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Ummælisviðgerð 
 

  

 

Almannamálaráðið hevur viðgjørt innkomnu viðmerkingarnar og hevur fyri greidleika býtt 

viðmerkingarnar upp samsvarandi bygnaðinum í lógaruppskotunum. 

 

Í hesum skjali eru serliga innihaldsligu viðmerkingarnar viðgjørdar eins og flestu viðmerkingar, 

sum ikki eru tiknar til eftirtektar, eru umrøddar.Tøkniligar ella minni viðmerkingar eru tiknar til 

eftirtektar, og er lógaruppskotið tillagað samsvarandi, uttan at tað beinleiðis er tilskilað í hesum 

skjali.  

 

Øll innkomin ummælisskriv eru løgd við sum fylgiskjøl til hetta lógaruppskot og víst verður til 

hesi fyri nágreiniligu viðmerkingarnar frá ymisku ummælispørtunum.   

 

Lógarheitið 

Einstakir ummælispartar hava víst á, at vælferð fevnir um aðrar tænastur enn tær, ið eru ásettar við 

hesum lógaruppskoti, og at heitið tí eigur at vera øðrvísi.  

 

Almannamálaráðið skal í hesum sambandi viðmerkja, at hóast vælferð eisini fevnir um aðrar 

tænastur, enn tær, ið eru ásettar í hesum lógaruppskoti, so er heitið vælhóskandi at lýsa virkisøki 

lógarinnar, og munandi betri enn gamla heitið forsorg. Hildið verður tískil fast um heitið 

almannatrygd og vælferð (vælferðarlógin).   

  

Kapittul 1. Endamál og skyldur myndugleikans 

Ráðgevingarskyldan  

Fleiri ummælispartar vísa á, at tað er gott, at tað nú verður ásett við lóg, at Almannaverkið hevur 

ráðgevingarskyldu.  

 

Vart skal tó gerast við, at ráðgevingarskyldan er ikki nýggj. Ráðgeving kemur framhaldandi at 

vera berandi bulurin í sosialum arbeiði, og tað nýggja er, at tað nú neyvt er ásett í lógini, at 

Almannaverkið skal veita sosialfakliga ráðgeving, hvat endamálið við ráðgevingini er, og at 

ráðgevingarskyldan fevnir um persónin, sum hevur tørv á hjálp og tey avvarðandi.  

 

Harumframt er eisini ásett, at Almannaverkið skal veita skjóta ráðgeving, tá talan er um barn, sum 

hevur fingið brek ella varandi sjúku, og at ráðgevingin eisini fevnir um uppleitandi arbeiði.   

 

Ásetingin er broytt eftir tilmæli frá Almannaverkinum soleiðis, at tað nú er beinleiðis ásett, at 

ráðgevingin skal veitast so, at persónur í størst møguliga mun gerst sjálvbjargin, og sjálvur kann 

loysa verandi og framtíðar fíggjarligar avbjóðingar.  

 

Fakfelags samstarvið vísir á, at tað verður mett óheppið, at tað er sami myndugleiki, ið skal veita 

ráðgeving og vísa á møguleikar fyri stuðul o.a., sum skal umsita játtanina til somu tænastur og 

møguleikar, tí avleiðingin av hesum kann hugsast at verða tann, at borgarin ikki fær best møguliga 
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menningartilboð, men heldur tað tilboð, sum samsvarar við tað, sum myndugleikin metir seg fáa 

játtan til.  

 

Landstýrismaðurin skilir sjónarmiðið, men skal í hesum sambandi vísa á, at í mun til tænastur, so 

er løgtingslógaruppskotið um almannatrygd og vælferð framhaldandi at meta sum ein rammulóg, 

ið yvirskipað veitir heimild fyri, hvørjar tænastur kunnu veitast og rætturin hjá borgaranum til 

tænastur verður framvegis tengdur at játtanini á fíggjarlógini.  

 

Tí verður eisini í § 2, stk. 3 í lógaruppskotinum, ásett, at ráðgevingin skal fevna um, hvør tænasta 

kann veitast sambært hesi løgtingslóg og í mun til tænastustøði, eins og ásett verður í § 3, stk.  2, 

at Almannaverkið ger av, á hvønn hátt hjálpin sambært hesi løgtingslóg skal veitast og at avgerðin 

tekur støði í tørvi og ynski hjá tí einstaka, sosialfakligari meting og fíggjarliga rásarúminum fyri 

tænastu hjá myndugleikanum.  

 

Javni vísir eisini á týdningin av, at upplýsingar um tænastur eru atkomuligar og lættir at skilja hjá 

øllum soleiðis, at teir sjálvir kunnu leita sær upplýsingar á t.d. heimasíðuni hjá Almannaverkinum 

ella øðrum borgaraportalum. Hesum tekur landsstýrismaðurin undir við, men metir ikki, at hetta 

er partur av lóggávuni, men eitt mál, sum má arbeiðast áhaldandi við.  

 

Skjót ráðgevingarskylda í mun til familjur, sum hava børn, sum fáa brek ella sjúku.  

Ummælispartar vísa á, at tað er umráðandi, at familjur fáa skjóta ráðgeving og skjóta hjálp. 

  

Almannaverkið hevur víst á, at fyritreytin fyri at kunna veita skjóta ráðgeving er, at fráboðað 

verður til Almannaverkið, tá ein familja fær eitt barn, sum ber brek ella varandi sjúku.  

 

Vísast skal á, at slík fráboðan eigur at verða gjørt í samráð við foreldrini og umráðandi er, at 

myndugleikar sínámillum hava greiðar mannagongdir fyri, hvussu fráboðað verður, og hvussu 

fráboðanirnar verða handfarnar. Í teim førum, tá foreldur ikki ynskja, at fráboðan verður latin 

Almannaverkinum, má fráboðandi myndugleikin umhugsa, um tað er neyðugt at boða frá sambært 

barnaverndarlógini.  

 

Javni hevur víst á, at tað hevði verið skilagott um eitt formligt samstarv var millum 

Almannaverkið, Sjúkrahúsverkið, Psykiatriska depilin o.o. soleiðis, at ráðgevingin frá 

Almannaverkinum kann gagnast brúkarunum so skjótt sum til ber.  

 

Tað eru samstarvsavtalur millum Almannaverkið og Sjúkrahúsverkið – herundir eisini 

Psykiatriska depilin – og tað verður áhaldandi arbeitt við at betra um samstarvið millum 

myndugleikar soleiðis, at borgarar kunnu loftast skjótari.   

 

Uppleitandi arbeiði 

Ummælispartar vísa á, at tað er gott, at ráðgevingarskyldan hjá Almannaverkinum eisini fevnir um 

uppleitandi arbeiði., men vísir eitt nú Heilsuhjálparafelagið á, at reglan eigur at vera galdandi fyri 

onnur enn persónar við sálarsjúku og persónar við rúsevnistrupulleikum, sum víst verður til í 

serligu viðmerkingunum. Javni vísir m.a. á, at familjur, ið fáa eitt barn, ið ber brek, kunnu til dømis 

hava trupult við at leita sær ráðgeving av sínum eintingum, og kann tað gera støðuna hjá barninum 

og familjuni verri.  

 

Almannaverkið hevur hinvegin víst á, at orðingin í lógaruppskotinum var nakað endaleys í sær 

sjálvum og mælir til, at tað verður nágreinað í ásetingini, hvør málbólkurin er fyri tí uppleitandi 

arbeiðinum.  
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Landsstýrismaðurin hevur tikið viðmerkingina frá Almannaverkinum til eftirtektar, tí mett verður, 

at tað eru serliga hesin bólkurin, sum kann hava torført við at leita sær hjálp sjálvir. Skipanin við, 

at sjúkrahúsverkið í samráð við foreldur boðar Almannaverkinum frá, tá eitt barn fær staðfest eitt 

brek ella varandi sjúku, er eitt slag av uppleitandi arbeiði.  

 

Javni og Heilsuhjálpararfelagið vísa eisini á, at tørvur er á at fáa sosialráðgevara knýttar at 

sjúkrahúsverkinum soleiðis, at borgarar kunnu fáa vegleiðing og ráðgeving í mun til íkomnu 

støðuna.  

 

Í hesum sambandi kann upplýsast, at tað verður arbeitt við at fáa sosialráðgevarar hjá 

Almannaverkinum út har, sum borgarin er. Í nøkur ár hevur sosialráðgevi verið á Herberginum 

eina fasta tíð, og í hesum skúlaári verður ein roynd gjørd, har sosialráðgevarar eru á Glasi eina 

ávísa tíð hvørja viku. Mett verður, at tað er lættari at møta borgaranum, har viðkomandi er, og 

kann hetta viðvirka til, at fólk verða loftaði fyrr.  

 

Arbeitt verður somuleiðis við at fáa sosialráðgevarar knýttar at sjúkrahúsverkinum – herundir 

eisini á Psykiatriska deplinum -  og er hetta partur av samstarvsavtaluni millum Sjúkrahúsverkið 

og Almannaverkið.  

 

Støða skal m.a. takast til, um sosialráðgevarar skulu setast í sjúkrahúsverkinum ella um 

sosialráðgevarar frá Almannaverkinum skulu út til sjúkrahúsverkið. Almannaverkið hevur víst á, 

at tað krevur størri starvsfólkaorku, um Almannaverkið skal átaka sær hesa uppgávuna. Tað hava 

áður verið sosialráðgevarar starvsettir í sjúkrahúsverkinum at røkja hesar uppgávur, men í dag 

veitir sjúkrahúsverkið bert hetta tilboð í sera avmarkaðan mun. 
 

Sjálvsavgerðarrættur 

MEGD fegnast um, at tað í § 3 er ásett, at hjálp sambært hesi løgtingslóg skal veitast soleiðis, at 

persónar fáa gagnnýtt egnar førleikar og í størst møguligan mun kunnu liva eitt sjálvstøðugt og 

innihaldsríkt lív. Eisini vísir MEGD á týdningin av, at persónur hevur rætt til at vera við í 

viðgerðini av sínum egna máli og at heildarætlanin skal gerast í samráði við persónin.   

 

Børn  

Javni hevur víst á týdningin av at fáa staðfest, at foreldramyndugleikin ella umsorgarnarpersónur 

hjá børnum undir 18 ár altíð verður tikin við uppá ráð, tá avgerðir skulu takast um tænastu til børn 

undir 18 ár. Felagið hevur tó víst á, at serligu viðmerkingarnar til § 3, stk. 2 avmarka leiklutin hjá 

foreldramyndugleikanum ella øðrum umsorgarnarpersóni at takast við í ætlanartilgongd, tá talan 

er um børn, sum fáa bútilboð sambært hesi lóg.  

