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til 
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Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja lógaruppskot fyri Løgtingið, sum 

tryggja, at føroyingar, sum eru uttanlands í trúboðanarvirki ella øðrum hjálpar- og mann-

góðum arbeiði, varðveita øll síni vanligu rættindi í Føroyum. 

 

Viðmerkingar: 
Endamálið við hesum uppskoti er at fáa landsstýrið at leggja fyri Løgtingið lógaruppskot á 

fleiri økjum ella at gera eina serlóg soleiðis, at føroyingar, sum eru uttanlands í trúboðanar-

arbeiði ella øðrum  hjálpar- og manngóðum arbeiði, kunnu varðveita síni vælferðarrættindi í 

heimlandinum. 

 

Tað eru nógvir føroyingar, sum millum ár og dag hava verið – og mangir eru framvegis 

uttanlands í trúboðanar- og øðrum hjálpararbeiði, og mong ofra meginpartin av sínum 

tilkomna lívi í menningarlondum undir sera fátæksligum og primitivum umstøðum fyri at 

hjálpa illa støddum menniskjum bæði andaliga og tímiliga. 

 

Vit hoyra ikki nógv um hesar landsmenn okkara úti í heimi, hóast tað ikki átti at verið so. 

Hesi menniskju eru framúrskarandi umboðsmenn føroyinga, og vit eiga at vera stolt av 

teimum. Hetta eru væl skúlað fólk, sum eru farin út í heim – mong inn í fjarskotnar ættar-

bólkar. Tey seta seg inn í mentanina á staðnum, læra seg teirra tungumál og fara so undir at 

læra tey innføddu m.a. at lesa og skriva á egnum máli. 

 

Summir av hesum heilu og hálvu føroyingunum gera enntá skriftmál, har einki er framman-

undan. Lurta og læra ljóð og skriva tað niður, sum tey hoyra, og byggja á tann hátt við hjálp 

frá fólki á staðnum eitt heilt skriftmál upp frá grundini. Tey skapa skriftmálið og týða skrift-

irnar og prenta bøkur á hesum nýggja skriftmáli og læra so fólk at lesa og skriva egið mál. 

 

Hetta er menningarhjálp, um nakað er tað – og sanniliga eru hesir landsmenn okkara hetjur. 

Úr smáu Føroyum eru tey farin til fjarskotin lond at geva innføddum amboð til at flyta seg úr 

primitivum umstøðum inn í nútíðina við at læra tey alt møguligt praktiskt í sambandi við 

arbeiðslív, at klára seg sjálv, um heilsu og reinføri o.a. – umframt kynstrið at lesa og skriva. 

 

Hesir landsmenn okkara gera ikki nógv hóvasták burtur úr sær sjálvum, men tað er greitt, at 

umframt sínar stóru avbjóðingar í gerandis lívinum so hava tey trupulleikar at stríðast við í 

sínum sambandi og samskifti við heimlandið, bæði meðan tey eru úti, og eisini tá ið tey eru 

heima og ferðast ella eru í hvíldarfarloyvi. 

 

Spurningurin um at geva hesum útisetum okkara ans og at veita teimum hjálp hevur fyrr verið 

fyri á tingi, bæði við lógarbroytingaruppskotum og í fyrispurningum. Víst hevur verið á, at 

hesi fólk ofta eru í vanda fyri at vera verjuleys. Samanborið við fólk, ið fara at arbeiða í 



landsins tænastu ella at lesa í øðrum londum, so verða hesi í trúboðara- ella øðrum mann-

góðum arbeiði vanliga hvørki fevnd av heilsu- og trygdarskipanum uttanlands ella her í 

Føroyum. 

 

Ið hvussu so er tvær ferðir hevur uppskot verið frammi (tingmálini 85/2008 og 54/2009 frá 

Sjálvstýrisflokkinum) um at broyta lógina um fólkayvirlit soleiðis, at hesir persónar eins og 

persónar, ið eru í uttanríkistænastu, ongantíð verða skrásettir at vera fluttir av landinum. 

