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1. Um fosturheim
Tá tað er neyðugt at taka eitt barn úr heiminum, er ein av møguleikunum, at barnið í staðin fær
neyðugu umsorganina og tryggleikan í einum fosturheimi.
Eitt fosturheim kann antin hava barnið búgvandi hjá sær ella hava tað í umlætting. Í seinna førinum
býr barnið hjá sínum foreldrum, men er til umlættingar í eitt ávíst dagatal hvønn mánað, til dømis
annað hvørt vikuskifti.
Eitt fosturheim er her at skilja sum ein familja, ið er í Fosturforeldraskipanini, og sum hevur børn og
ung búgvandi hjá sær í styttri ella longri tíð. Talan er sostatt um fólk, sum fegin vilja gera ein mun
fyri børn og ung, ið hava tørv á einum tryggum og umhugsnum umhvørvi í einum truplum tíðarskeiði.
Fosturheimið tekur barnið til sín sum ein natúrligan part av gerandisdegnum, og fer hetta fram innan
væl skipaðar karmar.
Talan er ikki um eitt sernámsfrøðiligt tilboð, men um vanlig heim, ið ynskja at skapa umstøður fyri
einum barni ella ungum, sum kann mennast og trívast innan ein slíkan gerandisdag (sí annars 3.1).
Endamálið við, at eitt barn býr hjá fosturforeldrum er, at tað fær umsorgan og tryggleika. Tí er
umráðandi, at barnið er á jøvnum fóti við hini húsfólkini. At barnið býr í einum fosturheimi kann gera
sítt til, at tað mennir seg og finnur saman við øðrum fólki.
At eitt barn býr í einum fosturheimi kann eisini stuðla upp undir, at barnið í roynd og veru fær betri
samband við síni foreldur, við tað at fosturheimið vanliga sær barnið og næstrafólk tess sum eina
heild.
Tað er Høvuðsbarnaverndarnevndin, ið sambært § 11, stk. 2 í barnaverndarlógini tekur endaliga
avgerð um, at eitt barn verður sett til fosturs eftir tilmæli frá avvarðandi barnaverndarnevnd.
Barnaverndartænastan leggur eina serstaka ætlan til rættis fyri hvørt einstakt barn.
Meðan barnið er til fosturs, fylgja barnaverndartænastan og Fosturforeldraskipanin við støðuni og
vitja í fosturheiminum. Tað er av stórum týdningi, at tey, sum varða av umsorganini, javnan hava
samband við hvønn annan og leggja framtíðina hjá barninum í fastar og tryggar karmar.
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2. Fyrireikandi arbeiðið
Áðrenn ein fyriskipan um fostur verður sett í verk, hava fyribyrgjandi fyriskipanir vanliga verið
royndar, her ímillum umlætting. Endamálið við hesum fyriskipanum er at gera tað møguligt hjá
barninum at verða verandi í heiminum, so leingi sum til ber.
Barnið skal ikki skiljast frá foreldrunum uttan tess egna vilja, undantikið í teimum førum, har
myndugleikarnir meta, at tað er best fyri barnið at verða sett heiman. Hetta kann koma upp á tal, tá
umsorganarførleikin hjá foreldrunum er skerdur, og tá barnið er misrøkt ella er fyri harðskapi.
Barnaverndarnevndin kann veita stuðul í heiminum við tí endamáli at fáa gerandisdagin hjá barninum
at virka betur. Hetta kann vera verkligur, námsfrøðiligur ella annar stuðul í heiminum hjá einstøku
familjuni.
Talan kann vera um at hjálpa familjuni við at skipa sín gerandisdag, at syrgja fyri, at barnið kemur á
stovn, í skúla, til ítrótt ella líknandi, at stuðla foreldrunum í at seta mørk fyri barnið, at eggja
foreldrunum at gera ítriv saman við barninum og stuðla familjuni at samskifta við teirra dagliga
umhvørvi.
Tá allar viðkomandi fyribyrgjandi fyriskipanir í heiminum eru troyttar, ger barnaverndartænastan, við
støði í eini § 45-kanning og eini heildarmeting av viðurskiftunum í heiminum, eina ætlan, har mett
verður um barnið (sí fylgiskjal 1).
Í ætlanini verður endamálið við, at barnið verður sett til fosturs ella umlætting, lýst, og tað verður
mett um, hvørji tiltøk eru neyðug fyri at røkka endamálinum.
Ætlanin skal tí siga nakað um:








Menning og atburð hjá barninum
Familjuviðurskifti
Skúlaviðurskifti
Heilsuviðurskifti
Frítíðarítriv og vinir
Onnur viðurskifti av týdningi
Hvussu leingi fyriskipanin væntandi fer at standa við

Við støði í ætlanini hevur barnaverndartænastan tí ábyrgd av, at:






hava eftirlit við barninum og at tryggja, at tann ætlan, sum er løgd, verður fylgd
tryggja menningina og trivnaðin hjá barninum saman við fosturfamiljuni. Í hesum sambandi
serliga at avdúka møguligan mistrivnað, skammfaring v.m.
tryggja, at ætlanin verður fylgd og javnan endurskoðað
hava regluligar samrøður við barnið
taka foreldrini hjá barninum við, tá ætlanin verður løgd ella broytt, og tá týðandi avgerðir
verða tiknar um viðurskiftini hjá barninum
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Harafturat eiga hesi viðurskifti at verða havd fyri eyga:










Umsorgan fyri og persónligur stuðul til barnið
Samvera við foreldur og næstringar annars
Samstarv við foreldur
Eins viðgerð og eins møguleikar
Samband við samfelagið
Ætlan fyri tann einstaka
At hjálpa barninum at finna ein fastan persón at ráðføra seg við
At barnið verður tikið við
At barnið hevur rætt til samrøðu
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3. Ymsar fyriskipanir við fosturheimum og góðkenning
Fosturforeldraskipanin hevur verið ein samvirkin partur av Barnaverndarstovu Føroya, síðan
kommunurnar settu hana á stovn í 2006.
Umframt at umsita skipanina við fosturheimunum kring landið er umráðandi fyri
Fosturforeldraskipanina at tryggja, at tað altíð eru nóg mikið av góðkendum og dugnaligum
umlættingar- og fosturfamiljum.
Fosturforeldraskipanin hevur sum aðalmál at kunna og menna fosturfamiljurnar, soleiðis at tær eru
førar fyri at taka ímóti teimum sera ymisku uppgávunum, sum tær skulu røkja.
Uppgávurnar hjá Fosturforeldraskipanini eru tí at:










3.1

gera kanningar av fosturfamiljum
góðkenna fosturfamiljur. Familjurnar kunnu vera góðkendar til:
 umlættingaruppgávur
 bráðfeingis uppgávur
 fyribils fosturforeldrauppgávur
 varandi fosturforeldrauppgávur og
 fosturforeldrauppgávur, har talan er um næstringar
hava eftirlit við øllum fosturfamiljum
geva fostur- og umlættingarfamiljum ráð og vegleiðing
veita undirvísing og vegleiðing í mun til leiklutin hjá familjuni sum fosturheim
skipa fyri skeiðum og øðrum mennandi tiltøkum fyri fosturfamiljur
skipa fyri kravdum skeiðum sambært § 27 í barnaverndarlógini, og
skipa fyri evniskvøldum fyri fosturfamiljurnar

Umlætting

Sambært almennu viðmerkingunum til barnaverndarlógina, kann barnaverndarnevndin geva foreldrum
tilboð um umlætting hjá fosturfamiljum við jøvnum millumbilum í avmarkað tíðarskeið.
Tíðarskeiðið kann vara 1 til 2 dagar í senn, til dømis vikuskiftisumlætting, og upp til 2-3 vikur umlætting
í senn, til dømis frítíðarumlætting. Í serligum førum, til dømis tá ið foreldur fara í viðgerð, kann ein
umlætting vara í eitt longri samanhangandi tíðarskeið.
Endamálið við einari umlættingarskipan er at veita foreldrum, sum vanliga hava eitt gott samband við
barnið, men sum ikki hava orku til at ansa barninum alla tíðina, umlætting.
Talan kann bara vera um foreldur, sum ikki hava møguleika fyri at fáa børn síni ansað hjá ommum og
abbum ella aðrari familju. Talan kann eisini vera um stakar uppihaldarar, ið tørva umlætting av og á, fyri
at megna dagligu uppgávuna sum foreldur.
Viðmerkjast skal, at Fosturforeldraskipanin bert hevur familjur, sum skulu røkja ein vanligan gerandisdag,
í skipanini. Hetta hevur við sær, at børn við serligum tørvi ofta eru ein ov krevjandi uppgáva hjá eini
vanligari fosturfamilju. Um so er, at børn tørva serliga hjálp og umsorgan, eitt nú stuðul og viðgerð, ið
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ikki er fevnd av barnaverndarlógini, eigur ásetingin í barnaverndarlógini § 15, stk. 1, nr. 7 ikki at verða
nýtt.
Foreldur at børnum við serligum avbjóðingum hava møguleika at fáa umlætting sambært § 32 c í
forsorgarlógini. Tað er Almannaverkið, sum umsitur hesa skipan. Umsóknarbløð til umlætting frá
Almannaverkinum eru at finna á heimasíðuni hjá www.av.fo. Tað er ikki neyðugt, at barnið hevur fingið
staðfest eina diagnosu fyri at fáa umlætting frá Almannaverkinum. Um tað er neyðugt, eigur málsviðgerin
at hjálpa foreldrunum at barninum, at útfylla umsóknarbløðini. Tá Almannaverkið hevur móttikið
umsóknarbløðini, seta tey seg í samband við læknan hjá barninum og biðja um ein læknaváttan fyri, at
barnið hevur ein serligan tørv.

