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Løgtingið 

Løgtingsmál nr. 107/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

heilsutrygd (Heilsutrygdarlógin) (Undantak fyri gjaldskyldu) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um heilsutrygd (Heilsutrygdarlógin) 

(Undantak fyri gjaldskyldu) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 178 frá 22. desember 

2009 um almenna heilsutrygd, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 168 frá 23. desember 

2011, løgtingslóg nr. 44 frá 8. mai 2012, 

løgtingslóg nr. 129 frá 14. desember 2012, 

løgtingslóg nr. 52 frá 14. mai 2013, 

løgtingslóg nr. 117 frá 25. september 2013, 

løgtingslóg nr. 13 frá 16. mars 2015, 

løgtingslóg nr. 67 frá 22. mai 2015 og 

løgtingslóg nr. 166 frá 24. desember 2015, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Yvirskriftin yvir § 24 verður orðað 

soleiðis: 

“Gjald” 

 

2. Í § 24 verður aftan á stk. 1 sum nýtt 

stk. sett: 

“Stk. 2. Persónar, sum eru fevndir av 

stk. 1, men sum rinda 

heilsutrygdargjald í øðrum 

Norðanlandi vísandi til “Nordisk 

konvention om social sikring”, kunnu 

eftir umsókn verða undantiknir 

gjaldskyldu. Undantøkan hevur 

virknað frá tí degi, umsóknin er 

móttikin. Tá ið umsøkjarin ikki longur 

rindar heilsutrygdargjald í øðrum 

Norðanlandi, hevur hann skyldu at 

boða Heilsutrygd frá hesum.” 

Stk. 2 og 3 verða eftir hetta stk. 3 og 4. 

 

3. Í § 24 verður sum stk. 5 sett: 

“Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um viðurskifti viðvíkjandi 

umsókn og fráboðanarskyldu sambært 

stk. 2.” 

 

4. Í § 26 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt 

pkt. sett: 

“Til nýtslu í sambandi við umsókn um 

gjaldsfrítøku sambært § 24, stk. 2, 

kann Heilsutrygd útvega sær 

upplýsingar frá øðrum viðkomandi 

myndugleikum, undir hesum TAKS.” 

 

5. Í § 26 verða sum stk. 2 og 3 sett: 

“Stk. 2. Hevur persónur givið 

Heilsutrygd skeivar upplýsingar ella 

tagt um umstøður, sum hava týdning 

fyri gjaldsfrítøku sambært § 24, stk. 2, 

kann Heilsutrygd eftirfylgjandi krevja 

inn gjaldið, ið viðkomandi av órøttum 

ikki hevur goldið.  

Stk. 3. Rindar ein persónur, ið er 

umfataður av løgtingslógini, ikki 
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gjaldið innan ásettu freist, verður 

rentutilskriving framd. 

Rentutilskrivingin er 0,7 % fyri hvønn 

byrjaðan mánað. Sama er galdandi fyri 

skuldskrivaða rentu.” 

 

6. Aftan á § 26 verður sett: 

“Innheinting av skuld 

 

§ 26 a. Heilsutrygdargjald og renta, ið 

er fallið til gjaldingar, kann verða 

innheintað við panting. 

Stk. 2. TAKS fremur panting fyri 

heilsutrygdargjald og skuldskrivaða 

rentu eftir stk. 1, eftir reglunum fyri 

innkrevjing av skattum. 

Stk. 3. Heimilað verður TAKS at 

innkrevja skuld og 

innkrevjingarkostnað sambært hesi 

løgtingslóg við at afturhalda í A-

inntøku hjá teimum gjaldskyldugu 

sambært reglunum um hetta í 

Skattalógini.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

Endamálið við hesum lógaruppskoti er at fáa samsvar ímillum heilsutrygdarlógina og “Nordisk 

konvention om social sikring” viðvíkjandi heilsutrygdargjaldi. Málið snýr seg um, hvørji 

rættindi og skyldur borgarar hava, sum búgva í Føroyum, men arbeiða og rinda til sosiala 

skipan í øðrum Norðanlandi. 