 

Almannaverkið hevur hinvegin víst á, at serligu viðmerkingarnar til § 3, stk. 2 ikki eru nóg greiðar 

í mun til heimild hjá starvsfólki at taka avgerðir í tí dagliga um barnsins persónligu viðurskifti, 

hóast foreldrini framhaldandi hava foreldrarættin, tá børn fáa bútilboð sambært hesi lóg. Tá eitt 

barn fær fyribils bústað, eru tað í stóran mun starvsfólkini, sum í praksis hava umsorganina fyri 

barninum og taka avgerðir í tí dagliga um barnsins persónligu viðurskifti, hóast foreldrini 

framhaldandi hava foreldrarættin.  

 

Almannamálaráðið hevur tillagað serligu viðmerkingar til § 3, stk. 2, soleiðis, at tað er greitt, at tá 

talan er um børn, sum fáa tænastu, endurbót ella veiting sambært hesi løgtingslóg, so skal 

foreldramyndugleiki ella annar umsorgarnarpersónur verða við í ætlanartilgongdini og avgerðum. 

Í mun til børn, sum fáa bútilboð, so skal avtalast millum foreldur og leiðsluna á bústaðnum, tá 

barnið flytur á bústaðin, hvørji viðurskifti starvsfólkini taka sær av og hvørjar avgerðir foreldrini 

skulu inn yvir.  
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Persónar, sum eru 18 ár og eldri 

Javni hevur mælt til, at tað eisini verður nágreinað í viðmerkingunum, at foreldramyndugleikin 

ella annar umsorganarpersónur verður partur av ætlanartilgongdini, tá talan er um vaksin, sum 

hava menningartarn ella annað kognitivt brek ella hava trupult við at orða seg, soleiðis, at tey 

kunnu stuðla persóninum og hjálpa honum við at fáa sín tørv og síni ynski lýst.  

 

Endamálið við lógaruppskotinum er ikki at broyta verandi rættarstøðu hjá persóni, sum ber brek.  

 

Ein persónur, ið er 18 ár ella eldri, hevur sjálvræðisrætt, um hesin ikki er avmarkaður sambært 

verjumálslógini. Er ein persónur myndugur, eigur hann altíð sjálvur at gera av, hvønn leiklut 

avvarðandi skulu hava í hansara lívi. Tað er Familjufyrisitingin, sum tekur avgerð um, ein persónur 

ikki er førur fyri at umboða seg sjálvan og eru hesi viðurskifti skipaði sambært verjumálslógini.  

 

Vísandi til § 31, stk. 2 í lógaruppskotinum verður tó viðurkent, at avvarðandi ofta hava ein stóran 

og týðandi leiklut í lívinum hjá persóni, ið ber brek, hóast leikluturin ikki er formaliseraður. 

 

Tí er umráðandi, at Almannaverkið øðrumegin tryggjar sjálvsavgerðarrættin hjá persóni og 

hinumegin viðurkennir tann týðandi leiklut, ið avvarðandi hava. Eru avvarðandi, ið hava átikið sær 

ella vilja átaka sær at hjálpa einum persóni, ið ber brek, við ávísum viðurskiftum, eigur tænastan 

hjá Almannaverkinum at taka støði í hesum.  

 

Sosialfaklig ætlan til persónar við samansettum tørvi  

Almannaverkið hevur gjørt vart við, at samsvar ikki er í millum § 3, stk. 3 og serligu 

viðmerkingarnar til ásetingina. Almannamálaráðið hevur tillagað ásetingina soleiðis, at samsvar 

nú er millum áseting og viðmerkingar og fyri, at endamálið við ætlanini kann røkkast.  

 

Nú er beinleiðis ásett, at ein ætlan skal gerast, tá talan er um persón við samansettum tørvi og 

harvið hevur brúk fyri umfatandi hjálp frá Almannaverkinum.  

 

Meginparturin av borgarum, sum venda sær til Almannaverkið, hava ikki tørv á stórvegis hjálp og 

verða mett sum sokallaði einføld mál. Onkur hevur brúk fyri einfaldari ráðgeving, onnur fyri einum 

hjálparráði ella eini veiting, sum kunnu avgreiðast skjótt. Tá er ikki neyðugt at gera ætlan og metir 

Almannamálaráðið, at orka heldur skal leggjast í arbeiðið at betra um viðurskiftini hjá borgarum, 

sum hava samansettan tørv.    

 

Samskipan av tænastum 

Javni vísir á, at familjur, ið hava barn, sum ber brek, brúka nógva tíð og orku til at samskipa 

ymiskar tænastur til barnið, tí ymisku ráðini, sum hvør í sínum lagi gera sítt til at veita góðar 

tænastur, ikki tosa saman.  

 

Sambært § 3, stk. 3 í lógaruppskotinum eigur sosialfakliga ætlanin eisini at fevna um samskipan 

av fyriskipanum, um ein persónur fær ella ætlar at fara undir hjá øðrum myndugleika. Endamálið 

við hesi áseting er at gera tað lættari hjá persónum, sum fáa tænastur frá ymiskum myndugleikum, 

og at gera tað møguligt hjá ymiskum myndugleikum at arbeiða saman um og við einum borgara.    

 

Javni mælir til, at líknandi skipan sum “Tann góða tilgongdin” verður sett í verk fyri familjur, ið 

hava børn við menningartarni og fjølbreki (sí lýsing av skipanini á s. 46 í lógaruppskotinum).  

 

Landsstýrismaðurin ætlar, at allar familjur, sum hava barn, sum ber brek, skulu fáa líknandi skipan 

sum ”Tann góða tilgongdin” sum er fyri familjur, sum hava barn við autismu. Ætlanin er stig- og 

miðvíst at tillaga og víðka skipanina til at fevna um allar familjur.  
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Almannaverkið hevur gjørt vart við, at samskipan av málum millum myndugleikar er ein stór 

uppgáva, og tað fer at krevja økta starvsfólkaorku hjá Almannaverkinum um “Tann góða 

tilgongdin” skal víðkast til allar familjur, sum hava barn sum ber brek.    

 

Kapittul 2 Virkisøki 

§ 5 Lógligt uppihald 

Almannaverkið skrivar í sínum ummælisskrivi, at ongin treyt er um, at viðkomandi skal hava 

fastan bústað í Føroyum, einans at hann skal hava lógligt uppihald, og uppihalda sær í Føroyum. 

Spurt verður, um hetta merkir, at heimild er at veita einhvørja fyribils hjálp til persónar, ið 

uppihalda sær fyribils í landinum í longri enn 3 mánaðir. Mælt verður til, at fyribils hjálp verður 

treytað av føstum bústaði í Føroyum.  

 

Teir 3 mánaðirnir, ið Almannaverkið viðmerkir, skulu síggjast í samanhangi við § 14 í løgtingslóg 

um fólkayvirlit, har flytingar til Føroya bara kunnu verða skrásettar í Landsfólkayvirlitinum, um 

persónurin skal vera í landinum í meiri enn 3 mánaðir. Persónar, ið flyta úr einum Norðurlandi, 

hava bara skyldu at boða frá flyting, um teir skulu vera í Føroyum í meiri enn 6 mánaðir. Sambært 

norðurlendska sáttmálanum ‘Nordisk Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester’ skulu 

norðurlendskir ríkisborgarar javnstillast, tá teir uppihalda sær lógliga í landinum, t.e. Føroyum. 

Hava hesir ríkisborgarar tørv á hjálp, tá teir uppihalda sær fyribils í Føroyum, t.e. 3 mánaðir ella 

minni, fáa teir hjálp eftir teirra tørvi í mun til fyribils uppihaldi. Vísast kann í hesum sambandi til 

sáttmálan og vegleiðingina til hann.   

 

Hildið verður tískil fast um orðingina.  

 

§ 6 Veiting til persón, ið uppiheldur sær uttanfyri Føroyar 

Í § 6 er ásett, at persónur, ið uppiheldur sær uttan fyri Føroyar, hevur ikki rætt til veiting ella 

tænastur, men har er tó eisini ásett, at landsstýrismaðurin kann áseta reglur um, at tænastur og 

veitingar fyribils kunnu veitast í øðrum landi. Í viðmerkingunum verða nevnd dømi um serlig 

viðurskifti, ið kunnu heimila undantak, og eru tað m.a. persónar, sum eru uttanlands í 

læknaørindum og fylgjarar teirra.  

 

Ráðgevingin fyri føroyingar í Danmark vísir á, at hesin bólkurin eigur sjálvvirkandi at verða 

fevndur av rættindunum í vælferðarlógini, og Ráðgevingin mælir til at áseta hetta í lógina heldur 

enn sum eitt undantak. Viðmerkingin frá Ráðgevingin verður ikki tikin til eftirtektar.  

 

Rættarstøðan hjá teimum, sum eru uttanlands í læknaørindum, broytist ikki við at áseta í lógina, at 

tey eru fevnd av lógini. Meginreglan er, at lógin fevnir um tey, sum uppihalda sær í Føroyum, og 

so vera undantøkini ásett í kunngerð. Tað kunnu eisini vera onnur undantøk enn tey, sum eru 

uttanlands í læknaørindum. Tað er greitt í viðmerkingunum til § 6, at persónar, sum eru uttanlands 

í læknaørindum, skulu hava hendan rættin. 

 

§ 8 Fíggjarligt ískoyti í sambandi við flyting og ferð til útlandið 

Almannaverkið ger vart við, at tað í viðmerkingunum til § 8 stendur, at borgarin ikki skal hava 

inntøku ella eiga ogn at brúka til flyting ella ferð til útlandið, og at hetta ikki stendur í 

lógarásetingini. Til hetta er at siga, at ein treyt fyri at fáa rætt til stuðul eftir § 8 er, at viðkomandi 

frammanundan fær uppihaldshjálp, og fyri at fáa uppihaldshjálp er ein treyt, at viðkomandi ikki 

skal hava ogn ella inntøku.  
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Kapittul 3. Uppihaldsveiting 

§ 10 Uppihaldsskylda 

MEGD vísir á, at lógin ger mun á hjúnum og fólki í parlagi, og MEGD mælir sostatt til, at pør eiga 

at verða javnsett. Almannaverkið hevur eisini í sambandi við fyrireikingina av lógini víst á, at 

uppihaldsskyldan eigur at tillagast. Í § 10 er ásett, at ein persónur hevur skyldu at uppihalda sær 

sjálvum, sínum hjúnafelaga og børnum yngri enn 18 ár. T.v.s., at uppihaldsskyldan fevnir ikki um 

pør. Hetta merkir, at í sambandi við uppihaldsveiting verður ein møgulig inntøka hjá hjúnafelaga 

mótroknað, meðan hjá einum pari verður inntøka hjá makanum ikki mótroknað.  

