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Løgtingsmál nr. 118/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almenna 

heilsutrygd (Heilsutrygdarlógin) (Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi 

hjá persónum, sum eru fyltir 67 ár) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almenna heilsutrygd (Heilsutrygdarlógin) 

(Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 67 ár) 

 

 

§ 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 § 12 verður orðað 

soleiðis: “Landsapotekarin” 

 

2. § 12 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 12. Landsapotekarin viðger 

umsóknir um tilskot til heilivág. 

Stk. 2. Landsapotekarin kann útvega 

sær tann neyðuga fakkunnleikan til 

viðgerð av umsóknum um tilskot til 

heilivág. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetur nærri 

reglur um virksemið hjá 

Landsapotekaranum, tá hesin skal 

viðgera umsóknir um tilskot til 

heilivág.” 

 

3. § 13 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 13. Tilskot verður veitt til heilivág, 

sum av Landsapotekaranum er lýstur at 

vera heimilaður tilskot. 

Landsapotekarin hevur dagføring av 

skránni við tilskotsheimilaðum 

heilivági um hendi.” 

 

4. § 16 verður orðað soleiðis: 

“§ 16. Í ávísum førum kann 

Landsapotekarin, eftir umsókn frá 

lækna, gera av, um tilskot kann veitast 

einum ávísum sjúklingi til keyp av 

heilivági, kostískoyti o.a., sum ikki er 

lýst at vera heimilað tilskot sambært § 

13.” 

 

5. § 18, stk. 3, nr. 5 verður orðað soleiðis: 
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“5) 100 % av tí partinum, sum fer upp 

um 2.380 kr. fyri fyritíðarpensjónistar 

og persónar, sum eru fyltir 67 ár.” 

 

6. § 18, stk. 5 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 5. Um ein persónur fyllir 18 ella 

67 ár, ella gerst fyritíðarpensjónistur í 

tíðarskeiðinum, verður tilskotið roknað 

eftir stk. 2 og 3 fram til tíðarskeiðið 

endar.” 

 

7. § 21, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 2. Fyri heilivág, sum verður 

skipaður í tilskotsbólk samsvarandi stk. 

1, verður tilskotið ásett í mun til lægsta 

søluprís í bólkinum. Landsapotekarin 

kann tó gera av, at ásettur tilskotsprísur 

skal standa við í ásetta tíðarbili, hóast 

bíligari heilivágur verður tøkur í ásetta 

tíðarbili.” 

 

8. § 22 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 22. Landsapotekarin kann, hóast 

ásetingarnar í § 21, í heilt serligum 

førum taka avgerð um at veita einum 

ávísum persóni hækkað tilskot 

samsvarandi § 18. Landsapotekarin 

tekur avgerð hesum viðvíkjandi seinast 

14 dagar eftir móttøku av umsókn frá 

lækna.” 

 

9. § 29, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“ § 29. Avgerðir tiknar av Heilsutrygd 

ella Landsapotekaranum sambært hesi 

lóg, kunnu kærast til Kærunevndina í 

almanna- og heilsumálum innan 4 

vikur eftir, at kærarin hevur fingið boð 

um avgerðina.” 

 

 

§ 2 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

mai 2018. 

Stk. 2. Avgerðir tiknar av 

Tilskotsnevndini, áðrenn henda 

løgtingslóg kom í gildi, kunnu innan 4 

vikur frá 1. mai 2018 kærast til 

Kærunevndina í almanna- og heilsumálum. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 

67 ár 

Í uppskotinum til fíggjarlógina fyri 2018 er avsett 1 mió. kr. til at javnseta rættindi hjá 

fyritíðarpensjónistum við rættindum hjá pensjónistum í heilsutrygdarlógini. Til hetta krevst ein 

lógarbroyting í heilsutrygdarlógini, § 18, stk. 3, nr. 5 og stk. 5. Harafturat skal broyting eisini 

gerast í kunngerð um prístalsviðgerð, sum hevur heimild í heilsutrygdarlógini, § 18, stk. 6. 

