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Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 131/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk (Stuðul til fyriskipan uttanlands) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk 

(Stuðul til fyriskipan uttanlands) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 63 frá 15. mai 2012 um 

arbeiðsfremjandi tiltøk, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 142 frá 20. desember 2012, 

løgtingslóg nr. 142 frá 18. desember 2013, 

løgtingslóg nr. 70 frá 22. mai 2015, 

løgtingslóg nr. 138 frá 16. desember 2015 

og løgtingslóg nr. 132 frá 20. desember 

2016, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 10 verður aftan á stk. 4 sum nýtt 

stk. sett:  

“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.” 

Stk. 5-7 verða eftir hetta stk. 6-8. 

 

2. Í § 17, stk. 1 verður tvær staðni aftan á 

“§ 12” sett: “ella § 13 a, stk. 1”. 

 

 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 

2017.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31. mars 2017 

Mál: 16/01310-45 

Viðgjørt: Heri Petersen 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Hetta uppskotið fevnir um tvær ymiskar broytingar, harav tann eina er av tøkniligum slagi, ið 

ikki hevur praktiskan týdning fyri borgaran 

 

1.1.1 Stuðul til útbúgving uttanlands 

Næmingarnir í fyrsta serflokkinum í Hoydølum verða lidnir í juni 2017, og tá verður væntandi 

neyðugt at seta í verk nýggjar fyriskipanir fyri at búgva hesar persónar til arbeiðsmarknaðin.  

Næmingarnir í serflokkinum hava autismu og hava tí serligar avmarkingar í mun til val av 

víðari útbúgvingum. Nakrir av hesum næmingum hava heilt serligar førleikar innan eitt 

avmarkað øki, og um útbúgvingarmøguleikarnir í Føroyum innan júst hetta økið ikki eru til 

staðar, ber illa til at seta víðari fyriskipan í gongd. Fyri einstakar næmingar, sum annars hava 

góð útlit til at kunna fóta sær á arbeiðsmarknaðinum, kann avleiðingin blíva, at tey ikki koma 

á vanliga arbeiðsmarknaðin. 

 

1.1.2 Stuðulsveiting til persónar, sum gerast sjúkir 

Talan er um eina ógreiðu í lógini, og er hetta tí ein broyting av tøkniligum slagi, ið ikki hevur 

praktiskan týdning fyri borgaran.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

1.2.1 Stuðul til útbúgving uttanlands 

Fólk, sum fáa stuðul sambært lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk til at fara í útbúgving, fáa vanliga 

stuðul til eina førleikagevandi útbúgving. Tey, sum ikki hava ástøðiligt grundarlag til 

førleikagevandi útbúgving, fáa eisini stuðul til at fullføra t.d. miðnámsskúla. Vanliga er ikki 

nóg mikið einans at fáa stuðul til at nema sær miðnámsútbúgving, tí miðnámsskúli er bert eitt 

stig á vegnum til arbeiðsmarknaðin.  

 

Á vári 2015 samtykti Løgtingið at skerja møguleikarnar at veita stuðul sambært lógini um 

arbeiðsfremjandi tiltøk til útbúgving uttanlands. Síðani tá hava tað einans verið fólk við 

sjónbreki ella hoyribreki, sum hava havt rætt til stuðul til útbúgving uttanlands. Tó verður eisini 

veittur stuðul til styttri fyriskipanir uttanlands.  

 

Endamálið við broytingini var at tálma útreiðsluvøkstrinum hjá landskassanum, tí tað er bíligari 

fyri landið at veita stuðul til útbúgvingar í Føroyum. Tó varð mett, at fólk við sjónbreki og 

hoyribreki vóru serliga avmarkað í mun til útbúgvingar í Føroyum, og at tað eisini var 

fíggjarliga skynsamari at veita teimum stuðul til útbúgving uttanlands heldur enn at seta á stovn 

fyriskipanir í Føroyum. 