 

Sambært “Nordisk konvention om social sikring” hevur ein borgari ikki skyldu at rinda til 

sosiala skipan í meira enn einum landi, sum er fevnt av konventiónini. Tá føroyingur tí rindar 

til aðra skipan í t.d. Noregi, hevur hann, sambært konventiónini, ikki skyldu at rinda 

heilsutrygdargjald í Føroyum.  

 

Hetta er í andsøgn við heilsutrygdarlógina, sum í § 24 ásetur, at øll, sum hava fylt 18 ár, og 

sum eru fevnd av lógini, gjalda 175 kr. um mánaðin, umframt 0,60 % av skattskyldugu inntøku 

sínari til Heilsutrygd. 

 

Heilsutrygd hevur fylgt heilsutrygdarlógini og tí kravt heilsutrygdargjald sambært lógini, t.v.s. 

eisini frá borgarum búsitandi í Føroyum, sum arbeiða og rinda til sosiala skipan í øðrum 

Norðanlandi. 

 

Hendan avgerðin hjá Heilsutrygd er kærd til Kærunevndina í almanna- og heilsumálum, sum í 

november 2014 kom til ta niðurstøðu, at ein norðurlendingur, sambært konventiónini, bert kann 

verða kravdur eftir heilsutrygdargjaldi í einum limalandi, meðan tað sambært kærunevndini er 

ógreitt, eftir hvørji limalandslóg gjald skal krevjast. Kærunevndin heimvísti tí málinum til 

nýggja viðgerð. 

 

Heildutrygd hevur boðað Heilsu- og innlendismálaráðnum frá, at Heilsutrygd tekur avgerðina 

hjá kærunevndini til eftirtektar, men metir samstundis, at talan er um eitt fløkt mál.  Ósamsvar 

er millum heilsutrygdarlógina, sum Heilsutrygd umsitur og norðurlendsku konventiónina og 

harvið um ella í hvønn mun viðkomandi borgarar hava rætt til at krevja inngoldna peningin 

aftur frá Heilsutrygd. 

 

Sambært § 55 í stýrisskipanarlógini hevur løgtingslóg, ella partur av løgtingslóg, ikki gildi, um 

hon gongur ímóti millumtjóðasáttmála, sum heimastýrið hevur gjørt við onnur lond, og sum 

eisini fevnir um Føroyar.  

 

Av tí, at mett verður, at heilsutrygdarlógin er í stríð við altjóða sáttmála, sum Løgtingið hevur 

samtykt, metir landsstýriskvinnan, at tað er neyðugt at leggja hetta lógaruppskot fyri Løgtingið, 

soleiðis at samsvar kann fáast ímillum heilsutrygdarlógina og “Nordisk konvention om social 

sikring”. 

 

Sambært lógaruppskotinum verður borgarin í ávísum førum undantikin frá at rinda 

heilsutrygdargjald sambært § 24. Hinvegin missir borgarin ikki rættindi til at fáa veitingar 

sambært § 1 í lógini.  

 

Samsvarandi broyting í skattalógini 

 

Sambært § 154b í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt (skattalógini) kann ein persónur, 

ið er fevndur av “Nordisk konvention om social sikring”, fáa kreditt í føroyska skattinum fyri 
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gjaldið til Folketrygd í Noreg. Gjaldið til Folketrygd telur sostatt í Føroyum við, sum um talan 

var um inntøkuskatt, goldin í Noreg.  

 

Eftir at tað er staðfest, at heilsutrygdargjaldið er fevnt av “Nordisk konvention om social 

sikring”, er ikki longur grundarlag fyri hesi áseting, og verður tí eftir ætlan uppskot til broyting 

í skattalógini hesum viðvíkjandi, lagt fyri løgtingið eftir ólavssøku við virknað frá 1. januar 

2018.  