 

Landsstýrismaðurin hevur tikið avgerð um, at tillaga lógina soleiðis, at fyribils uppihaldshjálp 

verður veitt óheft av inntøku hjá hjúnafelaga fyrstu 6 mánaðirnar.   

 

§§ 11 og 12 Uppihaldsveiting 

Sosialráðgevarafelag Føroya ger vart við, at veitingin til persónar yngri enn 25 ár, sum ikki búgva 

hjá foreldrum og sum ikki hava børn, er lág og í nøkrum førum ov lág til, at tey kunnu klára seg í 

gerandisdegnum.  

 

Vælferðarlógin broytir ikki uppá upphæddirnar, sum veittar verða til uppihalds, og ein 

endurskoðan av uppihaldsveitingunum hevur ikki verið partur av arbeiðinum við vælferðarlógini. 

Landsstýrismaðurin er samdur í, at tørvur er á at eftirhyggja støddina á uppihaldsveitingunum, og 

fer at taka stig til, at hetta arbeiði fer í gongd í næstum.  

 

Almannaverkið hevur gjørt vart við, at verandi skipan, har persónar, sum eru í búfyriskipan hjá tí 

almenna, men sum ikki eru fyritíðarpensjónistar, ikki riggar nóg væl. Hædd var ikki tikið fyri 

hesum í uppskotinum, sum varð sent til ummælis. Verandi skipan er soleiðis, at stuðul verður 

veittur til útreiðslur, sum standast av uppihaldinum – t.v.s. húsaleigu, matarskipan og aðrar 

felagsútreiðslur. Tað er ymiskt, hvussu bú- og viðgerðarstovnar og vardir bústaðir skipa seg viðv. 

felagskassa og egingjaldi hjá búfólkunum. Onkur bú- og viðgerðarstovnur  hevur eina útreiðslu 

við í felagskassa (og harvið verður stuðul veittur til tað), meðan á øðrum bú- og viðgerðarstovni 

skal búfólki sjálvt halda somu útreiðslu. Hetta hevur við sær, at fíggjarligu viðurskiftini hjá 

búfólkunum eru ymisk.  

 

Hetta verður broytt í hesi lóg soleiðis, at veitingin hækkar, men so skal búfólkið sjálvt halda allar 

útreiðslur, sum koma aftrat húsaleigu.  

 

Javni vísir á, at eftirlønargjald eigur at verða goldið í sambandi við almannaveitingar. Til hetta er 

at siga, at í sambandi við pensjónsnýskipanina  er avgerð tikin um, at eftirlønargjald sambært 

eftirlønarlógini verður lagt aftrat øllum almannaveitingum, sum koma í staðin fyri løn. T.v.s. eisini 

veitingum sambært vælferðarlógini.  

 

§ 18 Fíggjarligt ískoyti til stakútreiðslur 

Sambært § 18 kann stuðul verða veittur til stakútreiðslur. Almannaverkið ger vart við, at tørvur er 

á, at fáa eitt amboð, sum Almannaverkið kann brúka sum grundarlag undir eini meting av 

fíggjarligu støðuni hjá eini familju. Almannamálaráðið fer í næstum saman við Almannaverkinum 

at gera ein leist fyri, hvussu metast skal um hesi viðurskifti. Mett verður ikki, at hetta skal ásetast 

í lóg.  

 

Fíggjarligt ískoyti til útreiðslur til sjúkuviðgerð, heilivág, tannviðgerð o.a. er treytað av, at 

viðgerðin er fevnd av avtalu við Heilsutrygd.  
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Ráðgevingin fyri føroyingar í Danmark vísir á, at sjúklingar og fylgjarar hjá sjúklingum uttanlands 

ikki hava somu rættindi sum sjúklingar, sum eru í viðgerð í Føroyum. Sambært ummælisskrivinum 

frá Ráðgevingini er Heilsu- og innlendismálaráðið gjørt vart við trupulleikan, og tað hevur eisini 

verið arbeitt við at fáa broytt lógina, soleiðis at hesi kunnu fáa rætt til veitingar frá Heilsutrygd.  

 

Til hetta er at siga, at fyri landskassan hevur tað ikki týdning, um trupulleikin verður loystur her 

ella har, ella um hvør kassi heldur útreiðsluna. Av tí at heilsumyndugleikarnir áseta rættin til stuðul 

til heilsuviðgerðir, so metir landsstýrismaðurin, at trupulleikin eigur at loysast í 

heilsutrygdarlógini. 

 

§ 20 Ogn og uppihaldsveiting 

Til § 20, sum snýr seg um ognarviðurskifti, ger Almannaverkið vart við, at avlopsskattur ikki eigur 

at roknast sum ogn. Avgerð er tó tikin um at áseta eitt minstamark fyri ogn. Sostatt slepst undan 

at fyrihalda seg til smærri upphæddir. At persónar, sum móttaka uppihaldshjálp, fáa útgoldið 

avlopsskatt kemur sera sjáldan fyri. Og tá tað kemur fyri, so er tað vanliga eisini upphæddir, sum 

eru lægri enn minstamarkið, sum nú er ásett.  

 

Sosialráðgevarafelag Føroya vísir á, at tað kann vera óheppið, at borgarar, sum hava verið so 

skynsamir at spara sær upp til lesnað, til íbúðarinnskot ella til eginfígging til hús, verða avskornir 

frá at fáa uppihaldshjálp. Til hetta er at siga, at verandi áseting í forsorgarlógini, har borgarar í 

ávísum førum kunnu hava minni ogn til ávís endamál, ikki er gjøgnumskygd og er trupul at umsita. 

Ásetingarnar í forsorgarlógini eru frá eini tíð, har tað ikki bar til at fara undir lesnað, uttan eitt ávíst 

fíggjarligt grundarlag, og mátin at spara upp til hús var ein annar enn í dag. Ásetingin er tískil ikki 

tíðarhóskandi og er eisini trupul at umsita. Men sum nevnt er nú ásett eitt minstamark, soleiðis at 

til ber at fáa uppihaldshjálp, hóast persónurin eigur tøkan pening upp til 10.000 kr. 

 

Javni vísir í sínum ummælisskrivi á, at barn, sum ber kognitivt brek, eigur at verða undantikið 

kravinum um ogn í sambandi við fyribils uppihaldsveiting. Hetta tí børn og ung, sum bera brek, 

vanliga ikki hava somu útreiðslur sum javnaldrar, og tí hava hesi børnini í flestu førum eina 

barnauppsparing, tá tey fylla 18 ár. Ein tílík barnauppsparing kann vera hent, tá tey skulu seta 

búgv, tí tey hava lítlan møguleika sjálvi at leggja pening til síðis.  

 

Landsstýrismaðurin er samdur við Javna, at tað kann vera óheppið, at ung, sum bera kognitivt 

brek, ikki fáa rætt til uppihaldsveiting, um tey hava eina barnauppsparing, men tað eru eisini onnur 

ung, sum kunnu vera í eini líknandi støðu – t.d. um tey hava sálarsjúku ella hava likamlig brek. 

Men tað verður ikki mett hóskandi at seta undantak av hesum slag í lógina – nær eitt kognitivt 

brek, likamligt brek ella sálarsjúka er nóg víðfevnd til at koma undir undantakið um ogn. Talan er 

um eina lógarbundna veiting, og tá skulu tað so vítt gjørligt vera objektivar treytir, sum liggja til 

grund fyri eini játtan. Fyribils uppihaldsveiting er tað niðasta trygdarnetið, sum tekur við, tá allir 

aðrir møguleikar eru troyttir, og hetta er ein meginregla, sum hildið verður fast við.  

 

§ 21 Lækking av uppihaldsveiting 

Almannaverkið hevur gjørt vart við, at persónar, sum eru í búfyriskipan hjá tí almenna, onkuntíð 

sum partur av eini menningarætlan hava eitthvørt smávegis arbeiði og harvið eisini eina lítla 

arbeiðsinntøku. Um hesi fáa fyribils hjálp sambært vælferðarlógini, er vandi fyri, at málið við 

menningarætlanini ikki verður rokkið, um øll arbeiðsinntøkan verður mótroknað í 

uppihaldsveitingini. Tí er sett ein áseting inn í § 20, sum loyvir persónum, sum fáa veiting sambært 

§ 11, stk. 2, at hava inntøku á 1.000 kr. um mánaðin, áðrenn uppihaldsveitingin lækkar.  

 

Sum víst verður til í ummælinum av § 10 er uppskotið broytt eftir, at tað hevur verið til ummælis, 

soleiðis, at eitt undantak av uppihaldsskylduni nú er ásett í lógina. Í praksis er hetta gjørt við at 



ALMANNAMÁLARÁÐIÐ 
 

Síða 8 av 32 

áseta eitt nýtt stk. 9 í § 21, ið ásetir, at sæð verður burtur frá inntøku hjá hjúnafelaga fyrstu 6 

mánaðirnar.  

 

Endurbót 

§ 24 endurgjald fyri meirútreiðslur  

Í § 24 er ásett, at persónur, sum í heiminum uppiheldur barni við breki, kann fáa endurgjald fyri 

meirútreiðslur, undir hesum útreiðslur til viðgerð, ið er fevnd av sáttmála við Heilsutrygd.  

 

Ráðgevingin vísir á, at børn í viðgerð uttanlands ikki eru fevnd av avtalu við Heilsutrygd, og at 

endurgjald sostatt ikki verður veitt í sambandi við fótterapi, fysioterapi, ergoterapi o.a. Til hetta er 

at siga, at fyri landskassan hevur tað ikki týdning, um trupulleikin verður loystur her ella har, ella 

um hvør kassi heldur útreiðsluna. Av tí at heilsumyndugleikarnir áseta rættin til stuðul til 

heilsuviðgerðir, so metir landsstýrismaðurin, at trupulleikin eigur at loysast í heilsutrygdarlógini. 

 

Í lógaruppskotinum, ið varð sent til ummælis, var ein áseting um stuðul til ríðing, sum eftir tilmæli 

frá Almannaverkinum er strikað aftur í endaliga uppskotinum. Rættindi í sambandi við stuðul til 

ríðing er seinnu árini broytt nakrar ferðir, og av tí at rættarstøðan hevur verið nakað ivasom, var 

ætlanin, at vælferðarlógin skuldi leggja rættarstøðuna í fastar karmar. Men hetta byggir lutvíst á 

eina misskiljing, tí skipanin hevur í eina tíð riggað á nøktandi hátt. Mælt er frá, at geva ríðingini 

serlig rættindi, og hetta er tikið til eftirtektar.  