 

Í fyrsta serflokkinum í Hoydølum, sum byrjaði í 2013, ganga næmingar, sum hava autismu. 

Frálæran er tillagað næmingunum, og m.a. tekur tað 4 ár at fáa miðnámsskúlaprógv. 

Næmingarnir í serflokkinum fáa eitt fullfíggjað prógv, eins og aðrir næmingar, og fáa tey fyrstu 

prógv í juni 2017. Hesir næmingarnir fara sostatt væntandi víðari í aðra fyriskipan. 

Næmingarnir í serflokkinum hava autismu og hava tí serligar avmarkingar í mun til val av 

víðari útbúgvingum. Ofta er tað eisini soleiðis, at teirra evni og áhugi eru tengd at hvørjum 

øðrum, og verða evni og áhugi skild at, er størri vandi fyri, at fyriskipanin ikki eydnast, enn tað 
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er hjá øðrum bólkum. T.v.s., at tey megna ikki eins og onnur fólk at fara undir eina útbúgving, 

uttan so at tað verða gjørdar serligar tillagingar. 

 

Flestu næmingarnir vóru yngri enn 18 ár og búðu heima hjá foreldrum, tá teir byrjaðu í 

serflokkinum. Men nú teir eru vorðnir eldri, verður hetta ikki mett at vera ein nøktandi loysn. 

Teir hava tørv á stuðli í gerandisdegnum, og tí skal ein møgulig fyriskipan samskipast við eitt 

bútilboð, uttan mun til um fyriskipanin verður framd í Føroyum ella uttanlands. 

 

1.2.2 Stuðulsveiting til persónar, sum gerast sjúkir 

Stuðulsveitingar eftir hesi lógini verða veittar eftir § 12 og eftir § 13 a. Einasti munur á § 12 

og § 13 a er, at tey, sum fáa lestrarstuðul, fáa veiting eftir § 13 a, meðan tey, sum ikki fáa 

lestrarstuðul, fáa veiting eftir § 12. Sostatt er talan um sama persónsskara. Tá tað í ymiskum 

pørtum av lógini verður víst til veitingar, verður tí víst til bæði § 12 og § 13 a. Í § 17, stk. 1 

manglar tó tilvísingin til § 13 a, og er hetta ikki tilvitað.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

1.3.1 Stuðul til útbúgving uttanlands 

Endamálið við broytingini er at geva persónum, sum hava autismu, sum í Føroyum hava serliga 

avmarkaðar møguleikar at nema sær førleikagevandi útbúgving, møguleika at fáa stuðul til 

útbúgving uttanlands. Persónar við autismu, og sum fullføra miðnámsskúla, hava góð útlit til 

at fóta sær á vanliga arbeiðsmarknaðinum og harvið forsyrgja sær og sínum, men avgerandi 

fyri tey er at fáa eina førleikagevandi útbúgving. 

 

Fáa hesi ikki møguleika at fara undir útbúgving uttanlands, tá er spurningurin, um skipanin, 

sum er sett í gongd í sambandi við miðnámsútbúgving, skal víðkast til eisini at fevna um 

framhaldsútbúgvingar. Men hóast ein tílík skipan verður víðkað, so er ikki víst, at tað ber til at 

bjóða ta útbúgvingina, sum ein persónur við autismu megnar at taka. Eisini skal havast í huga, 

at tað bert eru einstakir persónar, sum væntandi fara at lúka treytirnar fyri stuðli til útbúgving 

uttanlands, og tað kann tí blíva skynsamari at veita stuðul uttanlands, heldur enn at menna 

víðfevndar skipanir í Føroyum til einstakar persónar. 

 

Ásetingin um stuðul til útbúgving uttanlands fevnir eisini um persónar, sum hava líknandi 

avbjóðingar sum tey, ið hava autismu. 