 

Hesi hava havt lógaruppskotið til hoyringar:  

Fíggjarmálaráðið, Dátueftirlitið, Almannaverkið, Landsapotekarin, Almannamálaráðið, 

Føroya Kærustovnur, Føroya Tannlæknafelag, Kommunulæknafelag Føroya, Deildin fyri 

Arbeiðs- og Almannaheilsu, Fysioterapeutfelag Føroya, Ergoterapeutfelagið, 

Fiskimannafelagið, Vinnuhúsið, Føroya Skipara- og Navigatørfelag, Maskinmeistarafelagið, 

Umhvørvisstovan, Diabetesfelagið, Felagið Føroyskir Sálarfrøðingar, Sjóvinnustýrið, TAKS, 

Sjúklingaráðið, Heilsutrygd, MBF, Samtak, Áhugafelagið Antares og Landslæknin. 

 

Almannamálaráðið fegnast um, at broytingar verða gjørdar, soleiðis at løgtingslóg um 

almenna heilsutrygd verður í samsvari við “Nordisk konvention om social sikring” (NKSS). 

Almannamálaráðið viðmerkir, at um ætlanin er, at lógarbroytingin skal fevna um aðrar 

sáttmálar enn NKSS, eigur heimildin ikki at verða avmarkað til persónar, ið rinda 

heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi, men eigur at fevna um persónar, ið rinda 

heilsutrygdargjald í øðrum landi, ið sáttmáli er gjørdur við. Er ætlanin, at heimildin bert skal 

fevna um undantak fyri persónar, ið rinda heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi, so eigur at 

verða umhugsað ítøkiliga at nevna NKSS. 

 

Viðmerking: Ætlanin varð, at heimildin í hesum lógaruppskoti, sum høvuðsregla skal fevna 

um undantak fyri persónar, ið rinda heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi sambært “Nordisk 

konvention om social sikring”. Landsstýrismaðurin hevur tikið viðmerkingina til eftirtektar og 

hevur rættað lógaruppskotið til eftir viðmerkingunum frá Almannamálaráðnum.  

 

Sjúklingaráðið hevur onga viðmerking til lógaruppskotið. 

 

Almannaverkið tekur undir við ætlaðu broytingunum og metir tað vera skilagott, at stig verða 

tikin til at broyta lógina um almenna heilsutrygd, soleiðis at lóggávan verður meira í samsvari 

við millumlandssáttmálar. 

 

Almannaverkið vísir á, at undantøkan hevur virknað frá tí degi, umsóknin er móttikin. Hetta 

inniber, at t.d. persónar, búsitandi í Føroyum, ið arbeiða í Noreg og sum ikki verða varugir við 

hesa lógarbroyting, framvegis kunnu verða fevndir av lóggávu í Føroyum og Noreg 

samstundis. Verður staðfest, at persónur er fevndur av og hevur rindað til almenna heilsutrygd 

í tveimum londum fyri sama tíðarskeið, verður mett, at talan kann gerast um krav um 

afturrindan longur aftur enn til umsóknardagin fyri frítøku fyri heilsutrygdargjald. 

Almannaverkið mælir til, at rættindi og skyldur fylgjast, soleiðis at einans persónar, ið rinda til 

Heilsutrygd, hava rætt til veitingar.  

 

Almannaverkið mælir eisini til at forma heilsutrygdarlógina soleiðis, at persónar, ið eru fevndir 

av NKSS, og sum eru búsitandi í øðrum Norðurlandi, hava møguleika at verða fevndir av 

rættindum og skyldum eftir lógini um almenna heilsutrygd.  
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Harumframt mælir Almannaverkið til, at lógin verður sett í gildi eftir vanligum 

mannagongdum, har tað síðani í aðrari áseting kann framganga, at umsóknir um frítøku aftur 

til 1. januar 2014 kunnu viðgerast sambært lógini. 

 

Viðvíkjandi at umsóknin hevur virknað frá tí degi, hon er móttikin.  