 

Hóast málini ikki vórðu samtykt, so var breið semja í Rættarnevndini um, at bøtt átti at verða 

um viðurskiftini hjá hesum persónum soleiðis, at tey kunnu varðveita tilknýti sítt til Føroyar 

og framvegis hava rættindi til vanligar vælferðartænastur í Føroyum. 

 

Í áliti í løgtingsmáli nr. 85/2008 verður víst á fleiri av trupulleikunum hjá trúboðarunum. Tað 

eru spurningar í sambandi við m.a. heilsutænastur, sjúkraviðgerðir, undirvísingartilfar á 

føroyskum, hjálpartól, hjálp til børn við breki, heilsukanningar, heilsutrygdarviðurskifti, 

tryggingar og ferðatryggingar, sjúkrajournal, pensjónsviðurskifti, barsilspengar, skattaviður-

skifti, koyrikort og eisini ferðastuðul. Haraftrat verður nevnt, at vit áttu at havt eina skipan og 

leiðreglur fyri, hvør mannagongdin skal vera, um føroyskir trúboðarar, ið stundum virka í 

“ófriðarligum” londum, verða tiknir til fanga. Her er millum annað neyðugt við tøttum 

samskifti við ta donsku ella eina norðurlendska sendistovu í teimum londum, trúboðararnir 

virka í. 

 

Meirilutin í Rættarnevndini helt bestu loysnina vera, at landsstýrismaðurin í innlendismálum 

tók viðurskiftini hjá trúboðarum og øðrum hjálparfólkum, sum eru úti í heimi, til viðgerðar, 

og legði neyðug lógaruppskot fyri tingið. Rættarnevndin vendi sær eisini tá til landsstýrið fyri 

at spyrja, hvørt tað ber til at gera eina serlóg, ið skal áseta nakrar reglur fyri fólk, ið m.a. fara 

út sum trúboðari og líknandi. Og í svari til nevndina 15. desember 2009 sigur Innlendismála-

ráðið: 

 

“Til gerð av slíkari lóg er neyðugt at hava eitt samarbeiði yvir um aðalráðini, tí komið 

verður inn á øki hjá fleiri av aðalráðunum, so sum Almannamálaráðnum, 

Heilsumálaráðnum, Mentamálaráðnum, Vinnumálaráðnum og øðrum kanska eisini. Tað 

tekur væntandi nakað av tíð at fáa savnað sjónarmiðini og viðmerkingar hjá teimum ymisku 

aðalráðunum. Men verður byrjað beinanvegin – og aðalráðini eru sinnað at brúka nakað av 

arbeiðsorku upp á hetta – so átti tað at borið til at lagt uppskot fyri tingið í næstu tingsetu, 

men neyvan fyrrenn ársskiftið 2010/2011.” 

 

Her sæst, at Innlendismálaráðið heldur tað bera til at gera eina slíka lóg, og í svari upp á 

skrivligan fyrispurning frá Kára á Rógvi, sála, í apríl 2010 segði Annika Olsen, sum tá var 

landsstýrismaður í innlendismálum, at løgmaður, Kaj Leo Holm Johannesen, tann 18. februar 

2010 hevði avgjørt at leggja høvuðsábyrgdina av at gera hetta lógaruppskot til Uttanríkis-

ráðið, sum so í neyðugan mun skuldi taka upp samband við hini stjórnarráðini í hesum 

sambandi. 

 

Víst varð eisini á, at eitt slíkt serlógaruppskot helst fer at innihalda tættir, sum ganga tvørtur 

um øll stjórnarráð, eitt nú fólkayvirlitsspurningar,  útbúgvingarspurningar hjá teimum út-

sendu,  trygdar- og tryggingarspurningar, atkvøðurættarspurningar, sjúkrahjálp, persóns-

skattaviðurskifti  og uttan iva onnur viðurskifti eisini. 

 



Sum skilst, er ikki nógv hent í hesum máli, og tí verður hetta uppskot til samtyktar lagt fyri 

Løgtingið. 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2017 

 

Jógvan á Lakjuni 
 