 

1.3.2 Stuðulsveiting til persónar, sum gerast sjúkir 

Broytingin hevur til endamáls at gera lógina greiðari, og verður sostatt í § 17, stk. 1 eisini víst 

til § 13 a. Broytingin hevur ikki praktiskan týdning fyri borgaran, tí Almannaverkið hevur 

tulkað lógina soleiðis, at tey, sum fáa veiting eftir § 13 a, eisini eru fevnd av heimildini. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

1.4.1 Stuðul til útbúgving uttanlands 

Uppskotið hevur við sær, at persónar, sum hava autismu, og sum hava miðnámsskúlaprógv, í 

serligum førum kunnu fáa stuðul til at nema sær útbúgving uttanlands. 

  



ALMANNAMÁLARÁÐIÐ  

Síða 4 av 7 

1.4.2 Stuðulsveiting til persónar, sum gerast sjúkir 

Teknisk broyting.  

 

  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið er sent til ummælis hjá: 

Almannaverkinum 

MBF 

Sosialráðgevarafelagnum 

Vinnuhúsinum 

Mentamálaráðnum 

Fíggjarmálaráðnum 

Samtaki 

Fakfelagssamstarvinum 

 

Harumframt hevur uppskotið verið til ummælis alment á síðuni www.foroyalandsstyri.fo. 

 

Sosialráðgeverafelagið, Mentamálaráðið, Fíggjarmálaráðið og Fakfelagssamstarvið hava ikki 

gjørt viðmerkingar til uppskotið, og Vinnuhúsið hevur boðað frá, at tey ikki hava viðmerkingar 

til uppskotið. Samtak hevði viðmerkingar til broytingar, sum eru tiknar aftur, og hevði Samtak 

ongar viðmerkingar til broytingarnar, sum eru í hesum uppskotinum.  

 

Í uppskotinum, ið varð sent til ummælis, var ásetingin um stuðul til útbúgving uttanlands 

avmarkað til persónar við autismu. Almannaverkið hevur gjørt vart við, at tað kunnu vera 

einstakir persónar, sum hava líknandi avbjóðingar sum tey við autismu í mun til útbúgving, 

men at hesi hava ikki diagnosuna autisma. Almannaverkið hevur tí skotið upp at broyta 

ásetingina til eisini at fevna um persónar, sum hava somu eyðkenni og líknandi avbjóðingar 

sum tey við autismu. Hetta er tikið til eftirtektar, eins og nakrar smávegis viðmerkingar til 

almennu viðmerkingarnar eisini eru tiknar til eftirtektar.  

 

MBF setir spurnartekin við, at rætturin til stuðul til útbúgving uttanlands einans verður galdandi 

fyri persónar við autismu, meðan Javni átalar, at rætturin einans er galdandi fyri fólk, sum hava 

autismu. Síðani uppskotið hevur verið til ummælis, er ásetingin broytt til eisini at fevna um 

persónar, sum hava somu eyðkenni og líknandi avbjóðingar í mun til útbúgving sum tey, ið 

hava autismu.  

 

Orsøkin til, at landsstýrismaðurin ynskir at geva persónum, sum hava autismu og líknandi 

avbjóðingar, møguleika til í serligum førum at fáa stuðul til útbúgving uttanlands, er, at hesi í 

størri mun enn aðrir bólkar hava avmarkingar í mun til at fara undir útbúgving í Føroyum.  

 

  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

2.1.1 Stuðul til útbúgving uttanlands 

http://www.foroyalandsstyri.fo/
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Væntandi verða bert heilt fáir næmingar, sum í 2017 fara undir útbúgving í Danmark. Talan er 

um persónar, sum í dag vanliga búgva heima hjá foreldrunum, og sum móttaka eina veiting 

sbrt. lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk – vanliga umleið 5.000 kr. um mánaðin, samsvarandi við 

60.000 kr. um árið. Tey fáa eisini nakrar stuðulstænastur, og tað er knýtt eitt mentortoymi at 

hesum persónum.  