Hesin spurningur varð umrøddur í einum arbeiðsbólki, ið hevur viðgjørt avbjóðingina við 

útisiglarum, ið ikki skulu rinda heilsutrygdargjald í Føroyum. Arbeiðsbólkurin varð varugur 

við, at ein borgari sambært NKSS og tilhoyrandi “ES-forordningi”, bert hevur skyldu til at 

rinda heilsutrygdargjald í einum limalandi. Arbeiðsbólkurin umrøddi tó, at tað illa ber til hjá 

Heilsutrygd at spora, hvørjir persónar starvast í øðrum Norðanlandi, og nær hesir persónar ikki 

longur starvast í øðrum Norðanlandi. Arbeiðsbólkurin kom tí til ta niðurstøðu, at um tað skal 

vera møguligt hjá Heilsutrygd at umsita skipanina um frítøku fyri heilsutrygdargjaldi, umframt 

hava eftirlit við, at tað bert eru borgarar, ið starvast í øðrum Norðanlandi, ið fáa frítøku, er 

neyðugt, at tað er borgarin, sum sendir inn umsókn um frítøku, og at tað somuleiðis er borgarin, 

ið boðar frá, tá ið hann ikki longur skal verða frítikin fyri at rinda heilsutrygdargjald.  

 

Viðvíkjandi at rættindi og skyldur skulu fylgjast 

Tað er ivasamt, um tað er í samsvari við “Nordisk konvention om social sikring”, at áseta, at 

persónur ikki hevur rætt til veitingar frá Heilsutrygd, um viðkomandi ikki rindar 

heilsutrygdargjald. Hetta av tí, at grundarlagið undir konventiónini er, at norðurlendingar skulu 

verða tryggjaðir veitingar í sínum egna landi ella í øðrum Norðanlandi, tá ið teir búgva og 

starvast í Norðanlondum. Umrøtt hevur verið at kanna møguleikan at gera eina 

endurgjaldsavtalu við Noreg, soleiðis at Heilsutrygd kann fáa útreiðslur sínar goldnar av 

Folketrygd. Hetta verður kannað nærri, tá ið hjálagda lógarbroyting er viðgjørd í Løgtinginum.  

 

Viðvíkjandi norðurlendingum, ið starvast í Føroyum 

Landsstýrismaðurin fer at taka hesa avbjóðing upp í øðrum sambandi, tá ið heilsutrygdarlóg og 

tilhoyrandi kunngerðir verða broyttar. 

  

Viðvíkjandi gildiskomu 

Landsstýrismaðurin hevur broytt gildiskomuásetingina soleiðis, at lógin fær gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 

 

Heilsutrygd fegnast um lógaruppskotið, ið hevur til endamáls at fáa samsvar ímillum 

heilsutrygdarlógina og “Nordisk konvention om social sikring” viðvíkjandi 

heilsutrygdargjaldi. Til § 1, pkt. 4 viðmerkir Heilsutrygd, at tað eigur at verða umhugsað, um 

ein sektarmøguleiki skal setast í lógina á sama hátt, sum er í § 24, stk. 3. Harumframt hevur 

Heilsutrygd viðmerkingar til fíggjarligu avleiðingarnar av lógaruppskotinum.  

 

Viðmerking: Landsstýrismaðurin hevur tikið viðmerkingarnar frá Heilsutrygd til eftirtektar, og 

hevur rættað lógaruppskotið til eftir viðmerkingunum frá Heilsutrygd. Uppskotið er eisini 

rættað til eftir viðmerkingunum frá Heilsutrygd um fíggjarligar avleiðingar. 

 

Reiðarafelagið fyri farmaskip hevur ikki viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

Fíggjarmálaráðið hevur ikki viðmerkingar til uppskotið. 

 

Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum metir ikki, at tað er rímiligt, at persónar gjalda 

heilsutrygd í fleiri londum, men vil leggja dent á, at best er um fólk, ið búgva í Føroyum gjalda 
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heilsutrygd í Føroyum. MBF spyr, um tað ber til at gera avtalu við onnur Norðurlond 

viðvíkjandi gjaldi. 

