugsan um fosturtøku 

Ein borgari hevur spurt Javnstøðunevndina um nevndarinnar støðu til fosturtøkuspurningin. Í seinastu 

hoyringini um kvinnurættindasáttmálanum (CEDAW), sum Føroyar, saman við Danmark og 
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Grønlandi, luttóku í í 2015, metti CEDAW-nevndin, at tað er ein vandi fyri, at kvinnur í Føroyum 

kunnu koma í vandastøður og verða fyri mismuni í mun til rættindini hjá kvinnum í restina av 

ríkisfelagsskapinum, tá fosturtøkulóggávan í Føroyum ikki er tann sama sama sum í Danmark og 

Grønlandi. Nevndin hevur onga greiða og samlaða støðu til spurningin. 

Kynsbýtið í nevnd um stjórnarskipanaruppskot 

Nevndin fekk fyrispurning frá einum borgara, hvørt nøkur kvinna hevur sitið í nevndunum, sum hevur 

gjørt uppskot til stjórnarskipanarlóg. Sambært Løgmansskrivstovuni hava 26 menn og 10 kvinnur 

verið í nevndunum. 

4. Altjóða samstarv 

Norðurlendskur fundur í Helsinki 

Javnstøðunevndirnar/umboðini í Íslandi, Føroyum, Grønlandi, Danmark, Svøríki, Finlandi og Noregi 

hittast einaferð um árið til umboðsfund at kunna seg um gongdina í javnstøðarbeiðinum, hvat serliga 

er frammi, og hvat stendur fyri framman, herundir broytingar í lógarverkinum.  

Í september 2017 varð fundur hildin í Helsinki. Formaðurin í Javnstøðunevndini luttók. Umfamt 

gjøgnumgongd frá einstøku londunum vóru ávikavist arbeiðsmarknaðarviðurskifti og leikluturin hjá 

menniskjarættindastovnunum í einum alsamt harðari samfelagskjaki á skránni. 

Útnorðurráðstevna í Havn 

25. februar 2017 skipaði útnorðurráðið fyri ráðstevnu í Havn um avbjóðingar hjá monnum. Við vóru 

umboð og serfrøðingar úr Grønlandi, Íslandi og Føroyum. Formaðurin í Javnstøðunevndini legði fram 

um foreldrafarloysvisskipaninar í útnorði. Stórur munur er á sømdunum hjá pápum i Íslandi 

øðrumegin og Føroyum og Grønlandi hinumegin, har íslendska skipanin gevur munandi betri 

javnstøðu enn hinar. Tølini frá februar 2017 vístu at einans 7,4% av goldna foreldrafarloyvinum 

verður brúkt av pápunum í Føroyum og hetta er munandi lægri enn í Íslandi. Niðurstøðan hjá 

formanninum var, at hvørt foreldrið eigur at hava rætt til líka nógvar vikur, uttan at skula samráðast 

og taka frá hinum foreldrinum. 

Barbershop í Keypmannahavn 

12. oktober 2017 varð ein sonevnd Barbershop javnstøðuráðstevna í Keypmannahavn, har tvey 

umboð fyri Javnstøðunevndina luttóku. Endamálið við Barbershop tiltøkunum er at savna menn at 

virka fyri javnstøðu, og tiltakið í Keypmannahavn varð fyriskipað av Norðurlendska ráðharraráðnum 

og ST-felagsskapinum UN Women. Á skránni vóru samrøður við norðurlendskar politikkarar og 

norðurlendskar og altjóða virkisleiðarar um javnstøðuátøk í stovnum og fyritøkum. Víst var millum 

annað á stóra gagnið av virknum javnstøðupolitikki í fyritøkunum sum Reykjavík Energy, Volvo og 

Ikea. Eyðgunn Samuelsen, landsstýrisfólk í javnstøðumálum, luttók eisini, og eitt av átøkunum í 

virkisætlanini fyri javnstøðu er eisini at skipa fyri einum Barbershop tiltaki í Føroyum í 2019.  