 

Gjaldið fyri ein næming, sum býr á skúlaheimi fyri persónar við autismu í Danmark, er uml. 

400.000 kr. um árið. Við í hesi upphæddini eru útreiðslur til uppihald, kost, sosialnámsfrøðiliga 

fyriskipan v.m. Aftrat hesum kemur nakað av ferðaútreiðslum.  

 

Mett verður, at ein líknandi fyriskipan í Føroyum hevði kostað 330.000 kr. um árið.  

 

Stendur valið millum at veita stuðul til útbúgving uttanlands og at fyriskipa líknandi tilboð í 

Føroyum, verða meirútreiðslurnar fyri landskassan uml. 70-100 tús. kr. fyri hvønn næmingin, 

um alternativið er, at persónarnir fara í fyriskipan í Føroyum og sostatt eisini her skulu hava 

serligt bútilboð. Persónarnir fáa uppihaldsveiting sambært lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk, uttan 

mun til um teir eru í Danmark ella í Føroyum. Hesir persónarnir hava ikki rætt til danskan 

lestrarstuðul. Væntandi verður bert talan um einstakar næmingar, sum fara at fáa stuðul til 

útbúgving uttanlands. 

 

Nýggjur serflokkur fyri næmingar við autismu byrjar annað hvørt ár, og um t.d. tveir næmingar 

annaðhvørt ár fáa stuðul til útbúgving uttanlands, verða meirútreiðslurnar frá 2019/2020 og 

frameftir uml. 200 til 300 tús. kr. 

 

2.1.2 Stuðulsveiting til persónar, sum gerast sjúkir 

Ongar fíggjarligar avleiðingar. 

 

  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri Almannaverkið ella fyri 

kommunurnar. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

ávís øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri onnur enn teir persónar, ið uppskotið er 

tilætlað, sum lýst omanfyri.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 
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Uppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til millumtjóðasáttmálar á økinum.  

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar  

Lógaruppskotið hevur ikki við sær kendar marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella ger onnur størri inntriv 

í rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skatt ella avgjøld.  

 

2.12. Gjøld  

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur.  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella til kommunur.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

2.17. 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 Nei 

Umsitingarlig

ar avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvislig

ar avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
   Ja  

 



ALMANNAMÁLARÁÐIÐ  

Síða 7 av 7 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

Til § 1, nr. 1 

Tá tað verður mett mest skynsamt fyri at røkka endamálinum um at kunna forsyrgja sær og 

sínum, kann stuðul í serligum førum veitast til førleikagevandi útbúgving uttanlands. Ásetingin 

fevnir um persónar, sum hava autismu, og um persónar, sum hava somu eyðkenni sum tey, ið 

hava autismu. T.v.s., at fyri at fáa rætt til stuðul til útbúgving uttanlands skulu persónar, sum 

hava somu eyðkenni sum tey við autismu, eisini hava líknandi avbjóðingar í mun til útbúgving 

sum tey, ið hava autismu. Tey hava avbjóðingar, sum hava við sær serliga avmarkaðar 

møguleikar at fara undir útbúgving í Føroyum. Við serligum førum er at skilja, at skynsamasta 

fyriskipanin ikki kann fremjast í Føroyum. 

 

Til § 1, nr. 2 
Persónar, sum fáa veiting eftir § 13 a, eru eisini fevndir av § 17, stk. 1. 

 

Til § 2 

Lógin kemur í gildi 1. juli 2017.   

 

 

Almannamálaráðið, 31. mars 2017 

 

 

 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringssvar frá Almannaverkinum 

Fylgiskjal 3: Hoyringssvar frá Javna 

Fylgiskjal 4: Hoyringssvar frá MBF 

Fylgiskjal 5: Hoyringssvar frá Samtak 

Fylgiskjal 6: Hoyringssvar frá Vinnuhúsinum 

 