 

§ 25 Endurgjald fyri mista inntøku 

Sum ein nýggj skipan verður tað sambært § 25, stk. 1, nr. 3 heimild at veita endurgjald fyri 

inntøkumiss í sambandi við ansing av persónum við seinheilaskaða, sum ikki hava fingið bjóðað 

pláss á vardum bústaði. Í hesum sambandi eru fleiri ummælispartar, sum vísa á, at heimildin ikki 

eigur at avmarkast til persónar við seinheilaskaða, og at onnur, sum tørva røkt, eisini skulu hava 

hendan rættin.  

 

Til hetta er at siga, at tørvurin á búplássum til vaksin er stórur, og tí er landsstýrismaðurin eisini 

samdur í, at tørvur er á, at aðrir bólkar fáa hendan møguleika. Men fíggjarligu karmarnir á 

almannaøkinum eru avmarkaðir, og landsstýrismaðurin hevur tí valt at byrja við persónum við 

seinheilaskaða. Her hava myndugleikarnir ikki megnað at útvega nøktandi búpláss, og tey 

avvarðandi hava tí verið í eini serligari bráðfeingisstøðu. Sostatt verður hetta eitt slag av 

royndarskipan, sum tað ber til at útbyggja seinni.  

 

Umframt at mæla til, at ásetingin um endurgjald fyri inntøkumiss skal fevna um aðrar bólkar, so 

mælir Javni eisini til at broyta ásetingina um, at skipanin fevnir um persónar, sum ikki hava fingið 

bjóðað pláss á vardum bústaði. Javni vísir á, at tað ikki er nokk, at persónurin hevur fingið bjóðað 

pláss á vardum bústaði, men at talan skal vera um ein hóskandi bústað. Hartil er at siga, at 

landsstýrið arbeiðir við at byggja og útvega fleiri búpláss, og sostatt verður størri sannlíkindi fyri, 

at borgarin kann fáa bjóðað ein hóskandi bústað.  

 

Skipanin við endurgjaldi fyri inntøkumiss er soleiðis skipað, at endurgjald verður veitt fyri inntøku 

upp til 25.000 kr. Hetta hevur verið galdandi í nógv ár, og hetta verður ikki broytt við 

vælferðarlógini. Javni mælir til hækka hámarkið fyri endurgjaldi m.a. tí upphæddin er ov lág, og 

tí skipanin eggjar til, at tað er tann við lægru lønini, sum átekur sær ansingina.  

 

Landsstýrismaðurin er samdur í, at arbeitt eigur at verða fram ímóti, at upphæddin kann hækka, 

men avmarkaði fíggjarligi karmurin merkir, at tað ikki verður gjørt við gildiskomuni av 

vælferðarlógini. Tó er ásett í vælferðarlógini, at hámarksupphæddin á 25.000 kr., sum ikki hevur 
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verið javnað síðani 2009, frameftir verður javnað sambært løgtingslóg um áseting og javning av 

almannaveitingum. 

 

Í uppskotinum, ið var sent til ummælis, var ásett, nær rætturin til endurgjald dettur burtur við 

ansing av doyggjandi og persónum við seinheilaskaða. Almannaverkið gjørdi vart við, at ongin 

slík áseting var viðvíkjandi ansing av børnum. Í verandi lóggávu kann endurgjald vera veitt í upp 

til 3 mánaðir eftir eitt andlát av einum barni, og hetta er nú eisini ásett í vælferðarlógina.  

 

Stuðul til endurgjald fyri inntøkumiss fyri at ansa doyggjandi og persónum við seinheilaskaða 

verður varðveittur í 14 dagar eftir andlát. Heilsuhjálparafelag Føroya mælir til, at stuðulin verður 

varðveittur í ein mánað eftir andlát. Talan er um eina nýggja skipan og nýggj rættindi, og í hesum 

umfari verður hildið fast við, at endurgjaldið verður veitt í 14 dagar. 

 

Í sambandi við endurgjald fyri inntøkumiss við ansing av persóni við seinheilaskaða vísir 

Sosialráðgevarafelag Føroya á vandan við at vera burtur frá arbeiðsmarknaðinum í fleiri ár. Tað 

kann vera, at landið skal traðka til við arbeiðsfremjandi fyriskipan ella øðrum stuðli fyri at 

persónurin, sum ansar, aftur skal fáa tilknýti til arbeiðsmarknaðin. Til hetta er at siga, at ætlanin er 

ikki, at skipanin við ansing av fólki við seinheilaskaða skal vera varandi. T.v.s., at miðjað verður 

ímóti, at persónurin, sum verður ansaður, so skjótt sum gjørligt skal fáa pláss á vardum bústaði.  

 

Skipanin við endurgjald fyri inntøkumiss við ansing av persónum við seinheilaskaða skal tí virka 

sum ein lætti hjá familjum í eini bráðfeingisstøðu. 

 

Í uppskotinum, ið var sent til ummælis, stóð í viðmerkingunum til § 25, at skipanin við endurgjaldi 

fyri inntøkumiss í sambandi við ansing av børnum skuldi halda fram óbroytt.  

 

Almannaverkið og Ráðgevingin fyri føroyingar í Danmark vísa á, at uppskotið, sum var sent til 

ummælis, ikki er heilt í samsvar við galdandi skipan. Tí var tað ein misskiljing, tá tað í § 25, stk. 

5 var ásett, at “Verður endurgjald fyri inntøkumiss veitt fyri lægri starvsbrøk ella fyri einstakar 

dagar, lækkar markið á 25.000 kr. samsvarandi lægra starvsbrøkinum ella við tali av døgum í mun 

til fulla arbeiðstíð.” Hetta er ikki í tráð við galdandi praksis, og er ásetingin tí strikað aftur.  

 

§ 26 Stuðul til bil 

Í uppskotinum, sum var sent til ummælis, var í sambandi við stuðul til bil ásett, at frameftir skuldi 

stuðul ikki veitast til keyp av bili. Stuðulin skuldi einans veitast til eykaútgerð (í sambandi við 

keyp av størri bili vóru treytirnar tó óbroyttar).  

 

Landsstýrismaðurin hevur tikið avgerð um ikki at fremja broytingina kortini og heldur skipanin 

fram í verandi líki.   

 

§ 27 Stuðul til bústaðarbroyting 

Javni sigur í sínum ummælisskrivi, at hædd eisini eigur at verða tikin til privatlívið hjá eini familju, 

har ein persónur í familjuni fær hjálp ella stuðul ein stóran part av tíðini. Atlit má takast til, at 

heimið partvíst verður eitt arbeiðspláss. Viðmælt verður, at starvsfólki fær eitt lítið arbeiðsrúm ella 

uppihaldsrúm.  

 

Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið, men vil samstundis vísa á, at ein slík loysn lættliga kundi 

elvt til at bústaðurin varð skerdur meiri enn neyðugt – serliga tá havt verður í huga, at ein 

bústaðarbroyting, ið ger bústaðin betur egnaðan sum tilhald, í fleiri førum elvir til, at bústaðurin 

kennist verri egnaður hjá øðrum í familjuni at búgva í. Talan er einans um at veita eina 
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kompensasjón til persónin, ið hevur tørv á einari bústaðarbroyting og ikki talan um at 

yvirkompensera við øðrum broytingum.  

 

Síðani ummælisskrivið frá Almannaverkinum varð latið, hevur Almannamálaráðið ráðført seg við 

Almannaverkið og gjørt ávísar broytingar í ásetingini. Talan varð fyrst og fremst um at broyta stk. 

5 soleiðis, at ásetingin betri tænti sínum endamáli. Almannaverkið vísti eisini á, at tørvur varð á at 

fáa orðingina ‘munandi virðisøking’ nágreinaða. Latið er nú upp fyri at nágreining hesum 

viðvíkjandi verður framd í kunngerð. 

 

§ 29 Hjálparráð 

Heilsu- og innlendismálaráðið og Heilsutrygd mæla til at endurskoða myndugleikabýtið og 

markamót millum almannaøkið og heilsuøkið í sambandi við stuðul til hjálparráð. Hartil er at siga, 

at í 2010 vórðu framdar munandi broytingar og umskipanir við skipanini við hjálparráðum. 

Broytingarnar eru ikki eftirmettar, og metir landsstýrismaðurin, at ein eftirmeting skal raðfestast í 

eini komandi tingsetu.   

 

Almannaverkið mælir til, at orðingin “sjúka” í § 29 verður broytt til “varandi sjúku” soleiðis, at 

greinin er samsvarandi verandi § 18 b í forsorgarlógini. Hesum tekur landsstýrismaðurin undir við, 

og heldur áfram við orðingini “varandi sjúka”, ið hevur verið útgangsstøðið fyri at fáa stuðul til 

hjálparráð sambært forsorgarlógini. 

 

Harafturat hevur Almannaverkið viðmerkingar til viðurskifti kring stuðul til tannviðgerð, ið nú 

verður skipað í kunngerð. Talan er um tannviðgerð í sambandi við ávísa sjúku og tannviðgerð í 

sambandi við krabbameinsheilivág. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar og í serligu 

viðmerkingunum til kunngerðarheimildina í § 29, verður hædd tikið fyri hesum. Ætlanin er at 

tillaga komandi kunngerð sambært viðmerkingunum hjá Almannaverkinum, soleiðis at tað 

verður nágreinað í hvønn mun stuðul verður veittur til tannviðgerð.  

 

Eisini verður tikið undir við, at skipað verður í kunngerð, at Almannaverkið m.a. skal taka sær av 

at dagføra og halda hjálpartól viðlíka og at hjálpartól, ið verða varðveitt í bústaðnum sambært § 

29 ikki verða uppstigaði, men varðveitt í uppruna líki. 

 

Almannaverkið vísir á, at eftir teirra tykki eigur persónskarin, ið hevur rætt at varðveita hjálpartól 

í uppruna bústaðnum sambært § 29, ikki at útihýsa persóni, ið er fevndur av løgtingslóg um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m, t.v.s. eldri persónum.  

 

Í fyrstu atløgu er broytingin um varðveiting av hjálpartóli einans fyri bústaðirnar, sum eru skipaðir 

sambært hesi lóg. Skipanin heldur fram óbroytt í mun til bústaðartilboð, sum kommunurnar 

sambært løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. hava ábyrgd fyri at veita. Hjálpartól á 

røktarheimum og eldrasambýlum verður veitt sum ein partur av grundútbúnaðinum á staðnum. 