3.2

Bráðfeingis fosturheim

Tíðum er tørvur á bráðfeingis fosturheimum, tá ið bráðfeingis støða tekur seg upp í einum heimi. Tá
má formaðurin ella næstformaðurin í barnaverndarnevndini taka avgerð um at taka barnið úr
heiminum beinanvegin.
Um tørvur er á einum bráðfeingis fosturheimi, eigur tað altíð at verða tikið fyrilit fyri næstringum ella
øðrum, ið hava tætt samband við barnið.
Barnaverndartænastan kann altíð fáa ávíst eitt bráðfeingis fosturheim frá Fosturforeldraskipanini, um
tørvur er á tí. Hetta er eisini galdandi uttan fyri vanliga arbeiðstíð.

3.3

Fyribils fosturheim

Tá ið eitt barn verður sett í eitt fosturheim fyribils, er talan um, at barnaverndarnevndin fyribils hevur
yvirtikið umsorganina fyri barninum. Talan er um eina fyribils loysn, av tí at arbeitt verður fram
ímóti, at barnið skal koma heim aftur til foreldrini, tá ið umstøðurnar í heiminum aftur eru nóg góðar
at liva undir.

3.4

Varandi fosturheim

Vanliga verða børn av fyrstan tíð sett til fosturs í eitt ella tvey ár. Høvuðsbarnaverndarnevndin kann
taka avgerð um at taka umsorganina sambært § 23 varandi frá foreldrunum um:
1) tað má metast at vera sannlíkt, at foreldrini varandi ikki eru før fyri at geva barninum nøktandi
umsorgan,
2) eitt barn verður álvarsliga misrøkt, misnýtt kynsliga ella er fyri álvarsligum sálarligum ella
likamligum ágangi ella eyðmýking í heiminum,
3) barnið hevur verið til fosturs í minst 5 ár, og hevur fingið so sterkt tilknýti til fosturforeldrini, at
tað má metast at vera av stórum týdningi og best fyri barnið, at tað verður verandi hjá
fosturforeldrunum.
Umsorganin kann bert verða tikin varandi frá foreldrunum, um tað ikki er møguligt at seta aðrar og
lagaligari fyriskipanir í verk, ella um slíkar fyriskipanir hava verið royndar, men ikki givið úrslit.
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3.5

Næstringar og onnur

Tá ið fosturforeldur skulu veljast, skal fyrilit altíð verða havt fyri næstringum ella øðrum, ið hava tætt
samband við barnið, til dømis ommur og abbar, um hesi eru egnað at verða fosturforeldur hjá
barninum. Vikið verður frá krøvunum til eitt nú bústað og aldur í hesum sambandi. Næstringar og
onnur við tøttum sambandi til barnið kunnu tískil verða góðkend, um tey eftir eini ítøkiligari meting
eru egnað í mun til tað ávísa barnið.
Tað er avvarðandi barnaverndartænasta, sum kannar, um næstringar ella onnur eru egnað sum
fosturheim til ávísa barnið. Barnaverndartænastan skal kanna sambandið og viðurskiftini millum
viðkomandi familju og barnið. Barnaverndartænastan skal gera eina meting av, um hesir næstringar
ella onnur kunnu geva barninum ta neyðugu umsorganina og stuðul, sum barnið hevur tørv á,
møguliga við aðrari yrkisligari hjálp.
Barnaverndartænastan kunnar viðkomandi familju um mannagongdir og treytir fyri góðkenning.
Eisini fær Fosturforeldraskipanin frágreiðing um, hvussu sambandið er millum barnið og familjuna,
sum er í uppskoti, og ger barnaverndartænastan sítt tilmæli um, at barnið skal búgva hjá teimum.
Tá talan er um næstringar og onnur, verður hugsað fólk, ið hava beinleiðis samband við hvønn annan.
Tættasta sambandið millum næstringar er tað, ið verður knýtt í uppvøkstrinum. Sterkastu ættarbondini
hjá okkum eru tískil við systkin hjá pápa ella mammu, abba og ommu og systkin, sum ein er vaksin
upp saman við. Tá vit tosa um óbeinleiðis samband, verður hugsað um onnur fólk, sum barnið hevur
serligt tilknýti til - grannar hjá familjuni, námsfrøðingar og lærarar, sum barnið er serliga knýtt at,
ella onnur starvsfólk, sum hava tætt samband við barnið.
Tað lættir ofta um sambandið millum foreldrini og barnið, at tað býr hjá fólki, ið standa foreldrunum
nær – serliga tá barnið býr hjá abbanum og ommuni, ella hjá eini systir ella bróður annað av
foreldrunum.
Tá støða skal takast til, um barnið skal búgva hjá næstringum, mugu vit kenna ítøkiligu søguna hjá
teimum, sum eru partur í málinum. Millum systkin kann tað verða ymiskt, hvør knýtir seg til hvønn,
og hvat systkinini halda um sambandið sínámillum. Tað er til dømis ikki givið, at ein mammubeiggi
tekur ábyrgd av barninum hjá systrini í longri tíð, bert tí hann er beiggi hennara. Sambandið teirra
millum kann býtast í fleiri tíðarskeið: felags uppvøkstur teirra, støðuna í dag, eins og framtíðina. Tað
er eyðsæð støðan í dag, sum hevur týdning fyri, um systurin vil hava hjálp frá beiggjanum, og um
hann er sinnaður at taka ábyrgdina á seg.
Tá eitt barn, ið verður sett heiman, skal búgva hjá næstringum, má talan sostatt vera um fólk, ið eru
knýtt at øðrum av foreldrunum við einum beinleiðis sambandi, sum er bygt upp í uppvøkstrinum.
Onnur við serligum tilknýti til barnið kunnu eisini gerast fosturforeldur, um tey verða mett at megna
henda leiklut.
Samsýningin verður sett í mun til onnur fosturheim, soleiðis at skilja, at lægri krøv til fosturheimið
hava eina lægri samsýning við sær. Sí nærri um hetta undir punkt 6.2.
Fosturforeldraskipanin kannar, um familjan lýkur treytirnar fyri at vera góðkend. Um fosturfamiljan
verður góðkend, hevur Fosturforeldraskipanin eftirlit við fosturheiminum, og barnaverndartænastan
hevur eftirlit við barninum og fyriskipanini.

8

3.6

Góðkenning

Fyri at verða góðkend sum fosturfamilja eru nøkur krøv ásett í § 27 í barnaverndarlógini, sum skulu
vera uppfylt. Hesi fevna um eina reina revsiváttan, góða heilsustøðu, góðar bústaðarumstøður og góð
fíggjarlig viðurskifti. Harumframt leggur Fosturforeldraskipanin stóran dent á, at familjan lýkur teir
fimm foreldraførleikarnar, sum eru:
At kunna uppala og geva einum barni umsorgan
 Geva barninum eitt trygt heim, stuðla menningini hjá barninum í mun til reglur og almenna
atferð í nærumhvørvinum og samfelagnum annars.
 Hava vitan um vanliga menning hjá børnum og kunnleika til tekin upp á og árin av vansorgan,
eins og sálarligum og likamligum ágangi.
 Hava eina vitan um, hvørjar lívsumstøður kunnu elva til vansorgan, eins og sálarligan og
likamligan ágang.
 Hjálpa barninum til at styrkja sín samleika og sjálvsvirði, við at geva tí møguleika fyri at
kenna sína familju og sítt mentanarliga og samfelagsliga grundarlag.
At kunna skapa tilknýti til eitt barn, grundað á nærveru, eymleika, støðuleika og virðing fyri
rættinum hjá barninum til eisini at vera við til at ráða
 Hava vitan um, hvussu børn bera seg at í sambandi við skilnað og slit í sínum uppvøkstri, og
hvønn týdning tað hevur fyri teirra tilknýti.
 Hava vitan um kreppur hjá børnum, og mátan ein kann hjálpa einum barni í teimum ymisku
stigunum í kreppuni. Hava dirvi og persónliga styrki til at kunna tosa við barnið um tess
upplivingar, og at kunna troysta og geva umsorgan í mun til sorgina og tað, sum nívir.
 Skilja virðið av at skriva lívssøguna hjá barninum saman við barninum.
 Hava virðing fyri barninum sum ein sjálvstøðugur skapningur, sum í øllum førum hevur rætt
til at vera hoyrdur og tikin við í avgerðir, sum hava nakað við barnið at gera.
At kunna virða og stuðla sambandinum millum barnið og familjuna
 At skilja tilknýtið, sum barnið hevur til sína familju og møguligar aðrar persónar frá síni fortíð.
 Vera hugaður fyri og hava skil fyri týdninginum av, at barnið regluliga hevur samband við
sína familju, soleiðis, at tað kann varðveita eitt samband við hana.
 Vita og duga at síggja, hvørjar kenslur og hvønn atburð barnið hevur mótvegis foreldrasambandinum.
 Kunna fyrireika og stuðla barninum í síni samveru við familjuna.
 Skilja og virða mentanarligar, átrúnaðarligar og sosialar munir á teirra umhvørvi og
upprunaliga umhvørvinum hjá barninum, og hvørjar trupulleikar hetta kann skapa fyri barnið.
At kunna binda seg til eitt lívlangt samband
 At skilja, at eitt barn hevur tørv á støðuleika, støðufesti, og drúgvum sambondum.
 Vilja gera seg út til eitt drúgt samband, hóast hetta møguliga ikki gerst úrslitið.
 Vilja halda sambandið við barnið við líka, hóast tað ikki longur býr hjá fosturfamiljuni.
 Kensluliga at kunna innliva seg, samstundis sum tað samhaldsfast verður arbeitt fyri einum
tøttum tilknýti til familjuna, og at barnið møguliga fer aftur hagar at búgva.
 At skilja, at barnið einaferð – í eini sjálvstøðugari tilgongd – fer at hava tørv á einum skilnaði,
og tí fer at flyta, fyri at hava eitt sjálvstøðugt lív.
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Kunna samstarva samhaldsfast við hini í toyminum rundan um foreldrasambandið hjá
barninum, umframt at vera opin um møguligar trupulleikar, til tess at mótvirka, at fostursambandið verður brotið niður.