 

Avtøka av Tilskotsnevndini 
Heilsu- og innlendismálaráðið hevur fingið áheitan frá tveimum av limunum í 

Tilskotsnevndini, har teir heita á Heilsu- og innlendismálaráðið um at avtaka Tilskotsnevndina, 

og at uppgávur nevndarinnar í staðin verða lagdar beinleiðis undir Landsapotekaran at umsita. 

Limirnir vísa eisini á, at í Danmark er ongin tilskotsnevnd, men at umsóknir um tilskot verða 

viðgjørdar av starvsfólki hjá Lægemiddelstyrelsen, vanliga farmaseutum, og teimum til stuðuls 

eru serlæknar av ymiskum slag. 

 

Limirnir føra víðari fram, at tað er ov óarbeiðsligt við eini Tilskotsnevnd, og nevndin er 

beinleiðis óneyðug við tað, at Landsapotekarin sum stovnur einsamallur kann røkja 

uppgávurnar hjá Tilskotsnevndini. Um tað er neyðugt, kann Landsapotekarin fáa stuðul frá 

serlækna ella líknandi í teimum førum, har ivamál stinga seg upp. 

 

Borgarin, sum skal søkja um tilskot, verður ikki verri stillaður av, at ein viðgerð um tilskot til 

heilivág verður viðgjørd av Landsapotekaranum og ikki sum nú av einari nevnd við trimum 

limum. Henda broyting fær heldur onga ávirkan á upphæddina av einum tilskoti, eins og 

viðgerðartíðin av umsóknum heldur ikki væntast at broytast stórvegis við hesari lógarbroyting. 

 

Sjálvt um tað við uppskotinum verður sami myndugleiki, sum bæði viðgerð umsóknir um 

tilskot og sum í flestu førum eisini selur heilivágin, so metir Heilsu- og innlendismálaráðið, at 

tað ikki á nakran hátt verður talan um gegnistrupulleikar, ella at Landsapotekarin sum 

myndugleiki fer at viðgera umsóknir við tí fyri eyga, at apoteksverkið skal fáa fíggjarligan 

vinning ella ágóða av noktan ella játtan av umsóknum.  

 

Somuleiðis er kunngerð, ið ásetur søluprís á heilivági (sí kunngerð nr. 113 frá 1. juli 1992 um 

áseting av søluprísi á heilivági, sum seinast broytt við kunngerð nr. 40 frá 2. mai 2016).  
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1.2. Galdandi lóggáva 

Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 

67 ár 

Allir persónar, ið eru búsitandi í Føroyum, sum eru skrásettir í fólkayvirlitinum at búgva í 

Føroyum, hava rætt til veitingar sambært heilsutrygdarlógini. 

 

Sambært lógini veitir Heilsutrygd tilskot til persónar, sum keypa tilskotsheimilaðan heilivág. 

Tilskot verður veitt sambært tilskotsstiganum, alt eftir, hvussu nógv keypt verður fyri í einum 

tilskotsári. 

 

Allir borgarar sum, eftir ávísing frá lækna, keypa tilskotsheimilaðan heilivág á apotekunum, 

fáa tilskot. Landsapotekarin umsitur skránna við tilskotsheimilaðum heilivági og tilskotið, sum 

Heilsutrygd rindar, verður frádrigið, áðrenn borgarin rindar á Apotekinum. Heilsutrygd rindar 

síðani ískoytið beinleiðis til Apotekið. 

 

Tilskotsskipanin er gjørd soleiðis, at tey, sum hava størst tørv á heilivági, fáa mest tilskot, 

meðan tey, sum ikki hava so stóran tørv á heilivági, fáa minni tilskot. Nakrar smávegis 

broytingar hava verið gjørdar síðani skipanin varð sett í verk. 