 ÁRSFRÁGREIÐING 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javnstøðunevndin  •  Box 366  •  110 Tórshavn  •  Tlf. 212848  •  javnstoda@javnstoda.fo  •  www.javnstoda.fo 
 

 

8 

5. Kunnandi virksemi 

Javnstøðunevndin leggur javnan tíðindi, greinir, viðmerkingar o.a. á heimasíðuna og serliga á 

Facebook. Á Facebook elvir hetta ofta til kjak og viðmerkingar. 

Harumframt hava verið samrøður við formannin í fjølmiðlunum, eitt nú í Degi og Viku og ymiskum 

útvarpssendingum um ymisk evni, sum viðvíkja javnstøðu. 

Javnstøðunevndin skipaði í samstarvi við Norðurlandahúsið og Fróðskaparsetrið fyri tveimum 

almennum og ókeypis VITSKU-tiltøkum í Norðurlandahúsinum, og skeiðsrundferðin um kyn og 

javnstøðu á dagstovnum kring landið helt fram. 

VITSKU-tiltak: Sex and the City  

Fyrra VITSKU-tiltakið var 21. mars 2017, og evnið var: Hvussu ávirka miðlar og arkitekturur okkara 

hugsanir um kvinnur og menn? Í hvønn mun er kyn avgerandi fyri byggisnið og samferðslu? Hvussu 

skipa vit almenna rúmið fyri øll? Anja Hirdman, miðlagranskari við universitetið í Stockholm, helt 

fyrilestur um stereotypar umboðanir, og hvussu miðlar ávirka okkara væntanir og hugsanir um kyn. 

Gísli Marteinn Baldursson, íslendskur sjónvarpsvertur, legði fram um, hvørji árin kyn hevur á okkara 

bygda umhvørvi. Í øldir eru býir skaptir og bygdir av monnum, men broytingar eru á veg. Eftir 

fyrilestrarnar var kjak. 

VITSKU-tiltak: Menn og javnstøða 

Seinra VITSKU-tiltakið var 19. november 2017, altjóða mannfólkadagin, og evnið á degnum var 

menn og javnstøða. Tiltakið byrjaði við sýning av virðislønta dokumentarfilminum The Mask You 

Live in. Eftir hetta helt Firouz Gaini, doktari í antropologi við Fróðskaparsetur Føroya, fyrilestur um 

mannfólkaleiklutin í føroyskum konteksti. Síðan hevði Kenneth Reinicke, lektari í millum øðrum 

kynsgransking á Roskilde Universitetscenter, framløgu um leiklutin hjá monnum í dag, millum annað 

í kjalarvørrinum av #metoo-rørsluni. Eftir hetta var kjak. 

Skeiðsrundferð um kyn og javnstøðu á dagstovnum kring landið 

Javnstøðunevndin skipaði fyri skeiðsrundferð fyri starvsfólki á dagstovnum kring landið í 2016 og 

2017. Á skeiðunum varð støði tikið í einum barnagarðsfaldara Barnagarðar við plássi fyri pippi-

prinsum og sjórænaraprinsessum, sum Javnstøðunevndin tók stig til at týða úr donskum og gav út í 

2015. 

Ætlanin við skeiðsrundferðini var at savna starvsfólk, ið eru um børn, til kunningar og kjak um 

týdningin av at vera tilvitað um javnstøðu í gerandisdegnum. Góð 350 fólk á umleið helvtini av 

teimum á leið 70 dagstovnunum vóru á skeiði í 2016 og 2017. Skeiðini vóru skipaði sum framløgur 

við myndum og filmsklippum, bólkarbeiði og -framløgur, kjak o.a., og skeiðsluttakararnir góvu 

yvirhøvur skeiðunum sera góðar eftirmetingar. 
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6. Spurnakanning og hagtøl 

Skal javnstøðulógin fevna um annan mismun? 

Í november gjørdi Gallup eina spurnakanning fyri Javnstøðunevndina. 

521 fólk eldri enn 15 ár vórðu spurd. Ein stórur meiriluti (69%) av teimum spurdu helt, at 

javnstøðulógin – ið sum nú er bara fevnir um mismun vegna kyn – eisini eigur at fevna um aðra 

diskriminering, so sum vegna húðarlit, uppruna, kynsliga sannføring, átrúnað, aldur og brek. 16% eru 

ímóti. 