At kunna verða ein virkin luttakari í einum yrkistoymi
 Fosturfamiljan arbeiðir alment, og hevur skyldu til at tosa við allar aðrar partar rundan um
barnið.
 Fosturfamiljan skal kunna samstarva við sosialu myndugleikarnar í mun til at vera mett og
undir eftirliti samstundis, sum hon skal kunna biðja um stuðul, vegleiðing og útbúgving í mun
til byrðuna av fostursambandinum.
 Kenna lógir, sum hava týdning fyri setan heiman av børnum, her í millum tagnarskyldu og
fráboðanarskyldu.
 At vera fosturfamilja ber í sær, at øll familjan “er til arbeiðis”. Eitt fosturbarn ávirkar støðuna
hjá allari fosturfamiljuni og broytir hetta leiklutin hjá øllum í húsinum.
 Skilja tørvin fyri at møta øðrum fosturfamiljum, møguliga í bólkum. Hetta fyri at tosa við
onnur um sínar royndir, fáa góð ráð og stuðul í mun til tað at vera fosturfamilja.
 Vera opin fyri øllum tí góða, sum eisini er ein partur av at hava eitt fosturbarn.

Eitt annað, ið dentur verður lagdur á, er aldurin á umsøkjarunum. Tað er eyðsæð, at hóast
viðurskiftini, ið nevnd eru omanfyri, eru í lagi, kann aldurin verða ein forðing. Um barnið skal verða
til fosturs øll síni barnaár, er umráðandi at minka um sannlíkindini fyri, at fosturforeldrini vikna ella
doyggja í hesum tíðarskeiði. Mett verður tí vanliga, at aldursmunurin millum fosturmammuna ella –
pápan og barnið ikki eigur at vera meira enn 40 ár. Henda meting er tó ikki heimilað við lóg ella
almennari reglugerð, og skal tí fatast sum vegleiðandi.
Tað eru fleiri viðurskifti í dagsins samfelagi, sum sáa iva um eitt ávíst aldursmark – t.d., at:
 Vit fáa børn munandi seinni í lívinum enn áður
 Vit liva í miðal longri, og markið fyri, nær vit halda okkum vera gomul, flytur seg samsvarandi
 Kvinnur, ið hava trupult við at gerast við barn, kunnu fáa viðgerð fyri hetta til 46 ára aldur.
Henda regla er samanberilig við støðuna sum fosturmamma
 Í summum førum hevur barnið, ið er sett heiman, ein tørv, ið best verður nøktaður hjá
fosturforeldrum, ið hava neyðugu lívsroyndirnar
Tískil er aldur bert ein partur av tí heildarmeting, ið verður løgd til grund fyri góðkenningini.
Fosturforeldraskipanin kunnar seg hjá barnaverndartænastuni i í økinum, har umsøkjararnir búgva,
um hesir møguliga hava verið ella eru eitt mál hjá barnaverndartænastuni, áðrenn góðkenning fer
fram.
Fosturfamiljurnar verða longu við góðkenning kunnaðar um fráboðanarskylduna og skriva undir eitt
skjal um tagnarskyldu.
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4. Uppgávur og ábyrgd hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini
Høvuðsbarnaverndarnevndin tekur avgerð í øllum málum um umsorganaryvirtøku, bæði við og uttan
samtykki frá foreldrum. Hon tekur her í millum avgerð í málum, tá ið umsorganaryvirtøka verður
broytt ella sett úr gildi.
Harafturat tekur hon avgerð um samverurættin hjá børnum við foreldur og onnur, og hon góðkennir
avgerðir hjá barnaverndartænastunum um at seta børn heiman bráðfeingis.
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5.
Arbeiðsgongdin í samstarvinum millum Fosturforeldraskipanina og barnaverndartænastuna
Tá ein barnaverndartænasta hevur ætlanir um at seta eitt barn til fosturs ella til umlætting, setir hon
seg í samband við Fosturforeldraskipanina fyri at finna eina hóskandi familju til barnið.
Hetta verður gjørt á tann hátt, at barnaverndartænastan sendir eina ætlan til Fosturforeldraskipanina.
Ætlanin fevnir eisini um tilmæli um samsýning og avgerðina hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini um
samveru. Leistur at útfylla í hesum sambandi er viðlagdur sum Fylgiskjal 1 til hesar leiðreglur.
Við støði í ætlanini metir Fosturforeldraskipanin um tørv barnsins og gevur út frá hesum eitt tilmæli
um eina ávísa fosturfamilju.
Hetta verður gjørt í einum samráði millum Fosturforeldraskipanina og avvarðandi barnaverndartænastu. Áðrenn ein fostur- ella umlættingarfamilja kann ávísast, skal málið hava verið viðgjørt í
einum samráði.
Samráð verða hildin hvønn mikudag á Barnaverndarstovuni. Har luttaka leiðararnir fyri ávikavist
Barnaverndarstovuna og Fosturforeldraskipanina, umframt avvarðandi sosialráðgevi.
Samráð kann eisini verða hildið, um barnaverndartænastan ynskir ráðgeving áðrenn ein møgulig
fyriskipan verður løgd fyri avvarðandi barnaverndarnevnd.
Tá avgerð er tikin um fosturfamilju, halda Fosturforeldraskipanin og barnaverndartænastan í felag
fram við at viðgera málið. Avgerðin hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini um at seta barnið til fosturs
skal tó altíð vera tikin, áðrenn framhaldandi viðgerð fer fram í málinum.
Barnaverndartænastan ger eina ætlan fyri innkoyring, og Fosturforeldraskipanin ger avtalu við
fosturfamiljuna um vitjanir.
Báðir partar kunna hvønn annan so hvørt um viðurskifti, sum hava týdning fyri málið.

5.1 Foreldur, barn og fosturfamilja hitta hvønn annan
Sum meginregla skal niðanfyri standandi verða uppfylt, áðrenn foreldur og børn hitta hvønn annan.




Høvuðsbarnaverndarnevndin skal hava tikið avgerð um umsorganaryvirtøkuna
Avgerð skal vera tikin um samverurættin hjá barninum við foreldur og onnur
Fosturforeldraskipanin skal hava móttikið ætlan og tilmæli um, hvør samsýningin skal vera,
og hvussu samveran skal skipast

Í teimum førum, har vikið verður frá hesum meginreglum, skal hetta altíð gerast í samráð við
Fosturforeldraskipanina.
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5.2

Kæruvegleiðing

Tað er sera umráðandi fyri komandi samstarvið millum foreldur og fosturforeldur, at foreldrini halda
fosturheimið vera rætta staðið fyri barn teirra. Viðmerkingarnar til § 27 í lógini skulu havast í geyma
í hesi tilgongd. Hetta merkir, at Fosturforeldraskipanin skal finna hóskandi fosturforeldur í samstarvi
við foreldrini. Tá talan er um møguligar næstringar, er tað barnaverndartænastan, sum ger tilmæli til
Fosturforeldraskipanina um at góðkenna tey sum fosturheim.
Um tað hóast omanfyri nevndu fyrilit skuldi komið fyri, at foreldrini ikki kunnu góðtaka avgerðina
um ávísa fosturheimið, sum Fosturforeldraskipanin hevur fingið tilmæli um at góðkenna ella sjálv
hevur funnið fram til, verður latin teimum kæruvegleiðing sbrt. § 65 í lógini.
Kærumyndugleiki er kærunevndin í almannamálum.