 

Tilskotið verður roknað eftir nýtsluni í einum tilskotsári, sum er tíðarskeiðið frá fyrsta keypi 

og 12 mánaðir fram. Næsta tilskotsár byrjar, tá keypt verður fyrstu ferð, eftir at eitt tilskotsár 

er lokið. 

 

Heilivágstilskotið verður ásett út frá einum progressivum (stígandi, vaksandi, økjandi) skala, 

soleiðis at borgarar, sum brúka nógvan heilivág, rinda lutfalsliga minni enn tey, sum brúka lítið 

av heilivági. 

 

Eitt ávíst egingjald er fyri tilskotsheimilaðan heilivág. Talvan niðanfyri vísir galdandi 

tilskotsstiga: 

18-67 ár  67 + ár   

kr.  
 kr.    

0-509 0%  0-509 0%  

509-1.017 40%  509-1.017 40%   

1.017-2.034 60%  1.017-2.034 60%   

2.034-5.391 75%  2.034-2.421 75%   

5.391- 100%  2.421- 100%   

Gjald 

2.059,85 
  

 

Gjald 

1.317,35 
    

 

Persónar undir 18 ár rinda ikki egingjald. Tað vil siga, tey fáa 100 % í tilskoti, tá keyptur verður 

tilskotsheimilaður heilivágur. Persónar, ið eru fyltir 67 ár ella eldri hava lægri egingjald, enn 

persónar millum 18 og 67 ár. 

 

Ongar ásetingar eru í galdandi heilsutrygdarlóg um fyritíðarpensjónistar. Landsstýrismaðurin 

leggur í hesum uppriti upp til, at fyritíðarpensjónistar verða javnsettir við persónar yvir 67 ár í 

heilsutrygdarlógini.  
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Avtøka av Tilskotsnevndini 
Í núverandi heilsutrygdarlóg er áseting um Tilskotsnevndina í § 12. Endamálið við 

Tilskotsnevndini er at viðgera umsóknir og taka avgerðir sambært reglunum í §§ 13-22 í somu 

lóg. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er tvídeilt. Talan er um ávikavist at javnstilla rættindini hjá 

fyritíðarpensjónistunum við rættindini hjá persónum, sum eru fyltir 67 ár og at avtaka 

Tilskotsnevndina og leggja uppgávurnar hjá nevndini til Landsapotekaran at umsita. 

 

Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 

67 ár 

Endamálið við broytingini er at javnseta fyritíðarpensiónistar við persónar, sum eru fyltir 67 

ár. Hetta krevur eina lógarbroyting í § 18, stk. 3, nr. 5 og stk. 5 í løgtingslóg um almenna 

heilsutrygd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 166 frá 24. desember 2015. 

 

Avtøka av Tilskotsnevndini 

Endamálið við broytingini er at avtaka Tilskotsnevndina eftir áheitan frá tveimum av limunum 

í nevndini og í staðin leggja uppgávurnar hjá nevndini, ið eru at viðgera umsóknir um tilskot 

til heilivág, undir Landsapotekaran.    

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 

67 ár 

 

Lógarbroytingin hevur við sær, at fyritíðarpensjónistar, aftan á at broytingin er komin í gildi, 

verða javnstillaðir við persónar 67 ár og eldri í heilsutrygdarlógini. Tað vil siga, at aftan á 

lógarbroytingina er tilskotsstigin, sum í dag er galdandi fyri persónar 67 ár og eldri, eisini 

galdandi fyri fyritíðarpensjónistar. 

 

Hetta hevur við sær, at fyritíðarpensjónistar, sum í dag hava eitt egingjald upp á í mesta lagi 

2.059,85 kr. um árið, aftan á lógarbroytingina fara at rinda í mesta lagi 1.317,35 kr. í egingjaldi 

um árið. Tað vil siga, ein lækking í árliga egingjaldinum á 742,50 kr. 