Ætlanin er at fara undir eina størri eftirmeting av skipanini við hjálpartólum í næstum og tá skal 

støða eisini takast til um verandi skipan á røktarheimum og eldrasambýlum eisini skal broytast. 

 

Javni vísir á, at skipanin við at hjálparráð bert verður veitt heimabúgvandi persóni, kann seta 

persón, ið er fluttur á sambýli o.a., í eina verri støðu, tí veitingin av hjálparráði tá er treytað av 

fíggjarstøðuni á staðnum. Almannaverkið hevur ført fram líknandi sjónarmið sum Javni, og 

ásetingin er tískil broytt soleiðis, at persónur, ið fær bústaðartilboð sambært hesi lóg framyvir 

hevur sama rætt til hjálpartól sum persónur, ið býr á egnum bústaði. Hetta er samstundis ein liður 

í aðalmálinum at avtaka stovnsgerðing. 
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Ásett er, at vanligir brúkslutir ikki verða mettir sum hjálparráð. Javni vísir á, at dentur skal leggjast 

á, hvat luturin skal nýtast til, heldur enn hvat luturin er. Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið, 

men metir tó, at stuðul til hjálparráð fyrst og fremst snýr seg um kompensasjón, t.v.s. ikki um at 

fáa stuðul til vanligar lutir, sum flest øll fólk hava tørv á. Tá er talan um um yvirkompensasjón. 

 

Javni vísir eisini á, at hjálparráð, umframt at kunna varðveitast, eisini eigur at kunna útvegast í 

upprunaliga heimið, eftir at persónurin er fluttur har frá. Til hetta er at siga, at talan er um eina 

nýggja skipan, har til ber at varðveita hjálpartól í upprunaliga heiminum, eftir at persónurin er 

fluttur hagani.  

 

Landsstýrismaðurin metir, at nýggi møguleikin at varðveita hjálpartól í upprunaliga heiminum, er 

eitt gott stig á leiðini at veita persónum fult nøktandi kompensasjón fyri teirra brek ella sjúku. 

Støða kann takast seinni, um vavið av skipanini er nøktandi í sambandi við eina komandi 

eftirmeting av økinum kring hjálpartól, ið nevnd er omanfyri.   

 

§ 30 Stuðul til hoyritól 

Deyvafelag Føroya vísir á, at hoyritólsprísurin í nøkrum førum fer rættiliga nógv uppum 4.000 kr., 

og at møguleiki eigur at vera at fáa hægri stuðul, soleiðis at brúkarin kann fáa tað hoyritólið, sum 

egnar seg best.  

 

Stuðulin til hoyritól er upprunaliga ásettur við støði í, at eitt standard-hoyritól kostaðar uml. 6.000 

kr. Hoyritól kunnu útvegast á tveir mátar, ávikavist frá almennu Hoyriklinikkini og frá góðkendum 

privatum veitara. Verður hoyritólið keypt frá Hoyriklinikkini er ásett eitt egingjald á 2.000 kr. fyri 

hvørt hoyritóli, meðan persónur, sum keypir hoyritól frá privatum veitara fær stuðul á 4.000 kr. 

fyri hvørt hoyritóli. T.v.s. ein persónur, sum keypir eitt standard-hoyritól frá privatum veitara, 

kemur sjálvur at gjalda uml. 2.000 kr. (og harvið áleið somu treytir, sum hann, ið keypir frá  

Hoyriklinikkini).   

 

Hoyriklinikkin útvegar tað bíligast nøktandi hoyritólið, og t.v.s., at brúkarin fær tað hoyritól, sum 

hann hevur tørv á. Egingjaldið er ongantíð hægri enn 2.000 kr. Eisini tey, sum hava serligan 

hoyrimiss, og har tørvur er á dýrari hoyritóli, gjalda 2.000 kr. Verður hoyritólið keypt frá privatum 

veitara fær brúkarin 4.000 kr. í stuðli, og brúkarin ger so sjálvur av, hvat hoyritól verður keypt.  

 

Persónur, sum hevur tørv á dýrari hoyritóli, hevur møguleika at fáa hoyritól frá Hoyriklinikkini, 

og hann kemur sostatt ikki at gjalda meira enn 2.000 kr. Vælferðarlógin fer ikki at broyta hesi 

viðurskifti. 

 

Landsfelag Pensjónista mælir til, at fólka- og fyritíðarpensjónistar ikki skulu rinda egingjald fyri 

hoyritól. Landsstýrismaðurin er samdur í, at tað fyri nakrar pensjónistar kann vera trupult at halda 

útreiðsluna til hoyritól, og at hetta kann vera óheppið. Men pensjónistur, sum ikki hevur ráð at 

gjalda fyri hoyritóli, kann søkja um stuðul sbrt. § 12 í almannapensjónslógini til egingjaldið.  

 

Egingjaldið fyri hoyritól var sett í gildi í 2010. Áðrenn 2010 var onki egingjald fyri hoyritól frá tí 

almenna, meðan stuðulin til keyp av hoyritóli frá privatum veitara var 6.000 kr. Royndirnar síðani 

2010 vísa, at brúkarar í størri mun enn fyrr viðlíkahalda síni hoyritól og heldur enn at søkja um 

stuðul til nýtt hoyritól, verða hoyritólini stillaði, og tey halda sostatt longur. Hóast 

landsstýrismaðurin ásannar, at egingjald fyri hoyritól kann vera ein tung útreiðsla at bera, so leggur 

skipanin við egingjaldi upp til skynsaman atburð. Við avmarkaðum fíggjarkarmi er sostatt avgerð 

tikin um at varðveita verandi egingjald. 
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Heilsu- og innlendismálaráðið mælir í sambandi við § 30 til at nágreina, at ásetingin eisini fevnir 

um Cocklear Implant. Landsstýrismaðurin metir tað vera rættast, at Cocklear Implant hoyrir 

heilsuverkinum til og tekur ikki undir við hesum.   

 

Yvirskipað um stuðul og veitingar 

Fakfelagssamstarvið vísir á, at samsvar ikki er millum nakrar av veitingunum í lógini, hetta tí at 

onkrar veitingar ikki eru dagførdar síðani 2009, meðan aðrar verða javnaðar. Í hesum sambandi 

vísir Fakfelagssamstarvið til § 26 (stuðul til avlamisbil) og § 30 (hoyritól) sum dømi.  

 

Til hetta er at siga, at uppihaldsveitingar eru javnaðar øll árini síðani 2013, meðan aðrar upphæddir 

so sum egingjald fyri hoyritól og stuðul til avlamisbil ikki eru javnaðar. Tað skal ikki neyðturviliga 

vera samsvar millum uppihaldsveitingar og stuðul til hjálparráð o.a., og tað er ikki vist, at 

uppihaldsveitingar og ymiskur stuðul til hjálparráð o.a. skulu  javnast á sama hátt.  

 

Frameftir verður hámarksupphæddin í sambandi endurgjald fyri inntøkumiss javnað, og sostatt 

kemur javningin av uppihaldsveitingum og endurgjøldum fyri inntøkumiss í eina fasta legu.  

 

Til kapittul 5. Tænastur  

Yvirskipað um tænastur  

Heilafelagið vísir á, at vælferðarlógin er ein rammulóg, sum ikki tryggjar borgarum viðgerð ella 

eftirviðgerð og felagið er av teirri fatan, at  lógin eigur at tryggja øllum neyðugu viðgerðina og 

ikki bert at vera eitt politiskt amboð, sum kann veitast einum borgara. Heilafelagið leggur 

harafturat dent á, at tað er týdningarmikið, at tað er landsstýrisfólkið, ið hevur ábyrgd av at fáa øll 

omanfyri viðurskifti uppá pláss. Tað eigur ikki at vera upp til Almannaverkið at taka politiskar 

avgerðir. Almannaverkið er ein stovnur undir Almannamálaráðnum og er ikki ein politiskur 

aktørur.  

 

Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið hjá Heilafelagnum og viðurkennir somuleiðis, at tað 

framhaldandi verður ein avbjóðing at veita øllum borgarum, sum hava tørv á tí, nøktandi 

tænastur.  Á almennum grundarlagi er galdandi, at tá tað snýr seg um rættin til sosialar tænastur, 

er hesin rættur tengdur at fíggjarliga rásarúminum og hongur tískil neyvt saman við 

fíggjarlógini.  Rættindi sambært lóg eru neyvt tengd at einari materiellari fíggjarligari heimild at 

rinda fyri tænastuna, og tí vil tænastustøðið altíð vera tengt at politisku raðfestingunum. 

 

Tað er ikki upp til Almannaverkið at taka politiska avgerðir. Tað er ábyrgdin hjá 

landsstýrismanninum gera neyðugar politiskar raðfestingar, og tað er Løgtingið, sum umvegis 

fíggjarlógina ásetir tænastustøðið.  Hinvegin metir landsstýrismaðurin, at tað er rættast, at tað er 

Almannaverkið, sum tekur avgerð um, hvørja tænastu borgarin fær. Almannaverkið hevur 

serkunnleika til saman við borgaranum at meta um, hvør stuðul og hjálp hóskar best til tørvin hjá 

einstaka borgaranum.   

 

Tí fær Almannaverkið heimild í § 3, stk. 3 í lógaruppskotinum til út frá ítøkiligari meting í hvørjum 

einstøkum føri at seta tænastuna saman á skynsamasta hátt í mun til tørvin hjá borgaranum, í mun 

til fíggjarligu støðu og í mun til, hvat er fakligt nøktandi.  Í lóggávuni er umsorgarnarskylda 

myndugleikans eisini ásett soleiðis, at borgari, sum hevur tørv á tí, fær hjálp, men tað er upp til 

myndugleikan at gera av, hvør hjálpin skal vera. Harafturat er greitt nágreinað, hvørji krøv 

metingin hjá Almannaverkinum er gjørd útfrá og harvið er skipanin nú meira gjøgnumskygd. 

 

M.a. Etiska ráðið vísir á, at ráðið heldur vendingina “ verður veitt” um tænastur kann vera 

misvísandi og skiljast sum “skal veitast”.  
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Almannamálaráðið tekur ikki undir við hesum sjónarmiði. Soleiðis sum játtanarskipan landsins 

virkar, eru veitingar lógarbundnar, meðan útreiðslur, sum í mestan mun fara til lønir, eru at meta 

sum rakstrarjáttanir. Hetta er eisini gjørt greitt í lógaruppskotinum, bæði í lóg og viðmerking.  