5.3

Ráðgeving, supervisjón og vegleiðing

Fosturforeldraskipanin hevur ábyrgd av at veita fosturforeldrunum stuðul og vegleiðing í mun til
uppgávuna sum fosturforeldur.
Fosturforeldur hava altíð møguleika at venda sær til Fosturforeldraskipanina eftir tørvi fyri at fáa
ráðgeving og supervisjón.
Hvønn hósdag bjóðar Fosturforeldraskipanin fosturforeldrum einstaklinga supervisjón.
Tá talan er um nýggj fosturmál, hevur Fosturforeldraskipanin eitt tætt og regluligt samskifti við
fosturfamiljurnar fyri at stuðla teimum í uppgávuni sum fosturforeldur.
Miðað verður ímóti, at øll fosturforeldur fáa tvær stuðlandi vitjanir árliga, men í málum, har onkur
trupulleiki er, verður vitjað við styttri millumbilum.
Fosturforeldraskipanin skipar regluliga fyri skeiðum og evniskvøldum fyri fosturforeldur.
Tað áliggur Fosturforeldraskipanini at stuðla og fyrireika fosturforeldrini, áðrenn barnið verður latið
teimum, og um tørvur er á tí, geva teimum stuðul, undirvísing og vegleiðing, meðan barnið er til
fosturs, og í serligum førum eftir, at barnið er farið úr fosturheiminum.
Fosturforeldur skulu luttaka á einum lógarkravdum skeiði um at vera fosturforeldur. Hesi skeið verða
hildin við jøvnum millumbilum sum 2 daga vistarskeið.
Barnaverndartænastan hevur ábyrgdina av sjálvari fyriskipanini og hevur framhaldandi viðgerðina
av málinum um hendi, og hevur tí ábyrgd av at veita fosturheimunum ráðgeving og supervisjón í mun
til ætlanina og menningina hjá tí einstaka barninum.

13

5.4 Eftirlit
Fosturforeldraskipanin hevur eftirlit við, at grundarlagið fyri góðkenningini av fosturforeldrunum
framvegis er til staðar, og um fosturfamiljan framvegis lýkur treytirnar, sum vórðu settar, tá
fosturfamiljan varð góðkend.
Fyri at tryggja hetta, ger Fosturforeldraskipanin eina árliga eftirlitsvitjan í fosturheiminum.
Endamálið við eftirlitsvitjanini er at tryggja, at umstøðurnar framvegis eru nøktandi í fosturheiminum.
Kannað verður, um broytingar eru viðvíkjandi bústaðarviðurskiftum, fíggjarviðurskiftum,
heilsuviðurskiftum, ella um aðrar broytingar eru, sum hava týdning fyri góðkenningina sum
fosturheim.
Barnaverndartænastan hevur ábyrgd av sjálvari fyriskipanini og framhaldandi viðgerðini av
málinum og hevur tí eftirlit við barninum, at tað trívist og mennist, meðan tað er í fosturheiminum.
Endamálið við eftirlitinum hjá barnaverndartænastuni er at tryggja, at fyriskipanin gongur eftir ætlan
og røkkur endamálinum í ætlanini. Fyri at tryggja hetta, ger barnaverndartænastan sambært § 16, stk.
3 í barnaverndarlógini tvær regluligar eftirlitsvitjanir árliga í fosturheiminum, har samrøður eisini eru
við barnið.

5.5 Fráboðanir og bráðfeingis trupulleikar viðvíkjandi barninum, órøkt
Í teimum førum, har ein fráboðan frá fosturfamiljuni, skúla, dagstovni ella øðrum kemur um, at barnið
kann hava trupulleikar ella ikki trívist, skulu Fosturforeldraskipanin og barnaverndartænastan
beinanvegin í felag taka stig til at lýsa og bøta um støðuna.
Um barnaverndartænastan fær kunnleika til, at fosturforeldur ikki røkja sína uppalingarskyldu, skal
hon beinan vegin kunna Fosturforeldraskipanina um málið.
Fosturforeldraskipanin kannar viðurskiftini hjá fosturfamiljuni, og barnaverndartænastan kannar
viðurskiftini rundan um barnið, og í felag verður gjørd ein niðurstøða.

5.6 Skráseting og eftirlit
Fosturforeldraskipanin skrásetir hvørt einstakt fosturmál í eina skipan, har upprit frá vitjanum hjá
fosturfamiljuni v.m. verður skrásett. Somuleiðis verða sáttmálaviðurskifti og samsýningar hjá
fosturfamiljuni skrásett í hesa skipan.
Fosturforeldraskipanin kunnar barnaverndartænastuna aftaná eina eftirlitsvitjan í fosturheiminum.
Tá ið barnaverndartænastan hevur verið á eftirlitsvitjan hjá fosturfamiljuni, skal tað skrásetast í málið
hjá barninum.
Aftaná eina eftirlitsvitjan ger barnaverndartænastan eina skrivliga frágreiðing viðvíkjandi menningini
hjá barninum í fosturheiminum.
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Fosturforeldraskipanin og barnaverndartænastan kunna hvønn annan um sínar vitjanir í fosturheiminum.

5.7

Um flutt verður av landinum

Fosturforeldraskipanin góðkennir og hevur eftirlit við fosturheimum í Føroyum. Um ein
fosturfamilja, sum hevur eitt barn búgvandi hjá sær, flytur av landinum, skal hon venda sær til
avvarðandi barnaverndartænastu hesum viðvíkjandi. Um barnaverndartænastan tekur undir við, at
fosturbarnið flytur við, skal barnaverndartænastan beinanvegin kunna Fosturforeldraskipanina um
ætlanina. Fosturforeldraskipanin letur barnaverndartænastuni eitt avrit av góðkenningini av
fosturforeldrunum at nýta í sambandi við flytingina av landinum.
Barnaverndartænastan vendir sær síðani til viðkomandi kommunu fyri at fáa eina avtalu um umsjón
við fosturheiminum. Um barnaverndartænastan ikki hevur møguleika fyri at vitja barnið, soleiðis
sum ásett er í § 16, stk. 3 í barnaverndarlógini ber til at avtala við viðkomandi kommunu, at hon
skipar teimum báðum árligu heimavitjanunum mótvegis gjaldi.

5.8

Viðvíkjandi almannakunngerð av myndum

Meginreglan er, at tað ikki er loyvt fosturforeldrum at almannakunngera myndir av fosturbørnum,
uttan at tey frammanundan hava fingið samtykki frá foreldramyndugleikanum. Tó verður skilt
verður ímillum støðumyndir og andlitsmyndir. Støðumyndir eru at meta sum myndir, har eitthvørt
virksemi ella ein støða er endamálið við myndini. Myndirnar skulu vera meinaleysar, tað vil siga, at
avgerandi er her, at persónurin á myndini ikki eigur at kenna seg sýndan fram, brúktan ella
eyðmýktan. Vanliga kunnu støðumyndir almannakunngerast uttan samtykki.
Dømi um støðumyndir, sum vanliga kunnu almannakunngerast uttan samtykki, eru myndir tiknar av
jólahaldi í skúlanum ella dagstovninum, útferð hjá skúlanum, myndir tiknar av børnum, sum spæla í
eitt nú skúlagarðinum ella til ítróttartiltøk.
Endamálið við andlitsmyndum er hinvegin at avmynda ein ella fleiri ávísar persónar, og sýna teir
fram. Her eru tað persónarnir sjálvir, sum eru í miðdeplinum og her krevst altíð samtykki. Um so er,
at persónurin á myndini er 15 ár ella eldri, kann viðkomandi sjálvur geva samtykki, men er
persónurin undir 15 ár krevst samtykki frá foreldramyndugleikanum. Dømi um støðumynd kann
vera ein floksmynd ella uppstillað familjumynd. Støðumyndir kunnu almannakunngerast uttan
samtykki frá teimum avmyndaðu/foreldramyndugleika, men andlitsmyndir krevja hinvegin
samtykki frá foreldramyndugleikanum. Foreldramyndugleikin kann geva fosturforeldrunum eitt
heildarsamtykki til at leggja myndir á eitt nú Facebook, men um slíkt ikki fæst, so er neyðugt at fáa
samtykki hvørja ferð, ein mynd verður útbreidd alment. Heimildin finst í persónsupplýsingarlógini
§ 9, stk. 1, nr. 6.
Tað er Fosturforeldraskipanin, sum hevur eftirlitsskylduna mótvegis fosturforeldrunum og skal í
hesum sambandi tryggja, at fosturfamiljan verjir fosturbarnið móti eitt nú óhepnum upplivingum,
sum kunnu standast av, at myndir av fosturbørnum verða lagdar á netið. Serlig fyrilit skulu havast
fyri bæði børnum og foreldrum, eins og tagnarskyldan er týdningarmikil.
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Dømi um, hvussu samtykki kann síggja út:
SAMTYKKI til almannakunngerð av myndum
Viðvíkjandi [NAVN á fosturbarni], fødd/ur / Undirritaði/a [ NAVN] sum hava foreldramyndugleikan yvir [NAVN á fosturbarni] gevi hervið
[NAVN á fosturforeldrum] loyvi til at leggja út myndir (eitt nú á Facebook) hóskandi myndir av
barni mínum, tá hetta er viðkomandi.
[Staður] tann

