
 

 

 
Dagstovnsgjald og Covid-19 
  
Nú fleiri kommunur boða frá, at tær fara at endurrinda foreldragjaldið til øll, sum ikki hava 
brúkt dagstovnapláss síni, haldi eg tað vera alneyðugt, at vit í Kommunufelagnum saman 
viðgera hetta mál, og taka eina samlaða og væl grundaða støðu. 
 
Støðan er á ongan hátt so einføld, sum hon verður gjørd. Kommunur fara at fáa stórar tru-
pulleikar við at halda fíggjarætlanina, um óumhugsaðar avgerðir verða tiknar.  Vit í kom-
munustýrunum hava stóra ábyrgd mótvegis øllum okkara borgarum, og vit mugu taka hesa 
í álvara. 
 
Støðan í dag er ein undantaksstøða, og kann ikki samanberast við støðuna, tá Pedagog-
felagið var í verkfalli, sum summi vilja vera við.  
 
Fyri at tryggja okkum, at vit sum land og fólk koma so væl sum til ber gjøgnum hesa tíðina, 
hava landsmyndugleikarnir biðið kommunurnar lata dagstovnarnar aftur - í tann mun tað 
letur seg gera. Men kommurnar skulu samstundis tryggja ansingartilboð til teirra, sum 
noyðast til arbeiðis og ikki hava aðrar møguleikar fyri at fáa ansing til síni børn. 
 
Hesi fólk á eitt nú heilsu-, eldra- og almannaøkinum, umframt í framleiðslu- og veitingar-
vinnuni, røkja avgerandi samfelagsvarðveitandi uppgávur, soleiðis at vit øll kunnu liva víðari 
á best møguligan hátt. Skulu hesi fólk rinda barnagarðsgjald, meðan øll hini sleppa undan?  
 
Kommurnar gjalda fulla løn til øll starvsfólkini á dagstovnaøkinum, umframt øll hini kom-
munalu starvsfólkini, bæði tey, sum eru til arbeiðis, og tey, ið ikki fáa røkt sítt arbeiði. Sostatt 
eru kommunalu lønarútreiðslur tær somu sum vanligt.  
 
Men inntøkurnar verða ikki tær somu. Samfelagið hevur, eftir boðum frá sjálvum løgmanni, 
slakkað av, og hetta fer at síggjast aftur í skattainntøkunum. Stórur partur av okkara bor-
garum fer at fáa í mesta lagi 80% av síni vanligu løn, og mest sum øll tænastuvinnan liggur 
lamin.  
 
Við minni skattainntøkum og við áleið somu útreiðslum verður raksturin tungur. Skera vit 
eisini burt gjaldið fyri dagstovnar, so verður avleiðingin, at vit mugu senda part av starvs-
fólkunum í ALS, bæði á dagstovnaøkinum og í driftini annars, tí annars ber ikki til at halda 
fíggjarætlanina.   
 
Mín áheitan á stýrið í Kommunufelagnum, borgarstjórar og kommunustýri er, at vit hugsa 
okkum væl um og koma við einari felags fráboðan til borgaran kring landið. Tí nógvar av 
okkara kommunum hava ikki ráð til at bera hendan kostnaðin. Vit eru sostatt í vanda fyri, 
at ójavnin millum kommunur veksur uppaftur meira. Tað er tí vert at meta um, í hvønn mun 
landið eigur at bera part av fíggjarligu avbjóðingunum, ið teirra átøk geva kommununum. 
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