 

§ 34 Námsfrøðilig ráðgeving – Heimaráðgeving 

Ummælispartar vísa á, at tað er gott, at lógaruppskotið letur heimild fyri at veita námsfrøðiliga 

ráðgeving til familjur, sum hava barn, sum ber brek. Tó vísa Javni, MEGD, Heilsuhjálparafelagið 

og Ergoterapeutfelagið á, at tørvur er á tvørfakligari ráðgeving, tí tørvurin hjá familjunum er 

ymiskur og at ráðgevingin eigur at verða tillagað í mun til avbjóðingina hjá barninum og familjuni. 

Javni vísir m.a. á at persónar, sum hava fjølbrek ofta fáa fleiri fylgisjúkur og tørvur er á ráðgeving 

og vegleiðing innan sjúkufyribyrging, heilsuvarðveitan og heilsufremjan. 

 

Endamálið við ráðgeving sambært § 34 í lógaruppskotinum er at hjálpa og stuðla undir, at ein 

familja, sum fær eitt barn, sum ber brek, megnar tær avbjóðingar, ið fylgja við og at familjan kann 

fáa ein lættari gerandisdag. Í nøkur ár hava familjur, sum hava eitt barn við autismu fingið bjóðað 

námsfrøðiliga ráðgeving, sum fer fram í heiminum hjá familjuni. Ráðgevingin fevnir um 

undirvísing um autismu, praktiska vegleiðing og námsfrøðilig amboð til at hjálpa barninum við.   

 

Tað er líknandi ráðgeving, sum ætlanin er at veita øllum familjum, sum hava barn, sum ber brek.  

 

Landsstýrismaðurin hevur valt at broyta ásetingina um námsfrøðilig ráðgeving til heimaráðgeving  

fyri at møguleiki eisini skal vera fyri, at aðrir fakbólkar enn námsfrøðingar kunnu veita ráðgeving 

alt eftir, hvussu støðan hjá familjuni og barninum er. Endamálið við heimaráðgevingini er tó 

framhaldandi at hjálpa og stuðla undir, at familjan klárar tær avbjóðingar, ið kunnu vera at fáa eitt 

barn, sum ber brek.  

 

Umráðandi er at hava í huga, at hóast Almannaverkið veitir heimaráðgeving, so merkir hetta ikki, 

at heilsuverkið ikki longur skal ráðgeva familjum í mun til heilsu, sjúku ella brek, sum heilsuverkið 

frammanundan veitir ella at skúlaverkið ikki longur skal ráðgeva um skúlagongd v.m.  

 

MEGD peikar á, at brekøkið er fjøltáttað og tað hevur týdning, at tað verður tryggjað, at námsfrøðilig 

ráðgeving eisini fevnir um aðrar bólkar, so sum fólk við afasi, deyv, tunghoyrd, tey, ið hava fingið 

nýggja tøkni t.d. CI og tey, sum hava trupult við at samskifta. Her verður hugsað um frálæru í ymiskum 

slagi av samskifti, ráðgeving í arbeiðsvenjing, sernámsfrøðiliga hjálp við brúki av hjálpartólum og 

tøkni. Eins og sálarlig hjálp, um tørvur er á tí. Hetta eigur umframt persónin sjálvan eisini at fevna um 

avvarðandi og møguligar stuðlar. 
 

Landsstýrismaðurin skal vísa á, at familjur, sum hava børn sum eru deyv, tunghoyrd ella hava 

hoyribrek ella afasi hava sama rætt til heimaráðgeving, sum aðrar familjur sum hava barn, sum ber 

brek. Upplæring og taluvenjing til teirra, sum hava fingið CI og tey, sum hava trupult við at samskifta 

umframt frálæru í at brúka hjálpartól og tøkni ikki er partur av heimaráðgevingini sambært § 34. Ein 

persónur, sum fær hjálpartól frá Almannaverkinum fær framhaldandi ráðgeving frá 

Hjálpartólamiðstøðini og fólk, sum er sjónveik ella blind fáa framhaldandi ráðgeving og upplæring frá 

Sjóndeplinum.  

 

Spurningurin um taluvenjing verður umrøddur við jøvnum millumbili. Sernám hevur ábyrgd av at veita 

taluvenjing til børn upp til 18 ár og tað hevur verið ógreitt, hvør skal veita vaksnum persónum 

taluvenjing. Peningur varð játtaður á fíggjarlógini í 2018 soleiðis, at Almannaverkið kann veita 

taluvenjing sum partur av endurvenjing til persónar millum 18 og 67 ár. Tað hevur tó víst seg at vera 

trupult at fáa starvsfólk til at taka sær av hesi uppgávu og Almannaverkið og Sernám hava í felag víst 

á, at tað sum heild eru avbjóðingar í mun til at veita nøktandi ráðgeving og tænastur til persónar, sum 

hava hoyribrek ella samskiftistrupulleikar, tá fleiri myndugleikar veita tænastur til sama málbólk. Hetta 
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er nærri viðgjørt undir heitinum tænastur til fólk sum eru deyv, hava hoyribrek ella 

samskiftistrupulleikar.  

 

Javni mælir til, at ráðgevingin til familjur, sum hava barn, sum bera brek heldur fram til, at 

persónur í minsta lagi er 25 ár. Felagið vísir á, at tørvurin á ráðgeving í mun til uppgávuna at taka 

sær av persóni við avbjóðingum er eisini til staðar eftir, at persónurin er blivin 18 ár. Oftani búgva 

hesir borgarar heima hjá familjuni langt inn í ungdóms- og vaksnamannaárini. Ung við 

menningartarni brúka ofta longri tíð at koma ígjøgnum tannárini, og støðan er ofta merkt av 

frustratiónum bæði hjá teimum ungu og teirra avvarandi. Javni metir, at tað hevði hjálpt pørtunum 

at komi betur gjøgnum avbjóðandi skiftistíðina um møguleiki var fyri ráðgeving í hesum 

tíðarskeiðinum hóast persónurin er vorðin 18 ár.  

 

Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið hjá Javna, men hevur í fyrstu atløgu valt at halda fast um, 

at heimaráðgeving verður veitt familjum, sum hava barn upp til 18 ár, sum ber brek. Higartil eru 

tað einans familjur, sum hava barn við autismu, sum fáa bjóðað námsráðgeving.  

 

Landsstýrismaðurin metir, at tað er í fyrstu syftu er neyðugt at brúka tíð og orku uppá at útbyggja 

skipanina soleiðis, at allar familjur, sum hava barn, sum ber brek, fáa møguleika at fáa 

heimaráðgeving.  

 

Harumframt ásetir § 3, stk. 3, at tá talan er um børn, ið kunnu væntast at vera í almennu skipanini 

í longri tíðarskeið, er umráðandi, at ætlanin fevnir um gongdina frá einum lívsskeiði hjá barninum 

til tað næsta, soleiðis, at yvirgangurin millum barnagarð, skúla og víðari menning eftir fólkaskúla 

verður so smidligur og væl fyriskipaður, sum tilber.  

 

Almannaverkið hevur seinnu árini bjóðað ungum millum 16 og 18 ár, sum fáa tænastu og/ella 

veiting frá Almannaverkinum til samrøðu. Endamálið er at fáa eina trygga skiftistíð frá barni til 

vaksin, og at tann ungi kann fáa  eitt virkið heimalív, arbeiðslív og frítíðartlív tá viðkomandi er 

vorðin vaksin.  

 

Almannaverkið vísir á, at tað krevur økta játtan um allar familjur, sum hava barn, sum ber brek, 

skulu verða partur av tí góðu tilgongdini og vísir eisini á, at tað kann vera torført at fáa starvsfólk 

til at ráðgeva øllum familjum.   

 

Stuðulstænasta 

Tað eru fleiri ummælispartar, sum hava víst á, at tað tað tykist ógreitt, hvørjir málbólkar kunnu fáa 

stuðulstænastu.   

 

Alzheimersfelagið vísir á, at sambært serlig viðmerkingunum til § 35, so kunnu fólk, sum hava 

demens og Alzheimers, fáa stuðulstænastu, men ásetingin ikki nevnir henda málbólk. 

Alzheimersfelagið vísir á, at tað er ógreitt og vandi er fyri at málbólkurin dettur í millum. 

 

Deyvafelagið vísir á, at  stuðulstænasta eigur at verða veitt fólki við sansa/samskiftisbreki, um tey 

hava tørv,  ið er lýstur í stk. 1.  

 

Almannamálaráðið skal í hesum sambandi vísa á, at yvirskipað er tað tørvurin hjá hvørjum 

einstøkum borgara og ikki diagnosan í sjálvum sær, sum er stýrandi fyri, at stuðulstænasta verður 

veitt ella ikki. Sambært galdandi kunngerð um stuðulsfólk til persónar við serligum tørvi, sum 

búgva heima verða fylgjandi høvuðsbólkar nevndir:  

persónar við menningartarni; persónar við avmarkaðum sálarligum/sosialum førleika; persónar við 

seinheilaskaða; persónar við rørslutarni; persónar við sansibreki (Blind, deyv o.t.) 
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Tó eru eisini borgarar, sum hava Alzheimers ella demens, sum fáa stuðulstænastu, og ætlanin er 

ikki at broyta hetta.  
 

Virkisøki fyri stuðulstænastuna 

Fleiri ummælispartar vísa eisini á, at tað tykist ógreitt, hvat stuðulstænastan fevnir um.  

 

MEGD vísir á týdningin, at persónar sum eru heimabúgvandi við likamligum ella sálarligum brek 

fáa ein virknan og innihaldsríkan dag. Hetta eigur samstundis at merkja, at stuðulin í summum 

førum m.a. kann veita praktiska hjálp í heiminum, húsligar uppgávur inni og úti, sum tann, ið ber 

brek, annars hevði gjørt, men longur ikki er førur fyri. Hetta skal m.a. lætta um gerandisdagin hjá 

hjúnafelaga og avvarðandi.  

 

MEGD heitir á Almannamálaráðið at nágreina, hvørjar dagligar uppgávur talan er um og heita á 

myndugleikan um, at stuðulstænastan eisini kann fevna um vanligar praktiskar uppgávur í 

heiminum fyri at lætta um hjá hjúnafelaganum. MEGD vísir m.a. á, at verður ein persónur fult 

óarbeiðsførur eitt nú vegna umfatandi lamni, fella allar uppgávur á hjúnafelagan, soleiðis at 

arbeiðsbyrðan hjá honum kann gerast ov tung. 