/

- 201

---------------------------------------------------[NAVN á foreldramyndugleikainnihavara]
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6. Samstarvsavtala, samsýning og aðrar útreiðslur
6.1 Samstarvsavtalan
Tað verður altíð gjørd ein skrivlig samstarvsavtala millum Fosturforeldraskipanina, fosturforeldrini
og avvarðandi barnaverndartænastu, sum verður undirskrivað av teimum trimum pørtunum.
Samstarvsavtalan skal sambært fylgiskjali 2 altíð siga nakað um, nær fyriskipanin byrjar og endar,
umframt nær hon verður endurskoðað. Vanliga verður hetta gjørt eina ferð um árið, men um barnið
verður sett varandi til fosturs, kann sáttmálin vara í longri tíð.
Avtalan skal siga, hvat slag av fyriskipan talan er um: umlætting, bráðfeingis, fyribils ella varandi.
Hon skal eisini siga nakað um samveruna, sum barnið kann hava við foreldur og onnur.
Høvuðsbarnaverndarnevndin tekur avgerð um samveru eftir tilmæli frá barnaverndartænastuni.
Um koyring er ein partur av uppgávuni, skal eisini standa, hvør koyrir, og hvussu hetta verður
samsýnt. Hetta verður nærri lýst niðanfyri.
At enda skal samstarvsavtalan siga nakað um, í hvønn mun fosturfamiljan kann fáa stuðul, vegleiðing
og undirvísing frá Fosturforeldraskipanini og barnaverndartænastuni.
Í sambandi við avtaluna skal fosturfamiljan kunnast um galdandi tryggingarviðurskifti. Børn, sum
eru sett til fosturs, eru fevnd av vanligu familjutryggingini hjá fosturfamiljuni, meðan børn, sum eru
til umlætting, ikki eru fevnd av henni. Barnaverndartænastan má tí tryggja sær, at foreldrini at
børnum, ið eru í umlætting, hava eina trygging, sum umfatar barnið.
Fosturforeldraskipanin sendir barnaverndartænastuni avrit av samstarvsavtaluni at umsita. Tað er
barnaverndartænastan, sum rindar allar útreiðslur sambært samstarvsavtaluni.

6.2 Samsýning
Fosturforeldur fáa ikki løn, men eina samsýning, sum er skattskyldug. Umframt samsýningina fáa tey
eina upphædd til vistarhald og klæði til barnið og eitt fast gjald til lummapening til barnið. Hetta er
ásett í kunngerð nr. 69 frá 19. mai 2006 um samsýning til fosturforeldur (fylgiskjal 3).
Samsýningin kann faldast upp til 7 ferðir. Hetta verður gjørt út frá eini heildarmeting av eitt nú:




trupulleikunum hjá barninum og tørvinum á stuðli
uppgávunum hjá fosturfamiljuni í mun til barnið.
møguligum kravi um samstarv við foreldur barnsins.

Ein vegleiðandi talva verður nýtt til áseting av samsýningini. Talvan er víst í fylgiskjali 4. Upphæddirnar fyri samsýning verða ásettar árliga í kunngerð. Upphæddirnar, sum eru galdandi fyri 2014,
eru somuleiðis at finna í nevnda fylgiskjali.
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Tað er ikki ásett við lóg ella kunngerð, hvussu stóra samsýning ein fosturfamilja kann fáa, um hon
hevur fleiri børn til fosturs. Tað verður altíð gjørt ein heildarmeting í mun til ta einstøku familjuna,
hvussu nógv børn, eitt fosturheim megnar at hava, og hvussu tað verður samsýnt fyri hvørja uppgávu
sær.
Í mesta lagi verður útgoldin ein samsýning, svarandi til 7 ferðir samsýning fyri hvørt barnið. Í slíkum
førum verður uppgávan sum oftast mett so mikið krevjandi, at annað av fosturforeldrunum vanliga er
um barnið fulla tíð.
Vanliga verður samsýning fyri umlættingaruppgávur ongantíð faldað við minni enn 3.
Hevur fosturfamiljan tvey børn, har annað er mett til samsýning faldað 2 og hitt til samsýning faldað
5, soleiðis, at samsýningin tilsamans verður faldað við 7, verður vanliga væntað, at annað av
fosturforeldrunum er um børnini fulla tíð.
Í heilt serligum førum er møguleiki fyri, at bæði fosturforeldrini vera tikin við í uppgerðina av
samsýning, soleiðis, at tey í mesta lagi kunnu fáa 14 ferðir samsýning. Tá verður væntað, at tey bæði
eru heimagangandi fulla tíð, og tá er altíð talan um fleiri børn, sum eru sett til fosturs.
Fosturheim fáa eina samsýning, sum verður lagað til uppgávuna. Hugsað verður her um, at leiklutur
teirra kann verða broyttur umvegis aðrar partar, ið eisini veita barninum umsorgan og stuðul, t.d.
familjuráðgevi og onnur.
Í heilt serligum førum, tá fosturforeldur hava tørv á umlætting til fosturbørnini, verður annað
fosturheim nýtt til hetta endamál. Samsýningin til fosturfamiljuna verður tá javnað samsvarandi
hesum.

Dømi um útrokning við umlætting:
Tvey systkin, annaðhvørt vikuskifti - mett er um uppgávuna, og avgjørt er, at lønin verður trífaldað
fyri hvørt barnið:
Samsýning (skattskyldug):
(kr. 119,04 x 3) x 2 børn x 3 samdøgur x 26 vikuskifti : 12 mðr. = kr. 4.642,56 mánaðarliga.
Vistarhald og klæði (skattafrítt): (1 barn undir 10 ár og 1 barn yvir 10 ár)
(kr. 156,76 + kr. 165,01) x 3 samdøgur x 26 vikuskifti : 12 mðr. = kr. 2.091,51)
Samsýningin verður altíð roknað sum byrjað samdøgur, og ikki eftir, hvussu nógvir dagar eru
ávirkaðir. Til dømis er talan um 3 samdøgur, um umlætting byrjar fríggjadag kl. 14 og endar sunnudag
kl. 16.
Tað er Fosturforeldraskipanin, sum hevur heimildina til at áseta, hvussu samsýningin verður
samansett. Hetta verður tó gjørt í samráð við barnaverndartænastuna við atliti at trupulleikunum hjá
barninum, samanborið við krøvini til fosturforeldrini.
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6.3

Vistarhald og klæði

Umframt samsýning fáa fosturforeldrini eina upphædd til vistarhald og klæði til barnið. Henda
upphædd er at rokna sum endurgjald fyri allar vanligar útreiðslur í sambandi við uppihaldið hjá
barninum. Upphæddin eigur at kunna samanberast við, hvørjar útreiðslur foreldur annars hava av
sínum børnum. T.d. verður mett rímiligt, at fosturforeldrini av hesi veiting seta eina ávísa mánaðarliga
upphædd av til summarfrítíðina hjá barninum (fylgiskjal 5).

6.4 Lummapeningur til barnið
Meðan barnið er til fosturs, fær tað útgoldið lummapening. Upphæddin er ásett í kunngerð frá 19. mai
2006 um samsýning v.m. til fosturforeldur, og verður javnað við kunngerð á hvørjum ári, sí
fylgiskjølini 3 og 4.
Lummapeningurin verður fluttur á kontu hjá barninum í peningastovni.