Ein líknandi Gallup-kanning í 2016 vísti at 68% vóru fyri og 22% ímóti, so meirilutin er øktur. 

Tað eru serliga tey yngru og kvinnurnar, ið vilja hava lógina víðkaða til at fevna um onnur viðurskifti 

enn bara kyn. 74% av kvinnunum og 63% av monnunum taka undir við hesum. 

Kanningin kann lesast á: http://www.javnstoda.fo/00010/00129/ 

 

http://www.javnstoda.fo/00010/00129/
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Kvinnuundirskotið 

Hagstova Føroya ger regluliga hagtøl um fólkatalsbroytingar skift á kyn, og myndin niðanfyri er 

grundað á tøl úr Hagtalsgrunninum1. Her sæst, at kvinnuundirskotið er minkandi. 

 

Í januar 2010 vóru 1.922 fleiri menn enn kvinnur (4,0%) og í januar 2018 var talið komið niður á 

1.567 (3,1%), samstundis sum at fólkatalið er økt. 

 

Tó at langt er eftir á mál, so tekur Javnstøðunevndin hetta sum tekin um, at Føroyar seinnu árini er 

vorðið rúmligari og betri fyri kvinnur eins og menn. 

 

 
 

  

                                                 

 
1 http://statbank.hagstova.fo/sq/a0f5b9f9-6bc2-4f8d-998b-42c28896bbc6 
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7. Tilmæli 

Ein av uppgávunum hjá Javnstøðunevndini er sambært grein 9 í javnstøðulógini at geva tilmæli í 

javnstøðumálum. 

Hoyring um uppskot um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan 

Á heysti 2017 legði landsstýrisfólkið í arbeiðsmarknaðarmálum uppskot um broyting í løgtingslóg í 

barsilsskipanini. Uppskotið innihelt tvær høvuðsbroytingar: 1) at leingja rættin til barsilspening við 

tveimum vikum, og 2) at leggja eftirlønargjald aftrat barsilspeninginum. 

Viðvíkjandi fyrru broytingini mælti nevndin til at oyramerkja tær tvær eyka vikurnar til pápan, og í 

framtíðini at oyramerkja alla ta eyka tíð, sum møguliga verður løgd aftrat barsilstíðini, til pápan, inntil 

javnvág er í. Nevndin tók undir við seinru broytingini um eftirlønargjald. 

Hoyring um uppskot um broyting í dagstovnalógini 

Í uppskoti løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagstovnar og dagrøkt verður m.a. skotið upp, 

at Javnstøðunevndin fær eitt umboð í Dagstovnaráðið. Hesum tók Javnstøðunevndin undir við í 

skrivi til Mentamálaráðið í desember 2017. 

Menniskjarættindaeind 

Uttanríkis- og Vinnumálaráðið setti á vári 2016 ein arbeiðsbólk at gera tilmæli um, hvussu ein 

menniskjarættindaeind ella -ráð kann skipast í Føroyum, og tilmælið varð handað landsstýrisfólkinum 

í mai 2017. 

Javnstøðunevndin gjørdi greitt, at hennara virksemi sampakkar væl við virksemið hjá einari 

menniskjarættindaeind. Nevndin virkar longu á og hevur royndir á kynsliga javnstøðuøkinum, ið 

tískil lættliga kann umskipast til at fevna um menniskjarættindi yvirhøvur. 

Økini eru hvør sær so lítil, so ein sterkari fyrisiting, betri fakligt umhvørvi og harvið betri úrslit fæst 

við at leggja saman. Í flestu Norðurlondunum eru menniskjurættinda- og javnstøðuøkini savnað undir 

einum.    