 

Almannamálaráðið skilir sjónarmiðið hjá MEGD um týdningin av, at tað er greitt, hvat 

stuðulstænastan fevnir um. Í sambandi við fyrireikingar til lógaruppskotið er stór orku løgd í at 

nágreina og skilmarka, at stuðulstænastan er ein sokallað ein til ein tænasta, ið verður veitt 

einstaklingum og ikki í bólkum sum higartil. Harumframt er eisini nágreinað, at stuðulstænastan 

fevnir um námsfrøðiliga leiðbeining í mun til at røkka yvirskipað persónlig mál; umsorgan og 

praktisk hjálp til dagligar uppgávur og fíggjarviðurskifti; fylgjari til sosial tiltøk, vøka og hjáveru, 

ið er uttan fyri ábyrgdarøki hjá kommunu og heilsuverki.   

 

Tað er torført at gera ein lista út í æsir yvir, hvørji viðurskifti stuðulstænastan kann veita hjálp til, 

og harumframt hevur Almannamálaráðið eisini havt í huga, at eru viðurskiftini ov nágreiniliga 

ásett, so er minni rúm fyri, at starvsfólk, sum í gerandisdegnum eru saman við borgaranum, sjálvi 

kunnu meta um og saman við borgaranum avgera, hvat viðkomandi hevur tørv á, fyri at fáa ein 

innihaldsríkan og virknan gerandisdag. 

 

Harumframt er eisini ásett, at allar tænastur sambært § 31 stk. 2 í hesi lóg skulu veitast við støði í 

førleikum, ið persónur hevur og tí menniskjaliga tilfeingi, ið er kring hann so at avvarðandi ella 

onnur kunnu hjálpa honum at røkja síni áhugamál. 

 

Endamálið við stuðulstænastuni er at stuðla og hjálpa persónum at hava ein so virknan og 

innihaldsríkan gerandisdag sum gjørligt. Í tí liggur eisini at stuðla persónum í at luttaka í 

heimalívinum. Sambært serligu viðmerkingunum til § 35 stk. 2 kann stuðulstænastan fevna um 

praktiska hjálp til at megna vanligar gerandisuppgávur, sum eru í einum húsarhaldi. Nøkur hava 

tørv á stuðli til sjálvi at taka sær av persónligari røkt, at klæða seg í og at fáa sær at eta. Onnur 

hava tørv á stuðli til at halda hús við øllum tí, sum tað inniber. Onkur skal hava hjálp til innkeyp, 

meðan onnur skulu hava hjálp til at fara til lækna, tannlækna og sjúkrahúsviðgerð. Fyri hesar 

borgarar, kann ein stuðulstænasta hjálpa og stuðla viðkomandi til sjálvur at taka sær av hesum 

viðurskiftum. Stuðulstænasta kann eisini vera hjálp til av fáa trygg og skipaði persónlig 

fíggjarviðurskifti. 

 

Persónlig røkt  

Javni, Almannaverkið og Kommunufelagið vísa í sínum ummælisskrivum á tørvin at fáa greiðu á,  

hvør hevur ábyrgd av at veita røkt og at nágreina munin millum røkt og stuðul. 
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Ivamál hava verið um, hvussu røkt og stuðul skulu skilmarkast og harvið eisini, hvørja uppgávu 

ávikavist heimatænastan hjá kommununum og stuðulstænastan hjá landinum hava. Tað kann vera 

torført at skilja ímillum, og serliga er hetta galdandi, tá ein persónur fær umfatandi stuðulstænastu 

og heimatænastu.  

 

Kommunufelagið mælir í hoyringarskrivinum til, at í teimum førum, har talan er um vanliga 

persónliga røkt, sum persónur uttan serstaka útbúgving kann veita, verður henda veitt sum 

framhald av einum stuðulstilboði, sum annars verður veitt sama borgara. Hetta fyri at fyribyrgja, 

at ov nógv heilsustarvsfólk eru um borgaran og útfrá einum effektivitetsatliti.  

 

Kommunufelagið vísir eisini á, at eftir uppskotinum skal heimatænasta veitast øllum 

heimabúgvandi borgarum, uttan mun til aldur. Um hetta merkir, at eisini børn og ung undir 18 ár 

skulu vera fevnd av heimatænastuni, so er tað nýtt virksemi, sum verður lagt til kommunurnar og 

hevur avgjørt fíggjarligar avleiðingar við sær.  

 

Børn, ið bera brek ella hava fjølbrek og sum hava nógvan stuðul/samdøgursstuðul, hava higartil 

ikki fingið røkt frá heimatænastuni, tí stuðulsfólkið hevur havt hesa uppgávuna.  

 

Almannamálaráðið ásannar, at tað hevur verið sera torført at greiða markamótið stuðul og røkt, og 

at tað framhaldandi er ósemja við kommunur um, hvør myndugleiki skal taka sær av hvørjum, og 

nær talan er um røkt, og nær talan er um stuðul.  

 

Almannamálaráðið hevur valt at halda fast um, at tað eru kommunurnar, sum hava ábyrgd av at 

veita persónliga røkt til allar borgarar. Tó hevur Almannamálaráðið tikið viðmerkingina frá 

Kommunufelagnum til eftirtektar um, at stuðulstænastan veitir persónliga røkt til børn undir 18 ár, 

og at henda skipan heldur áfram. Harumframt er eisini nágreinað í serligu viðmerkingunum at 

persónlig røkt er partur av tænastuni, sum verður veitt á búplássum, sum eru skipað sambært hesi 

løgtingslóg. 

 

Hinvegin so metir Almannamálaráðið, at tað í ávísum førum kann vera neyðugt og skilagott at 

fyribyrgja, at ov nógv starvsfólk eru um ein borgara. Tí er eisini heimild í §§ 67 og 68 í 

lóggaruppskotinum fyri, at Almannaverkið mótvegis gjaldi kann veita eina tænastu fyri 

kommunurnar eins og Almannaverkið kann gera avtalu um, at kommuna veitir tænastu fyri landi 

mótvegis gjaldi.  

 

Tað eru serliga í teimum førum, har talan er um borgarar, sum hava umfatandi og samansettan tørv 

á tænastum, at tað kann vera skilagott, at land og kommunur gera sínamillum avtalur um at veita 

tænastur fyri hvønn annan mótvegis gjaldi. Stuðulstænastan fevnir m.a. um hjáveru og umsorgan. 

Er talan t.d. um ein borgara, sum hevur 20 tímars stuðul um vikuna, so kann tað verða skilagott, at 

Almannaverkið átekur sær at veita røkt, sum ikki er sjúkrarøkt, fyri kommuna. Hinvegin kann tað 

eisini verða dømi um borgara, sum býr í einum øki í landinum, har tað kann vera torført at fáa 

starvsfólk at átaka sær stuðulsuppgávuna. Tá kann Almannaverkið gera eina avtalu við kommunan 

um, at heimatænastan veitir stuðul mótvegis gjaldi.  

 

Heilafelagið vísir á, at atlit skulu takast til einstaka persónin, og um viðkomandi kennir seg 

tryggan við tann, sum skal hjálpa viðkomandi. Um neyðugt, so eigur tað at bera til at fáa alla 

hjálp frá sama persóni. Tó skal sosialnámsfrøðiliga arbeiðið hjá faklærdum virðast sum eitt 

fakøki fyri seg, har málrættað útbúgving liggur aftanfyri tað at vera stuðul. Stuðul eigur ongantíð 

at verða veittur frá fólki, ið er undir 18 ár. 
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Støðug hjávera  

Kommunfelagið vísir í ummælisskrivinum á, at Almannamálaráðið við uppskotinum gongur ímóti 

avgerð hjá markamótsnevndini um, at tilboð frá Almannaverkinum, sum eru 

samdøgursfyriskipanir til einstaklingar, eru at meta sum stovnslíknandi tilboð, og at 

Almannaverkið í tílíkum førum eigur at veita persónliga røkt. Kommunufelagið metir harvið, at 

Almanannamálaráðið heldur fast í tí ósemju, sum verið hevur millum partarnar. 

 

Almannamálaráðið ásannar, at støðan við vantandi búplássum leggur óvanligt trýst á 

stuðulstænastuna, sum í ávísum førum má veita støðuga hjáveru, sum í heilt serligum førum kann 

fevna um 24 tímar um samdøgrið. Talan er tó um bráfeingisstøður. Stuðulstænastan er ikki ætlað 

til at veita støðuga hjáveru alt samdøgrið. Um ein persónur hevur so mikið umfatandi tørv, so má 

umhugsast, um ikki  farast skal undir at útvega viðkomandi eitt búpláss, har starvsfólk eru um 

búfólk alt samdøgrið. 

 

Áðrenn heimatænastan, eldrarøkt v.m. varð løgd til kommunurnar at umsita var vanligt, at borgarar 

sum høvdu tørv á meira enn 20 tímar stuðul um vikuna, fingu bjóðað eitt búpláss á sambýli, 

eldrasambýli ella ellis- og røktarheimið. Hetta varð eisini ætlanin við ásetingini í § 14, stk. 2, har 

ásett verður, at kommunurnar kunnu veita búpláss til persónar, sum ikki eru fólkapensjónistar.  

 

Markamótsnevndin hevur tikið avgerð í einstøkum málum um, at tað er uppgávan hjá landinum at 

veita persóni undir fólkapensjónsaldri, sum hava seinheilaskaða, búpláss. Lógaruppskotið ásetir 

hesa skylduna hjá landinum at útvega búpláss. Landsstýriskvinnan er farin undir fyrireikingar 

bygging av bústøðum til fólk við seinaheilaskaða og arbeitt verður harumframt við at gera avtalur 

við kommunal samstarvsøki um at keypa búpláss á ellis- og røktarheimum ella eldrasambýlum til 

persónar, sum hava tørv á støðugari hjáveru alt samdøgrið.  

 

Heilafelagið ger vart við, at tað er átaluvert og mannminkandi, at stuðulstímar til fólk við 

víttfevndum tørvi á hjálp og stuðli verða skerdir vegna summarfrí í Almannaverkinum. 

Heilafelagið vísir á, at tann, sum er raktur av seinheilaskaða, er ongantíð í summarfrí frá sínum 

skaða og hevur ikki minni tørv á stuðli um summarið. Felagið sigur, at hetta er átaluvert og eigur 

ongantíð at koma fyri og als ikki sum ein generell fíggjarlig sparing í summarfrítíðini hjá einum 

stovni undir Almannamálaráðnum. Heilafelagið vísir á, at skal talan vera um eina skerjing í 

stuðli/stuðulstímum, so eigur tað at vera tí tørvurin hjá tí einstaka borgaranum er broyttur í styttri 

ella longri tíð. Tá eigur hetta at vera ein felags meting, sum er avtalað millum borgara og stuðul.  