6.5 Aðrar útreiðslur
Fosturforeldrini kunnu, umframt samsýningina, vistarhald v.m., sum eru nevnd í samstarvsavtaluni,
eisini fáa stuðul fyri aðrar útreiðslur. Hetta verður gjørt eftir umsókn frá fosturforeldrunum til
barnaverndartænastuna. Upphæddin til vistarhald v.m. eigur tí í mestan mun at vera hugsað til nýtslu
fyri alt árið, so at hon kann røkka til ymiskar merkisdagar, frítíð og annað.
Niðanfyri eru nøkur dømi um, hvat søkjast kann um, um tað skuldi borið so á, at upphæddin til
vistarhald v.m. ikki røkkur til.
6.5.1 Stovnan og útbúnaður
Tá barnið av fyrstan tíð fer til fosturs, kunnu fosturforeldrini fáa eina upphædd til útbúnað í sambandi
við fosturuppihaldið. Upphæddin er ásett í kunngerð nr. 69 frá 19. mai 2006 (fylgiskjal 3).
6.5.2 Koyring
Endurgjald verður ikki veitt til vanliga koyring, sum til dømis í barnagarð ella skúla, til lækna,
frítíðarítriv og vanligar útferðir v.m.
Endurgjald kann tó veitast eftir galdandi reglum um koyripening, um fosturfamiljan, eftir áheitan frá
barnaverndartænastuni, hjálpir til við flutninginum, tá barnið hevur samveru við sína egnu familju,
og tá barnið skal í serliga viðgerð ella serligan stovn ella skúla uttanfyri bústaðarkommununa.
Er talan um umlætting, verður endurgjald fyri koyring vanliga bert latin í sambandi við heintan og
handan av barninum.
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6.5.3 Frítíðarítriv
Meginreglan er, at upphæddin til vistarhald og klæði eisini skal brúkast til frítíðarítriv hjá barninum.
Hevur barnið serligan tørv, sum ger, at neyðugt er við ávísum ítrivi umframt tað vanliga, kann tó
søkjast um hetta hjá barnaverndartænastuni.
Í umlættingarmálum verður stuðul ikki veittur til frítíðarítriv.
6.5.4 Gávur, klæði og heilivágur
Stuðul verður ikki latin til gávur og klæði, sum fosturforeldrini keypa. Hetta verður roknað sum partur
av vistarhaldinum.
Vanligur heilivágur skal somuleiðis gjaldast av vistarhaldinum. Hevur barnið tørv á serliga dýrum
heilivági, ið bara verður útflýggjaður eftir ávísing, men sum Heilsutrygd ikki letur stuðul til, kann
søkjast um stuðul til hetta. Í ávísum førum kann eisini søkjast um stuðul til rindan av egingjaldinum
til heilivágin.
6.5.5 Dópur, ferming ella annað líknandi veitsluhald
Roknað verður tó við, at fosturheimið rindar ein part av hesum útreiðslum barnadóp, ferming ella
líknandi veitsluhald fyri fosturbarninum av samsýningini fyri vistarhald og klæði. Til ber harafturat
at søkja um ískoytisstuðul til endamálið hjá barnaverndartænastuni, tó í mesta lagi 7.000 kr.
Umlættingarfamiljur kunnu ikki fáa stuðul til útreiðslur í sambandi við dóp, ferming ella líknandi
veitsluhald.
6.5.6 Dagstovnar og frítíðarskúlar
Hesar útreiðslur rindar barnaverndartænastan, og tí verður stuðul ikki latin fosturfamiljuni til hesar
útreiðslur.
6.5.7 Ferðaískoyti
Í serligum førum kann barnaverndartænastan veita ískoyti til ferðaútreiðslur til barnið. Stuðulin
verður altíð latin sambært eini ítøkiligari lýsing av veruligu útreiðslunum. Til dømis prísinum á
ferðaseðlinum hjá barninum. Stuðulin kann í mesta lagi vera 7 tús. kr. í hvørjum einstøkum føri. Sí
annars undir 6.3 Vistarhald og klæði.
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6.5.8 Fosturbørn við likamligum ella sálarligum breki, fevnd av § 17 í Forsorgarlógini
Um barnið er sett til fosturs, er tað at meta sum heimabúgvandi, og lýkur tískil treytirnar at koma
undir hesa lógargrein.
Fosturfamiljan hevur sambært leiðbeining frá Almannaverkinum rætt til at søkja um endurgjald fyri
meirútreiðslur, sum standast av hesum:
Hevur barnið álvarsliga sjúku, er møguligt at fáa sjúkradagpening, um tit mugu fara frá arbeiði og
missa inntøku í tí sambandi. Treytin er, at talan er um álvarsligan heilsuvanda ella vandi er fyri
lívinum hjá barninum.
Hevur barnið vanliga sjúku í styttri tíð, eitt nú krím, oyrnastingir, lungnabruna, beinbrot, vanligu
barnasjúkurnar o.t., er møguleikin fyri fíggjarligari hjálp frá tí almenna avmarkaður. Nakrir sáttmálar
á arbeiðsmarknaðinum geva foreldrum rætt til at vera heima hjá sjúkum barni eitt ávíst dagatal. Hevur
tú ikki henda møguleika, kann álitið vera familja ella aðrir kenningar. Um tað ikki røkkur og frávera
frá arbeiði hevur við sær, at familjan kemur í fíggjarliga trongstøðu og ikki er før fyri at útvega tað
neyðuga til uppihalds, kann uppihaldshjálp veitast eftir forsorgarlógini.
Hevur ein familja meirútreiðslur av at uppihalda barni, sum ber likamligt ella sálarligt brek ella hevur
varandi sjúku, so kann stuðul verða veittur til meirútreiðslur, sum verða mettar neyðugar. Sum dømi
kunnu nevnast útreiðslur av
•
serligum kosti
•
serligum skeiði um uppaling, samskifti, røkt o.l.
•
flutningi
•
óvanligum sliti av klæðum
•
blæum og líknandi
Meira er at lesa um hetta í heimasíðuni hjá Almannaverkinum, www.av.fo

6.6 Uppsøgn av avtalu við fosturforeldur
6.6.1 Fosturforeldur siga avtaluna upp
Fosturforeldur kunnu siga avtaluna við Fosturforeldraskipanina upp við einum mánaði freist, og
verður samsýning og gjald fyri vistarhald tá goldið í uppsagnartíðini.
Um fosturforeldur ikki halda avtaluna, og barnið tí flytur úr fosturheiminum í úrtíð, verður samsýning
og gjald fyri vistarhald steðgað beinanvegin, Tað sama er galdandi, tá fosturforeldur ikki røkja sínar
skyldur, og góðkenning teirra tí verður tikin aftur.
6.6.2 Fosturuppihaldið endar
Tá eitt fosturuppihald endar, fáa fosturforeldrini samsýning útgoldna til og við mánaðin eftir, at barnið
er flutt úr fosturheiminum. Um fosturforeldrini hava sagt arbeiðið frá sær fyri at røkja uppgávuna,
kann samsýning verða útgoldin í upp til tríggjar mánaðir eftir, at barnið er flutt úr fosturheiminum.
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Upphæddin fyri vistarhald og klæði verður útgoldin til og við endan av mánaðinum, fosturuppihaldið
endar.
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Fylgiskjal 1: Ætlan fyri børn og ung, ið eru sett til fosturs ella
umlætting
Barnaverndartænastan
Bústaður:

Dagfesting:

Sosialráðgevi/málsviðgeri:
Telefon:
Teldupostur:

Ætlan viðvíkjandi
Navn á barninum:
Bústaður:
Telefonnr:

P-tal:

Lækni hjá barninum:
Heilsusystir hjá barninum:
Dagstovnur/skúli hjá barninum:
Frítíðarítriv hjá barninum:

Foreldur at barninum
Navn á mammuni:

P-tal.:

Bústaður:

Telefonnr.:

Navn á pápanum:

P-tal.:

Bústaður:

Onnur børn í familjuni
Navn:

Telefonnr.:

Bústaður:

P-tal:
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Hvør hevur foreldramyndugleikan? (Set kross)
Mamman

Pápin

Felags

Meting av tørvinum hjá barninum sambært § 45
Samandráttur av kanningini:

Hvat slag av fosturheimi er talan um? (Set kross):
Bráðfeingis
Fyribils

Umlætting
Varandi

Næstringar

Yvirskipaða endamálið við fyriskipanini sambært § 47, stk. 2
Um talan er um umsorganaryvirtøku:
Hvør er orsøkin til, at barnið verður umsorganaryvirtikið sambært lóg um barnavernd § 19, stk. 1? (Set kross)
Álvarsom vanrøkt er í mun til dagligu umsorganina fyri barninum

Barnið er fyri harðskapi ella øðrum álvarsomum ágangi

Barnsins heilsa ella menning er í álvarsomum vanda vegna foreldranna vantandi umsorgan

Barnið hevur misnýtslutrupulleikar, brotsligan atburð ella aðrar álvarsamar sosialar trupulleikar

Barnið hevur aðrar atferðar- ella tillagingartrupulleikar
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Hevur barnaverndartænastan sambært § 27, stk. 5, tikið fyrilit til næstrafólk ella onnur, ið hava tætt samband
við barnið?

Um talan er um næstringar, hvussu er sambandið millum barnið og næstrafólkið?

Hvør er orsøkin til, at barnaverndartænastan hevur mælt til, at barnið skal til næstringar?

Hvussu er samvera ásett við foreldur og onnur sambært § 22?

Er talan um, at Høvuðsbarnaverndarnevndin § 22, stk. 4 hevur sett treyt um, at umboð fyri
barnaverndartænastuna skal vera hjástatt undir samveru millum barn og foreldur:

Hvør hevur eftirlitið?
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Hvar er samveran ásett at vera?

Hevur barnið fingið tilnevnt fastan persón, ið barnið kann venda sær til sambært § 19, stk. 4? Hvør er
viðkomandi?

Hvør fyriskipan skal setast í verk fyri familjuna, meðan barnið er sett heiman og í tíðini eftir, at barnið er komið
heim aftur, sambært § 47, stk. 3?

Um talan er um umlætting, sambært §15 stk. 1, pkt.:
Orsøkin og endamálið við, at barnið er sett til umlætting?

Hvussu nógvar dagar um mánaðin snýr umlættingin seg um?

Hvør heintar og handar barnið?
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Um talan er um næstringar, hvussu er sambandið millum barnið og næstrafólkið, og hvør er orsøkin til, at
barnaverndartænastan hevur mælt til, at barnið skal til næstringar?

Nær byrjar fyriskipanin?
________________________________________________________________________________________________

Hvussu er innkoyringin skipað?
________________________________________________________________________________________________

Hvussu leingi væntast fyriskipanin at vara?
________________________________________________________________________________________________

Hvussu ofta verður mælt til, at samsýningin verður faldað?
________________________________________________________________________________________________

Ítøkilig mál í mun til trivnað og menning hjá barninum
1) Menning og atferð
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar

2) Familjuviðurskifti:
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar
3) Ansingarviðurskifti:
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar

4) Skúlaviðurskifti:
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar

5) Heilsuviðurskifti:
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar
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6) Vinabond og frítíðarviðurskifti:
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar

7) Onnur viðkomandi viðurskifti:
Mál:
Ábyrgdari av, at ítøkiligar avtalur verða hildnar

Viðmerking til ætlanina – her í millum hoyring
Hugburður hjá barninum í mun til ætlanina og fyriskipanina sambært § 44 (um so er, at barnið - sambært
barnaverndarlógini - ikki er hoyrt (barnasamrøða), skal grundgevast fyri hesum).