 

Viðmerking: Endamálið við hesum lógaruppskoti er at tryggja, at fólk ikki rinda 

heilsutrygdargjald í tveimum Norðanlondum. Hetta soleiðis, at lógin er í samsvar við 

konventiónina. Mett verður ikki, at tað í hesum sambandi er møguligt at seta sum treyt, at 

føroyingar, sum búgva í Føroyum, skulu gjalda heilsutrygdargjald í Føroyum. 

 

Umhvørvisstovan hevur ongar viðmerkingar til lógaruppskotið. 

 

TAKS hevur gjøgnumgingið uppskotið og mælir Heilsu- og innlendismálaráðnum til at hyggja 

nærri eftir orðingunum í § 24, stk. 2 og 3, fyri at hava eina líknandi orðing fyri krøv, sum eru 

íkomin eftirfylgjandi. TAKS mælir eisini Heilsumálaráðnum til, at nýggj grein verður orðað, 

soleiðis at tað verður greitt, at heilsutrygdargjald og renta, ið er fallið til gjaldingar, kann verða 

innheintað við panting. 

 

Viðmerking: Landsstýrismaðurin tekur viðmerkingarnar hjá TAKS til eftirtektar og hevur 

rættað lógaruppskotið til eftir viðmerkingunum frá TAKS. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av lógaruppskotinum. 

 

Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar 

Trupult er at meta um, hvørjar fíggjarligar avleiðingar lógaruppskotið hevur. Hetta av tí, at tað 

ikki er møguligt í skrivandi stund at siga, hvussu nógvir føroyingar fara at søkja um undantak 

fyri at gjalda heilsutrygdargjald. 

 

Heilsutrygd hevur mett um fíggjarligu avleiðingarnar av uppskotinum til omanfyri nevndu 

lógarbroyting. Samlaða metingin vísir, at fíggjarligu avleiðingarnar av lógarbroytingini fara at 

verða umleið 3 mió. kr. árliga. 

 

Metingin er grundað á talið av føroyingum, sum arbeiða á sjógvi og landi í Noregi. Tað eru 

eisini føroyingar í øðrum Norðanlondum, men nógv teir flestu arbeiða í Noregi. Heilsutrygd 

metir, at um allir føroyingar umborð á norskum skipum frameftir søkja um at verða undantiknir 

gjaldskyldu til Heilsutrygd, hevur tað væntandi við sær eina lækking í heilsutrygdarinngjøldum 

á umleið 2 mió. kr. árliga. 

 

Søkja allir føroyingar, sum arbeiða í Noregi á landi ella umborð á skipi, um at verða undantiknir 

gjaldskyldu til Heilsutrygd, vísa metingarnar, at tað hevur við sær eina lækking í inngjøldunum 

á umleið 3. mió. kr. árliga. 

 

Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ta avleiðing, at tey fólk, ið verða fevnd av § 24, stk. 2, eftir umsókn kunnu 

sleppa undan at rinda heilsutrygdargjald í Føroyum. 

 

Umhvørvisligar avleiðingar 

Uppskotið hevur ongar umhvørvisligar avleiðingar. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 
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Sosialar avleiðingar 

Uppskotið hevur ta avleiðing, at tey fólk, ið verða fevnd av § 24, stk. 2 eftir umsókn, kunnu 

sleppa undan at rinda heilsutrygdargjald í Føroyum. 

 

Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Uppskotið hevur við sær, at samsvar verður fingið ímillum heilsutrygdarlógina og “Nordisk 

konvention om social sikring”. 

 

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 Fyri landið/ 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki 

í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/

felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun 

til altjóða avtalur 

og reglur 
Ja Nei Nei Ja Ja 

Sosialar 

avleiðingar 
   Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 
 

Til § 1, nr. 1. 
Í galdandi heilsutrygdarlóg er yvirskriftin yvir § 24: “Gjald fyri 4”. Orðingin er ikki røtt, og 

verður við hesum lógaruppskoti rættað til: “Gjald”. 