 

Avtøka av Tilskotsnevndini 
Lógarbroytingin um Tilskotsnevndina verður gjørd sum eitt uppískoyti til uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almenna heilsutrygd (Javnstilla rættindi hjá 

fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 67 ár). Talan er einans um eina 

fyrisitingarliga broyting, ið eftir ætlan fer at lætta um fyrisitingarliga partin av hesum øki.   

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 

67 ár 

 

Uppskotið hevur verið til ummælis hjá: 

Fíggjarmálaráðnum, Landsapotekaranum, Almannaverkinum, Almannamálaráðnum, 

Kommunulæknafelag Føroya, Læknafelag Føroya, Sjúklingaráðnum, MBF, Landsfelag 

Pensjónista og Heilsutrygd. 
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Almannamálaráðið hevur ongar viðmerkingar til uppskotið, men ger vart við, at 

pensjónsnýskipanin væntandi fer at hava ávirkan á lógina um almenna heilsutrygd. 

Viðmerking: Hetta uppskotið leggur ikki upp til, at broytingar verða gjørdar í hesum 

sambandi. Hetta verður tikið upp aftur, tá ið pensjónsnýskipanin er liðugt viðgjørd. 

 

Heilafelagið hevur ongar viðmerkingar, men fegnast um uppskotið. 

 

Landsfelag Pensjónista tekur undir við uppskotinum. 

 

Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum tekur undir við uppskotinum. 

 

Heilsutrygd tekur undir við uppskotinum og ger vart við, at fyritíðarpensjónistar ikki eru 

javnstillaðir við fólkapensjónistar í Kunngerð nr. 32 frá 12. apríl 2012 um ískoyti til brillustell 

og brillugløs, sum er sett í gildi við heimild í § 9, stk. 2 í løgtingslóg um almenna heilsutrygd. 

Viðmerking: Viðmerkingarnar hjá Heilsutrygd omanfyri verða tiknar til eftirtektar, tá ið hetta 

uppskotið er liðugt viðgjørt. 

 

Almannaverkið ger vart við, at lógarbroytingin hevur við sær, at Almannaverkið skal senda 

Apoteksverkinum mánaðarligt yvirlit yvir fyritíðarpensjónistar, og hevur hetta við sær ein 

minni meirkostnað fyri Almannaverkið. 

Viðmerking: Hetta uppskotið leggur ikki upp til, at broytingar verða gjørdar í hesum 

sambandi. 

 

Avtøka av Tilskotsnevndini 
Ásetingarnar um at avtaka Tilskotsnevndina er ein fyrisitingarlig broyting, ið er viðgjørd 

saman við Landsapotekaranum og Tilskotsnevdini. Báðir partar taka undir við broytingini. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Heilsutrygd hevur gjørt metingar um fíggjarligu avleiðingarnar av at javnseta rættindi hjá 

fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum yvir 67 ár í heilsutrygdarlógini. Mett verður, 

at lógarbroytingin hevur við sær meirútreiðslur til heilsutrygdarveitingar á umleið 1,5 mió. kr. 

árliga. 

 

Í fíggjarlógaruppskotinum er í 2018 avsett 1 mió. kr. til at javnseta rættindi hjá 

fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum 67 ár og eldri í heilsutrygdarlógini. Tað vil 

siga, játtanin røkkur til tveir triðingar av árinum ella frá 1. mai 2018 og árið út. Harumframt er 

ein kostnaður at broyta KT-skipan hjá Apoteksverkinum á umleið 100.000 kr. 

 

Broytingarnar í lógini fara ikki at hava fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar.  

Broytingin við at avtaka Tilskotsnevndina fer ikki at hava fíggjarligar avleiðingar fyri land og 

kommunur. 

 

2.2. Umsitingaligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Broytingin hevur við sær, at Almannaverkið frameftir skal senda Apoteksverkinum 

mánaðarligt yvirlit yvir fyritíðarpensjónistar, sum síðan skal innlesast í skipanina hjá 

Apoteksverkinum. 