Hugburður hjá foreldramyndugleikanum í mun til ætlanina og fyriskipanina.

Um talan er um barn, ið hevur fylt 16 ár, hvørji ítøkilig mál eru fyri skiftinum hjá barninum til eina
vaksnamannatilveru? Hesi eru ásett sambært § 47, stk. 2, pkt. 4.

28

Nær er avgerðin staðfest í Høvuðsbarnaverndarnevndin um at seta barnið til fosturs?
________________________________________________________________________________________________

Nær er avgerðin um umlætting játtað í Barnaverndarnevndini?
________________________________________________________________________________________________
Loyvi at lata øðrum upplýsingar:
Til tess at geva fosturfamiljuni betri møguleikar at útinna sítt virki og til tess at virka fyri góðum samstarvi millum
fosturfamiljuna og foreldrini, játta vit, at upplýsingar í ætlanini og frágreiðingum frá fosturfamiljuni kunnu skiftast
millum foreldrini, viðkomandi, ið er settur heiman, og fosturfamiljuna.

Nær skal virkisætlan endurskoðast:
________________________________________________________________________________________________

Váttan
Bert foreldur við foreldramyndugleika skriva undir

__________________________, tann
Staður

/

20____

__________________________________
Undirskrift mamma

__________________________, tann
Staður

/

20____

__________________________________
Undirskrift pápi

__________________________, tann
Staður

/

20____

__________________________________
Undirskrift hjá barni, sum er fylt 15 ár
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__________________________, tann
Staður

/

20____

__________________________________
Undirskrift hjá barnaverndartænastuni
leiðari/sosialráðgevi
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Fylgiskjal 2: Samstarvsavtala við fosturforeldur
Navn og bústaður hjá barnaverndarumsitingini:

Dagfesting:

Navn:
Bústaður:
Málsviðgeri:
Telefon:
Teldupostadr.:
Vakttelefon:
Fosturforeldur:
Navn:
Starv/Útbúgving:
Bústaður:
Postnr. og bygd/býur:
P-tal:

Teldupostur:

Tel.nr.

Teldupostur:

Tel.nr.

Hjúnafelagi/maki:
Starv/Útbúgving:
P-tal:
Avtalan viðvíkir:
Navnið hjá barninum:

P-tal.:

Navnið hjá barninum:

P-tal.:

Navnið hjá barninum:

P-tal.:

Nøvnini á teimum, ið hava foreldramyndugleikan:
Navn:

P-tal.:
Telefon
nr.:

Bústaður:
Postnr. og bygd/býur:
Navn:

P-tal.:
Telefon
nr.:

Bústaður:
Postnr. og bygd/býur:
Slag av fosturheimi:
Umlætting:

Fyribils fosturheim:

Varandi fosturheim:

Bráðfeingis fosturheim:

Næstringar ella onnur:

Hvat er tilknýti:

Tíðarskeið
Fosturuppihaldið byrjar:

Fosturuppihaldið endar:
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Avtalan verður endurskoðað:
Dagfesting:
Hvussu nógvar dagar pr. mánað umfatar umlættingin
Umlættingin verður:
Frá:
Til:
Koyring i sambandi við heintan og handan:
Ábyrgdartrygging:
Fyritreytin er, at tey, ið hava børn í fostur, sjálvi tekna eina blandaða ábyrgdar-/vanlukkutrygging móti persónsskaðum,
ið fosturbarnið elvir móti fosturfamiljuni ella triðja persóni, og móti skaðum, ið fosturbarnið elvir móti ogn ella lutum hjá
triðja persóni. Børn, sum eru til umlætting, eru tó ikki fevnd av tílíkari trygging. Barnaverndartænastan má tí tryggja sær,
at foreldrini at børnum, ið eru í umlætting, sjálvi hava eina trygging, sum umfatar barnið.
Útreiðslur í sambandi við ferðing, frítíðarítriv o.t.

Samverurættur við foreldur ella onnur:
§ 22, stk. 4: Sambært avgerð frá HBVN er umboð fyri BVT hjástatt undir samveruni:
Samsýning: (sí part av kunngerð nr. 69 frá 19.05.2006 niðast á síðuni)
Samsýningin verður faldað við:
Samsýningin er skattskyldug. Vistarhald og klæði eru skattafrí. Lummapeningur, sum er til barnið, er skattskyldugur.
Stuðul/vegleiðing:
Fosturforeldraskipanin veitir stuðul og vegleiðing í mun til uppgávuna sum fosturforeldur eftir tørvi. Hvønn hósdag
bjóðar Fosturforeldraskipanin einstaklinga supervisjón til fosturforeldur eftir avtalu.
Barnaverndartænastan veitir stuðul og vegleiðing til fosturforeldrini í mun til fyriskipanina, ætlanina og viðgerðina
viðvíkjandi fosturbarninum.
Tagnar- og fráboðanarskylda
Fosturfamiljan hevur tagnar- og fráboðanarskyldu sambært galdandi ásetingum.
Broytingar í viðurskiftum
Fosturforeldur hava skyldu til at boða frá øllum munandi broytingum í viðurskiftum, sum kunnu viðføra, at
góðkenningin broytist ella fellur burtur, t.d. broytingar í fíggjarstøðuni, hjúnarlagsstøðuni, bústaðarviðurskiftunum o.ø.
§ 3. Um talan er um eitt sera trupult barn, kunnu fosturforeldrini samsýnast við upp til 3 ferðir samsýningini, sambært § 1, stk. 1, umframt 1 ferð
føstu gjøldini í § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 2. Um talan er um eitt óvanliga trupult barn, sum tí krevur heilt serliga røkt frá fosturforeldrunum, kunnu fosturforeldrini samsýnast við upp til
7 ferðir samsýningini, sambært § 1, stk. 1, umframt 1 ferð føstu gjøldini í § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Um talan er um eitt pinkubarn undir 1 ár, kunnu fosturforeldrini samsýnast við upp til 7 ferðir samsýningini, sambært § 1, stk. 1, umframt 1
Váttan
frá fosturforeldrunum:
ferð
føstu gjøldini
í § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 4. Samsýning
sambært hesi grein kann bert veitast í 3 mánaðir í senn. Eftir hetta tíðarskeið skal metast, um tiltakið virkar eftir ætlan, og um
Váttan
frá fosturforeldrunum
ráðiligt er at halda áfram við tiltakinum.
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Váttan frá fosturforeldrunum

__________________________, tann

/

20____
__________________________________

__
Staður

__________________________, tann

Undirskrift

/

20____
__________________________________

__
Staður

Undirskrift

Váttan frá Barnaverndartænastuni:

__________________________, tann

/

20____
__________________________________

__
Staður

__________________________, tann

Undirskrift/deildarleiðari

/

20____
__________________________________

__
Staður

Undirskrift/málsviðgeri

Váttan frá Barnaverndarstovuni:

__________________________, tann

/

20____
__________________________________

__
Staður

Undirskrift

Uppsøgn:
Fosturforeldur kunnu siga avtaluna við Fosturforeldraskipanina upp við einum mánaði freist, og verður samsýning og gjald fyri vistarhald
tá goldið í uppsagnartíðini.
Um fosturforeldur ikki halda avtaluna, og barnið tí flytur úr fosturheiminum í úrtíð, verður samsýning og gjald fyri vistarhald steðgað
beinanvegin, Tað sama er galdandi, tá fosturforeldur ikki røkja sínar skyldur, og góðkenning teirra tí verður tikin aftur.
Tá eitt fosturuppihald endar, fáa fosturforeldrini samsýning útgoldna til og við mánaðin eftir, at barnið er flutt úr fosturheiminum. Um
fosturforeldrini hava sagt arbeiðið frá sær fyri at røkja uppgávuna, kann samsýning verða útgoldin í upp til tríggjar mánaðir eftir, at barnið
er flutt úr fosturheiminum.
Upphæddin fyri vistarhald og klæði verður útgoldin til og við endan av mánaðinum, fosturuppihaldið endar.
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Fylgiskjal 3: Kunngerð nr. 69 frá 19. mai 2006 um samsýning til
fosturforeldur
Við heimild í § 29, stk. 4 í løgtingslóg nr. 18 frá 8. mars 2005 um barnavernd, sum broytt við
løgtingslóg nr. 134 frá 9. desember 2005, verður ásett:
§ 1. Fosturforeldur fáa eina samsýning áljóðandi 101 kr. um samdøgrið fyri hvørt fosturbarn.
Stk. 2. Eitt fast gjald um samdøgrið verður rindað til vistarhald og klæði til barnið. Tá upp til 2 børn
eru í somu fosturfamilju, er gjaldið fyri hvørt barnið ávikavist 133 kr. til børn undir 10 ár, og 140
kr. til børn 10 ár og eldri. Tá fleiri enn 2 børn eru í somu fosturfamilju, er gjaldið 124 kr. fyri hvørt
barnið.
Stk. 3. Eisini verður eitt fast gjald um vikuna rindað til lummapening til barnið. Tá barnið er:
1)
3-10 ár er gjaldið 20 kr.
2)
11-13 ár er gjaldið 47 kr.
3)
14-15 ár er gjaldið 96 kr.
4)
16 ár og eldri er gjaldið 191 kr.
Stk. 4. Útreiðslur til stovnan og útbúnað í sambandi við fosturuppihald kunnu rindast
fosturforeldrum, tá ið barnið verður latið teimum, við upp til kr. 6.986.
Stk. 5. Um barn verður sent til fosturforeldur í Danmark, eru donsku upphæddirnar fyri samsýning,
§ 2. Aftrat samsýningini verður lagt gjald til arbeiðsloysisskipanina, gjald til barsilsgrunnin og gjald
til arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin.
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir javnaðu gjøldini í kunngerð um áseting og javning av
almannaveitingum, í seinasta lagi 1. januar á hvørjum ári.
§ 3. Um talan er um eitt sera trupult barn, kunnu fosturforeldrini samsýnast við upp til 3 ferðir
samsýningini, sambært § 1, stk. 1, umframt 1 ferð føstu gjøldini í § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 2. Um talan er um eitt óvanliga trupult barn, sum tí krevur heilt serliga røkt frá
fosturforeldrunum, kunnu fosturforeldrini samsýnast við upp til 7 ferðir samsýningini, sambært § 1,
stk. 1, umframt 1 ferð føstu gjøldini í § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Um talan er um eitt pinkubarn undir 1 ár, kunnu fosturforeldrini samsýnast við upp til 7
ferðir samsýningini, sambært § 1, stk. 1, umframt 1 ferð føstu gjøldini í § 1, stk. 2 og 3.
Stk. 4. Samsýning sambært hesi grein kann bert veitast í 3 mánaðir í senn. Eftir hetta tíðarskeið skal
metast, um tiltakið virkar eftir ætlan, og um ráðiligt er at halda áfram við tiltakinum.
§ 4. Hendan kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 1. januar
2006.
Stk. 2. Samstundis fer úr gildi kunngerð nr. 3 frá 3. mars 2004 um samsýning til fosturforeldur.