 

Til § 1, nr. 2.  

Sambært hesari áseting kunnu persónar, sum eftir § 24 stk. 1, hava skyldu til at rinda 

heilsutrygdargjald í Føroyum, men sum rinda heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi vísandi 

til “Nordisk konvention om social sikring”, eftir umsókn sleppa undan gjaldskyldu.  

 

Orsøkin til, at krav verður sett um, at borgari skal senda inn umsókn, er, at tað er borgarin 

sjálvur, ið hevur vitanina um, hvar hann rindar heilsutrygdargjald. Heilsutrygd hevur ikki hesa 

vitanina.  

 

Undantøkan hevur virknað frá tí degi, umsóknin er móttikin.  
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Tá ið ein persónur ikki longur rindar heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi, hevur 

viðkomandi skyldu til at boða Heilsutrygd frá hesum. 

 

Stk. 2 og 3 verða eftir hetta stk. 3 og 4. 

 

Til § 1, nr. 3. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um viðurskifti viðvíkjandi umsókn og 

fráboðanarskyldu. Landsstýrismaðurin fær hervið heimild til at áseta reglur um mannagongdir 

í sambandi við umsókn og fráboðanarskyldu sambært § 24, stk. 2. 

 

Til § 1, nr. 4.  

Í annað punktum í § 26 verður sett áseting um, at Heilsutrygd til nýtslu í sambandi við umsókn 

um gjaldsfrítøku sambært § 24, stk. 2, kann útvega sær upplýsingar frá øðrum viðkomandi 

myndugleikum, undir hesum TAKS. 

 

Til § 1, nr. 5.  

Í § 26, stk. 2 verður sett áseting um, at um ein persónur hevur givið Heilsutrygd skeivar 

upplýsingar ella tagt um umstøður, sum hava týdning fyri gjaldsfrítøku sambært § 24, stk. 2, 

kann Heilsutrygd eftirfylgjandi krevja inn gjaldið, ið viðkomandi av órøttum ikki hevur goldið. 

Gjaldið kann krevjast við at afturhalda løn v.m. eftir reglunum um innkrevjing av persónligum 

skatti. Í § 26, stk. 3 verður ásett, at um ein persónur, ið er fevndur av lógini, ikki rindar gjaldið 

innan ásettu freist, verður rentutilskriving framd. Rentutilskrivingin er 0,7 % fyri hvønn 

byrjaðan mánað. Sama er galdandi fyri skuldskrivaða rentu. Tað vil siga, at um ein persónur, 

ið er frítikin fyri at rinda heilsutrygdargjald, ikki uppfyllir treytirnar fyri frítøku, verður her 

ásett heimild til at upprætta krav og rentutilskriving, um kravið ikki verður goldið til tíðina. 

 

Í § 26, stk. 2 verður renturokningin fyri almennum krøvum nýtt. Rentulógin verður ikki nýtt. 

Grundgevingin fyri hesum er, at tá tað er TAKS, sum innheintar skuldina, verður kravið lagt 

inn í innkrevjingarskipanina hjá TAKS, og har er rentusatsurin líka fyri øll almenn krøv. 

 

Til § 1, nr. 6.  

Nýggj grein 26 a verður sett inn í lógina og yvirskriftin til greinina verður “innheinting av 

skuld”. Í greinini verða ásettar reglur um innheinting av heilsutrygdargjaldi umframt rentu við 

panting. 

 

Til § 2. Gildiskomuáseting.  

Lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 6. mars 2017 

 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

/ Turid Arge 
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Fylgiskjøl: 

1. Javntekstur 

2. TAKS 

3. Almannamálaráðið 

4. Almannaverkið 

5. Heilsutrygd 

6. Vinnuhúsið 

7. Fíggjarmálaráðið 

8. Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum (MBF) 

9. Umhvørvisstovan 

10. Antares 

 