 



HEILSU- OG INNLENDISMÁLARÁÐIÐ  

síða 7 av 9 

 

Harafturat skulu tillagingar gerast í KT-skipanini hjá Apoteksverkinum. 

 

Broytingar í lógini fara ikki at hava umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar. 

 

Broytingin við at avtaka Tilskotsnevndina fer ikki at hava umsitingarligar avleiðingar fyri land 

og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Ongar. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Ongar. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Ongar. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Broytingin hevur við sær, at rættindi hjá fyritíðarpensjónistum verða javnstillað við rættindi 

hjá persónum 67 ár og eldri í heilsutrygdarlógini. Hetta merkir, at árliga egingjaldið hjá 

fyritíðarpensjónistum lækkar úr 2.059,85 kr. niður í 1.317,35 kr.  

 

Broytingin við at avtaka Tilskotsnevndina fer ikki at hava fíggjarligar avleiðingar fyri ávísar 

samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongar. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Ongar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Nei. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Nei. 

 

2.12. Gjøld 

Nei. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur 

Nei  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Heimildir eru ikki lagdar til annan landsstýrismann ella kommunur. 
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2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

Heilivágstilskotið er ásett út frá einum progressivum og stigvísum skala. Fyri 

fyritíðarpensjónistar og persónar 67 ár og eldri, er ásett lægri egingjald, enn fyri persónar 

millum 18 og 67 ár.  

 

Til § 1 

 

Nr. 1  

Yvirskriftin  “Tilskotsnevnd” í kapittul 3 verður strikað og  broytt til “Landsapotekarin”. 

 

Nr. 2 

“Tilskotsnevnd” verður strikað og orðingin “Landsapotekarin” kemur at standa staðin fyri. 

 

Nr. 3  

“Tilskotsnevnd” verður strikað og orðingin “Landsapotekarin” kemur at standa staðin fyri. 

 

Nr. 4 

“Tilskotsnevnd” verður strikað og orðingin “Landsapotekarin” kemur at standa staðin fyri. 
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Nr. 5 

Fyritíðarpensjónistar fáa tilskot á 100 % av tí partinum av samlaðu útreiðslum, sum fer upp um 

2.421 kr. 

 

 

Nr. 6 

Tá ein persónur gerst fyritíðarpensjónistur, verður tilskotið broytt, tá ið næsta tíðarskeið byrjar. 

Somuleiðis, um støðan hjá einum persóni broytist, soleiðis at viðkomandi ikki er 

fyritíðarpensjónistur longur, verður tilskotið broytt, tá ið næsta tíðarskeið byrjar. 

 

 

Nr. 7 

“Tilskotsnevnd” verður strikað og orðingin “Landsapotekarin” kemur at standa staðin fyri. 

 

Nr. 8 

“Tilskotsnevnd” verður strikað og orðingin “Landsapotekarin” kemur at standa staðin fyri. 

“kommunulækna” verður strikað og orðingin “lækna” kemur at standa staðin fyri. 

 

Nr. 9 

“Tilskotsnevnd” verður strikað og orðingin “Landsapotekarin” kemur at standa staðin fyri. 

 

 

Til § 2 

Stk. 1. Gildiskoman verður sett at verða 1. mai 2018. 

Stk. 2. Avgerðir tiknar av Tilskotsnevndini kunnu sambært § 29, stk. 1 í áður galdandi lóg 

kærast til Kærunevndina í almanna- og heilsumálum innan 4 vikur eftir, at kærarin hevur fingið 

boð um avgerðina. Sostatt kann ein avgerð tikin av Tilskotsnevndini innan 1. mai 2018 kærast 

til Kærunevndina í almanna- og heilsumálum.   

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 6. mars 2018. 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

/ Turid Arge 

 

 

Fylgiskjøl: 

 

1. Javntekstur 

2. Almannamálaráðið 

3. Heilafelagið 

4. Landsfelag Pensjónista 

5. Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum 

6. Heilsutrygd 

7. Almannaverkið 


