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Javntekstur 

 

Galdandi lóggáva 

§ 10 Avgerð um val av fyriskipan sbrt. § 9 

verður tikin við støði í fyritreytum og 

ynskjum um framtíðar yrkisleið hjá tí 

einstaka. 

Stk. 2. Val av fyriskipan skal vera skynsamt 

í mun til fyritreytirnar og stytst møguligu 

leiðina hjá tí einstaka at røkka 

endamálinum um at gerast førur fyri at 

forsyrgja sær og sínari familju. 

Stk. 3. Val av fyriskipan skal takast við 

støði í eini neyvari heildarmeting av 

fremjandi og tarnandi fyritreytunum. Í 

heildarmetingingini skulu atlit takast til: 

1)   skúlagongd og útbúgving, 

2)   arbeiðsroyndir higartil, 

3)   áhugamál, 

4)   innlæringarevni, 

5)   evni og hug hjá viðkomandi at 

innganga í sosialar og arbeiðsligar 

samanhangir, 

6)   heilsulig viðurskifti, herundir 

arbeiðstarn, 

7)   familjuviðurskifti og onnur sosial 

viðurskifti av týdningi fyri fyriskipan, 

8)   arbeiðsmøguleikar eftir lokna 

fyriskipan og 

9)   onnur viðurskifti, ið verða mett at hava 

týdning. 

Stk. 4. Val av fyriskipan skal taka støði í, at 

fyriskipanin skal fremjast í Føroyum. Til 

fólk við sjónbreki og hoyribreki kann 

fyriskipan heilt ella lutvíst fyriskipast í 

øðrum landi, um egnað fyriskipan ikki er í 

Føroyum. 

Stk. 5. Í sambandi við fyriskipan sbrt. § 9, 

stk. 1, nr. 5 og 6 kann stuðul veitast til 

styttri tiltøk í øðrum landi. 

Stk. 6. Í meting av tarnandi fyritreytum sbrt. 

stk. 3 skulu atlit ikki takast til møguligar 

strukturtrupulleikar á arbeiðsmarknaðinum. 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð 

áseta nærri reglur fyri vali av fyriskipan og 

um metan av atlitum. 

 

Broytingaruppskot 

§ 10 Avgerð um val av fyriskipan sbrt. § 9 

verður tikin við støði í fyritreytum og 

ynskjum um framtíðar yrkisleið hjá tí 

einstaka. 

Stk. 2. Val av fyriskipan skal vera skynsamt 

í mun til fyritreytirnar og stytst møguligu 

leiðina hjá tí einstaka at røkka 

endamálinum um at gerast førur fyri at 

forsyrgja sær og sínari familju. 

Stk. 3. Val av fyriskipan skal takast við 

støði í eini neyvari heildarmeting av 

fremjandi og tarnandi fyritreytunum. Í 

heildarmetingingini skulu atlit takast til: 

1)   skúlagongd og útbúgving, 

2)   arbeiðsroyndir higartil, 

3)   áhugamál, 

4)   innlæringarevni, 

5)   evni og hug hjá viðkomandi at 

innganga í sosialar og arbeiðsligar 

samanhangir, 

6)   heilsulig viðurskifti, herundir 

arbeiðstarn, 

7)   familjuviðurskifti og onnur sosial 

viðurskifti av týdningi fyri fyriskipan, 

8)   arbeiðsmøguleikar eftir lokna 

fyriskipan og 

9)   onnur viðurskifti, ið verða mett at hava 

týdning. 

Stk. 4. Val av fyriskipan skal taka støði í, at 

fyriskipanin skal fremjast í Føroyum. Til 

fólk við sjónbreki og hoyribreki kann 

fyriskipan heilt ella lutvíst fyriskipast í 

øðrum landi, um egnað fyriskipan ikki er í 

Føroyum. 

Stk. 5. Persónar, sum hava 

miðnámsskúlaprógv, og sum hava 

autismu ella somu eyðkenni og líknandi 

avbjóðingar í mun til útbúgving, sum 

tey, ið hava autismu, kunnu í serligum 

førum fáa stuðul til førleikagevandi 

útbúgving uttanlands, um so er, at tað 

ikki finst hóskandi tilboð í Føroyum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17, stk. 1. Um persónur, ið fær 

stuðulsveiting sbrt. § 12, verður sjúkur og 

fyribils ikki kann fylgja 

fyriskipanarætlanini, kann stuðul sbrt. § 12 

halda fram upp til 6 mánaðir, um útlit eru 

fyri, at fyriskipanin kann halda fram óbroytt 

aftaná sjúkraskeiðið hjá viðkomandi. 

 

 

 

Stk. 6. Í sambandi við fyriskipan sbrt. § 9, 

stk. 1, nr. 5 og 6 kann stuðul veitast til 

styttri tiltøk í øðrum landi. 

Stk. 7. Í meting av tarnandi fyritreytum 

sbrt. stk. 3 skulu atlit ikki takast til 

møguligar strukturtrupulleikar á 

arbeiðsmarknaðinum. 

Stk. 8. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð 

áseta nærri reglur fyri vali av fyriskipan og 

um metan av atlitum. 

 

§ 17, stk. 1. Um persónur, ið fær 

stuðulsveiting sbrt. § 12 ella § 13 a, stk. 1, 

verður sjúkur og fyribils ikki kann fylgja 

fyriskipanarætlanini, kann stuðul sbrt. § 12 

ella § 13 a, stk. 1 halda fram upp til 6 

mánaðir, um útlit eru fyri, at fyriskipanin 

kann halda fram óbroytt aftaná 

sjúkraskeiðið hjá viðkomandi. 

 

 