Framtíðar javnstøðupolitikkur 

Javnstøðunevndin læt Almannamálaráðnum á vári 2017 eitt arbeiðsskjal við tilmælum um 

javnstøðuøkið, og Almannamálaráðið gjørdi síðani – millum annað við grundarlagi í frágreiðingini 

hjá Javnstøðunevndini - uppskot til framtíðar javnstøðupolitikk og eina virkisætlan við 5 fokusøkjum 

og ítøkiligum átøkum. Hetta skjalið við javnstøðupolitikki og virkisætlan var grundarlag undir 

aðalorðaskiftinum í løgtinginum í 2018. 
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8. Virkisøki og arbeiðssetningur 

Javnstøðunevndin er sjálvstøðugur stovnur skipaður undir Føroya landsstýri. Javnstøðumálsøkið varð 

í sambandi við løgtingsvalið í september 2015 flutt úr Vinnumálaráðnum í Almannamálaráðið at 

umsita í 2016. Virkisøkið er lógarfest við løgtingslóg nr. 52 frá 3. mai 1994 um javnstøðu millum 

kvinnur og menn, og hvørs endamál er at beina burtur allan mismun vegna kyn. 

Arbeiðssetningurin hjá nevndini er: 

- at hava eftirlit við, at lógin um javnstøðu verður hildin, og at viðgera kærur frá fólki, sum 

halda seg hava verið fyri mismuni vegna kyn, § 9 og § 11, stk. 1. 

- at virka fyri at beina burtur allan mismun vegna kyn innan øll samfelagsøkir og luttaka í 

samfelagskjakinum við atliti at javnstøðuspurningum og veita upplýsing grundaða á ta vitan, 

nevndin í arbeiði sínum fær 

- at virka fyri eins møguleikum til útbúgving, arbeiði, yrkisligari og mentanarligari menning, 

§ 1 

- at virka sum ráðgevi hjá almennum stovnum, feløgum og einstaklingum í 

javnstøðuspurningum og at samstarva við aðrar almennar stovnar, sum arbeiða við 

javnstøðumálum 

- at geva tilmæli í javnstøðumálum, § 9 

- at geva loyvi til frávik frá lógini viðvíkjandi starvslýsing o.ø., og viðvíkjandi setan av 

nevndum og ráðum, § 3 stk. 2 og § 8, stk. 2, umframt 

- at kunna um javnstøðulógina og –nevndina. 

Harumframt eru nevndin kærumyndugleiki í løgtingslóg um at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum 

orsakað av breki. 

  



 ÁRSFRÁGREIÐING 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javnstøðunevndin  •  Box 366  •  110 Tórshavn  •  Tlf. 212848  •  javnstoda@javnstoda.fo  •  www.javnstoda.fo 
 

 

13 

9. Nevndarlimirnir 

Javnstøðunevndin verður vald beint eftir løgtingsval og situr valskeiðið, ið løgtingið situr. Limir 

kunnu afturveljast. Eftir lógini velur Føroya landsstýri, nú avvarðandi landsstýrisfólk, 

formannin/kvinnuna og tilnevnir eftir tilmæli frá feløgum og stovnum fýra aðrar limir umboðandi   

- arbeiðsgevarar 

- løntakarar 

- Kvinnufelagasamskipan Føroya 

- skúla-, heilsu- og almannaverkið 

Sitandi javnstøðunevnd varð í februar 2016 tilnevnd av landsstýrisfólkinum í javnstøðumálum, 

Eyðgunn Samuelsen.  

Limirnir í Javnstøðunevndini eru: 

- Ólavur Ellefsen, formaður 

- Guðrið Joensen, løntakarar 

- Niels Winther, arbeiðsgevarar 

- Lív Patursson, Kvinnufelagasamskipan Føroya 

- Fróði Jacobsen, skúla-, heilsu- og almannaverkið (varalimur fyri Súsonnu Olsen) 

Bjørg Jacobsen er nevndarskrivari. 

Sitandi nevnd hevur havt 8 nevndarfundir í 2017.  

10. Játtan 

Javnstøðunevndin er á løgtingsins fíggjarlóg, og hendan játtanin er tað, sum Javnstøðunevndin hevur 

at virka fyri. Játtanin til Javnstøðunevndina frá 2014 til 2017 hevur verið hendan: 

- 2017: 419.000 kr. 

- 2016: 419.000 kr. 

- 2015: 419.000 kr. 

- 2014: 419.000 kr. 