Almanna- og heilsumálaráðið, 19. mai 2006
Hans Pauli Strøm (sign.)
landsstýrismaður
/ Maria á Dul (sign.)
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Fylgiskjal 4: Samsýningar til fosturforeldur
Fosturforeldur fáa ikki løn, men samsýning. Samsýningin verður goldin í mun til, hvussu trupult
barnið er og í mun til tørvin hjá barninum. Samsýningin er skattskyldug.

Tørvurin hjá barninum

Krøv til fosturforeldur

Vegleiðandi samsýning

Sum børn flest í sama aldri.
Tørv á umsorgan, uppihaldi og
uppaling. Samskifti við foreldrini,
sum ikki er trupult

Ongi serstøk krøv uttan at
tykkara børn og fosturbarnið
skulu vera á jøvnum føti.
Ikki neyðugt at broyta
gerandisdagin, hvørki
arbeiðsliga ella sosialt.

1 x samsýning

Hevur tørv á eyka stuðli og
stimbran. Skal varðveita eina
støðuga samveru við foreldrini,
har samveran ikki er trupul fyri
barnið.

Krevur, at størri tøk verða
tikin enn omanfyri nevnt,
antin í mun til tørvin hjá
barninum ella samarbeiðið
við foreldrini

2 x samsýning

Ein ella fáar vanligar tyngjandi
ábendingar/viðurskifti sum t.d.:
- Fakligar/sosialar trupulleikar í
skúlanum
- Ikki aldurssvarandi sosialt ment
- Ringt svøvnlag og marru
- Ikki aldurssvarandi ment
rørsluliga
- Vantandi sjálvsálit
- Tekin um angist
- Vantandi álit á vaksin
- Ikki turr/ur um náttina
- Tørv á sálarligari hjálp
- Serligur sállikamligur atburður
- Lítið likamligt/sálarligt brek og
hevur tørv á rørsluligari,
sálarligari og sosialari venjing
- Venjingar og fylgjarauppgávur

Krevur, at arbeitt verður
námsfrøðiliga á ein hátt, sum
kann geva fosturfamiljuni
stórar avbjóðingar, bæði sum
familja og sosialt

3 x samsýning

Fleiri vanligar tyngjandi
ábendingar, sum merkja, at tørvur
er á víðfevnandi umsorgan og/ella
uppaling

Uppgávan ger tað neyðugt, at 4 x samsýning
laga arbeiðstíðina hjá
foreldrunum eftir tørvinum
hjá barninum
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Fleiri av teimum vanligu
tyngjandi ábendingunum krevja
sosialnámsfrøðiligan
atburðartillagandi
stuðul/framferð.

Uppgávan krevur at arbeitt
verður sosialnámsfrøðiliga,
sum bæði krevur royndir, og
at dagliga arbeiðið hjá
fosturforeldrunum í mesta
lagi vera 1 1/2 fulltíðarstarv

5 x samsýning

Eina ella fáar tyngjandi
ábendingar um
- Etingarólag
- Psykiatrisk tekin
- Sett heiman í fleiri umførum
- Hjáárin av siðamisbrúki,
kynsligum ágangi ella aðrari
misnýtslu/grovari vansorgan
- Misnýtslutrupulleikar
- Likamligt/sálarligt brek við
óhóskandi atburði og/ella
likamliga ófriðarligt)
- Likamligt/sálarligt brek við
víðfevnandi røktartørvi
- Likamligt/sálarligt brek við tørvi
á støðugum eftirliti

Uppgávan krevur viðgerð og
ger tað neyðugt, at annað av
fosturforeldrunum skal hava
uppgávuna sum
høvuðsarbeiði.

6 x samsýning

Fleiri álvarsligar tyngjandi
ábendingar ella við størri
torleikastigi.
Talan er um torskildar kensluligar
atburðar- og/ella sosialar
trupulleikar, sum krevja viðgerð

Uppgávan krevur dygt
fakligt grundarlag, og er so
víðfevnandi, at
fosturforeldrini í mesta lagi
kunnu arbeiða eitt
fulltíðarstarv tilsamans.

Krøv kunnu verða sett til
royndir innan økið og/ella
fakligt viðkomandi
grundarlag.

7 x samsýning

Talvan niðanfyri er grundað á vegleiðandi talvuna hjá Kommunernes Landsforening.
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Samsýningar til fosturforeldur (upphæddir samsvarandi kunngerð nr. 129 frá 14. desember
2015)

Niðanfyri standandi upphæddir eru galdandi frá 1. januar 2016
Samsýning (skattskyldug) pr. mðr.: (kr. 120,06 x 365 dg) : 12 mðr = kr. 3.651,83
Um samsýningin verður faldað 7 ferðir, er hon (3.651,83 x 7)= kr. 25.562,81

Vistarhald og klæði (skattafrítt) pr. mðr.:
Børn undir 10 ár
(kr. 158,09 x 365 dg) : 12 mðr = kr. 4.808,57
Børn 10 ár og eldri
(kr. 166,41 x 365 dg) : 12 mðr = kr. 5.061,64
Fleiri enn 2 børn til fosturs
(kr. 147,39 x 365 dg) : 12 mðr = kr. 4.483,11

Lummapeningur: (skattskyldugur) pr. mðr.:
3 – 10 ár
(kr. 23,77 x 52 vk) : 12 mðr =
11 – 13 ár
(kr. 55,87 x 52 vk) : 12 mðr =
14 – 15 ár
(kr. 114,11 x 52 vk) : 12 mðr =
16 og eldri
(kr. 227,03 x 52 vk) : 12 mðr =

kr.
kr.
kr.
kr.

103,00
242,10
494,47
983,79

Stovnan og útbúnaður í mesta lagi kr. 8.304,01 (upphæddin verður rindað fosturforeldrum, tá ið
barnið verður latið teimum).
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Fylgiskjal 5: Vistarhald og klæði
Upphæddin til vistarhald sbrt. § 29, stk. 3 í Barnaverndarlógini skal rinda uppihaldið hjá
fosturbarninum til mat, innivist og dagliga tørvin í síni heild.
Av dagliga tørvinum standast útreiðslur til eitt nú:




















Mat
Innivist (kamar, song, borð, stólur, seingjarklæði, vatn, ljós, hiti)
Klæði
Internetsamband, telefon, fartelefon og sjónvarp
Viðlíkahald av kamarinum
Klædnavask, íroknað vaskievni
Heilivágur, sum lækni ikki hevur útskrivað, koppseting í sambandi við uttanlandsferðir
Reinføri (sápa, blæur, krem, deodorantur, mánasjúkubind)
Hárfríðkan
Gávur til fosturbarnið í sambandi við føðingardag og jól og til floksfelagar
Umvælingar av súkklu
Skúlaamboð (taska, pennahúsi, linjál, spannari, lummaroknari o.t.)
Nýtsla av fartelefon, teldu og interneti v.m.
Postgjald fyri brøv, sum barnið sendir
Busskort til barnið til skúla og frítíðarvirksemi
Koyring til dagstovn, skúla, lækna, tannlækna, vinfólk, frítíðarvirksemi
Samansparing til frítíðarferðir og seturskúla, ferming, veitslur v.m.
Gjøld, bøtur
Pass

Omanfyri standandi eru dømi, og tískil kunnu aðrar útreiðslur eisini koma fyri.
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