 

Felagið vísir á, at tað má ongantíð aftur koma fyri, at limir í Heilafelagnum kenna seg so illa 

viðfarin, at tey mugu standa alment fram og vísa á eymu støðuna, sum tey ella teirra avvarðandi 

eru í. Heilafelagið metir hetta at vera brot á skyldur hjá tí almenna móti borgaranum. 

 

Landsstýrismaðurin skilir viðmerkingina hjá Heilafelagnum og tekur undir við, at tað sum 

meginregla er tørvurin hjá borgaranum, sum er stýrandi fyri játtaðar stuðulstímar, men skal 

somuleiðis vísa á, at tað kann vera ein avbjóðing at fáa avloysarar at átaka sær stuðulsuppgávur í 

ferium, og at avgerðir um tænastur verða eisini tiknar í mun til tann fíggjarkarm, sum givin er á 

fíggjarlógini.  

 

Borgarastýrd stuðulstænasta 

Almannaverkið hevur víst á, at tað er óheppið at áseta eitt minsta tímatal á min. 20 tímar um vikuna 

fyri at fáa borgarastýrda stuðulstænastu, tí hetta útihýsir einum stórum bólki av borgarum frá hesari 

tænastu.  Serligu viðmerkingarnar er tillagaðar, soleiðis, at henda treyt er strikað.  
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Tað eru fleiri ummælispartar, sum hava víst á, at borgarastýrda stuðulstænastan, sum kann skipast 

sambært hesi lóg, ikki er ein BPA-skipan sum er í grannalondum okkara og Javni mótmælir 

harðliga, at treytin fyri at fáa borgarastýrda stuðulstænastu er, at viðkomandi borgari sjálvur 

megnar at umsita tænastuna.  

 

Heilsuhjálparafelagið vísir á, at um skipanin við Borgarastýrdari stuðulstænastu verður sett á stovn 

í Føroyum er neyðugt, at skipanin leggur seg so tætt sum møguligt upp at somu skipan, ið okkara 

grannalond hava. Felagið vísir á, at tað er ikki í tráð við tað, ið meiningin við borgarastýrd 

persónlig stuðulstænasta er, at tað er Almannaverkið, ið hevur arbeiðsgevara leiklutin. Meiningin 

við hesari skipan er, at tað er persónurin sjálvur, ið fær tillutað tímar/peningaupphædd, og stendur 

fyri setan og er arbeiðsgevari hjá teimum, ið verða sett í starv. 

Felagið vísir á, at um tað verður sum uppskotið leggur upp til, er talan ikki um skipanina 

borgarastýrd persónlig stuðulstænasta, men heldur um ávíst tal av stuðulstímum, ið 

Almannaverkið umsitur.  

 

Talan er ikki um somu BPA -skipanir sum í grannalondunum, men føroyska skipanin tekur støði í 

hugsjónini aftanfyri BPA skipanum við at borgarin sjálvur kann gera av, hvør ið verður 

stuðulspersónur, hvat stuðulin skal brúkast til og nær stuðulin skal brúkast.   

 

Javni vísir eisini á, at í fleiri av okkara grannalondum er borgarastýrd stuðulstænasta ikki treytað 

av, at borgarin einsamallur skal hava førleika at umsita stuðulstænastuna, men kann gera hetta 

saman við einum persóni, ið kennir viðkomandi væl. Soleiðis verður viga upp ímóti kognitiva 

brekinum við at hava fólk afturat sær, sum kann hjálpa við at skipa tænastuna. Í oktober kemur 

nýggj tænastulóg í gildi í Íslandi, og í henni er ásett, at um borgari ikki megnar at leggja tænastuna 

ísv borgarastýrda stuðulstænastu til rættis, so kann hann fáa fólk at hjálpa sær við hesum (Þjónusta 

við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Lög númer 38/2018).  

 

Javni heitir á politiska myndugleikan um at tillaga lógaruppskotið, soleiðis at stuðulstænastan, um 

borgarin ikki einsamallur megnar tað, kann umsitast av borgaranum, saman við einum stuðli.  

 

Landsstýrismaðurin hevur valt at halda fast við ta skipan, sum uppskotið heimilar og hevur valt at 

fara hóvliga fram eins og í grannalondunum. Í frágreiðing til tilmæli um tænastupolitikk frá 2017 

varð greitt frá, at arbeiðsbólkurin ikki var samdur um,  hvussu ein BPA skipan skuldi skipast í 

Føroyum.  

 

Víst varð á, at ein møguleiki er, at borgarastýrd stuðulstænasta í fyrstu syftu heimilar, at persónur 

sjálvur ella foreldur, tá talan er um børn, sjálvi velja sær sín stuðul, hvat stuðulin skal brúkast til 

og nær og at byggja skipanina út í tráð við royndirnar sum verða gjørdar.  

 

Landsstýrismaðurin hevur ikki tikið viðmerkingarnar frá Javna til eftirtektar, men 

landsstýrismaðurin hevur í staðin gjørt av at fáa til vega heimild fyri, at búfólk á bústøðum, sum 

eru skipaðir sambært hesi lóg skulu hava møguleika fyri at fáa tillutað fylgjara, sum tey sjálvi 

velja.   

 

MEGD heitir  á myndugleikan at útgreina, hvat tað vil siga, at stuðulstænastan kann veitast persóni, 

ið megnar at umsita stuðulstænastuna. Felagið vísir á, at tað í viðmerkingunum stendur, at 

persónur, ið hevur tætt tilknýti til persón, sum skal hava borgarastýrda stuðulstænastu, ikki kann 

setast sum stuðulsfólk. Hetta metir MEGD kann avmarka sjálvsavgerðarrættin hjá persóninum, ið 

skal hava borgarastýrda stuðulstænastu. Her er heldur ikki samljóð í lógini. Í nøkrum førum fær 

familjan ábyrgd, og t.d. her verður familjan frátikin ábyrgd. Atlit skal í einum og hvørjum føri 

takast til at tryggja privatlív og sjálvsavgerðarrætt borgarans.  
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Viðmerkjast skal, at støða verður tikin í hvørjum einstøkum føri um ein persónur er førur fyri at 

umsita stuðulin sjálvir ella ikki. Slík meting verður gjørd, tá málini verða viðgjørd og atlit til at 

fremja sjálvsavgerðarrættin viga tungt í slíkum avgerðum. Tað er partur av sosiala arbeiðinum hjá 

Almannaverkinum at taka støðu til slík mál.  

 

Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið hjá MEGD um, at tað kann tykjast ógreitt, nær familjan 

eigur at taka ábyrgd og nær familjan ikki skal hava ábyrgd.  Í § 31, stk. 2 í lógaruppskotinum 

verður viðurkent, at avvarðandi ofta hava ein stóran og týðandi leiklut í lívinum hjá persóni, ið ber 

brek, hóast leikluturin ikki er formaliseraður. Sambært § 36 so kunnu foreldur ella persónur, sum 

hevur tætt tilknýti til viðkomandi ikki gerast stuðul.  

 

Í § 36, stk. 3 er ásett, at persónur, sum hevur tætt tilknýti til persón, sum skal hava stuðulstænastu, 

kann ikki setast sum stuðulsfólk. Stuðulstænasta verður veitt til uppgávur, sum liggja uttan fyri 

tað, sum familjan ella persónar, sum hava tætt tilknýti til persónin vanliga taka sær av. Tískil er 

ikki møguligt, at foreldur, hjúnafelagi ella avvarðandi kunnu átaka sær at veita borgarastýrda 

stuðulstænastu. Atlitið at tryggja privatlív og sjálvsavgerðarrætt borgarans og hjá familjuni talar 

eisini fyri, at persónar við tøttum tilknýti til borgaran, ið fær tænastu, ikki røkja uppgávuna. 

 

Tað eru aðrar skipanir sambært hesi lóggávu og aðrari lóggávu, sum geva møguleika fyri, at familja 

kann fáa fíggjarligan stuðul til at taka sær av sínum børnum ella maka, so sum at foreldur kunnu 

fáa endurgjald fyri inntøkumiss upp til 25.000 kr. um mðr. fyri at vera heima og ansa barni, ið ber 

brek. Harumframt er nú eisini møguligt at fáa fíggjarligan stuðul til at fara av arbeiðsmarknaðinum 

at taka sær av persóni, sum er doyggjandi ella persóni við seinheilaskaða, sum ikki hevur fingið 

tillutað varandi bústað frá Almannaverkinum, men sum er á bíðilista.   

 

Hjálparviðbót og røktarviðbót sambært almannapensjónslógini, eru eisini ætlað til, at ein persónur, 

sum hevur tørv á hjálp ella røkt, kann rinda onkrum fyri at taka sær av uppgávuni.  

 

Heilsurøktarafelagið vísir á, at tað er alneyðugt at tann persónur, ið fær stuðulstænastu er væl og 

virðiliga kunnaður um, hvørjir fakligar førleikar finnast í tí stóra tilfeingi av heilsurøktarum, 

námsfrøðingum, ergoterapeutum o.s.fr., so til at veita besta stuðulin í hvørjum eisntøkum føri, 

áðrenn viðkomandi skal taka avgerð um, hvør skal virka sum stuðulsfólk, hvat stuðulin skal nýtast 

til og nær.  

 

Tað er greitt, at innihaldið í borgarastýrdari stuðulstænastu ikki er tað sama sum ein tænasta, sum 

krevur sosialpedagogiskan ella heilsufakligan serkunnleika, og skal ikki fevna um røktaruppgávur, 

sum liggja uttan fyri tað, sum ein stuðul kann lærast upp til, ergo- og fysioterapi ella aðrar 

heilsufakligar seruppgávur ella sernámsfrøðiligar uppgávur, sum krevja sernámsfrøðiligar 

førleikar.   

 

 

Endurvenjing  og endurmenning 

Heilafelagið vísir á, at persónar við seinheilaskaða nærum allir hava tørv á longri varandi 

endurmenning og endurvenjing sum kann strekkja seg yvir fleiri ár – umframt viðlíkahaldsvenjing 

restina av lívinum. Felagið vísir á týdningin av, at teirra limir fáa endurmenning so tíðliga sum 

gjørligt og vísir á, hvussu stórar avleiðingar vantandi tænastur hava fyri bæði einstaka borgaran og 

tey avvarðandi. Felagið mælir til, at rætturin til endurmenning, endurvenjing og 

viðlíkahaldsvenjing verður staðfestur í lóggávuni og vísir í hesum sambandi á, at vælferðarlógin 

er ein rammulóg, sum ikki tryggjar borgarum viðgerð ella eftirviðgerð.  
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Heilafelagið vísir á, at lógin eigur at tryggja øllum við seinheilaskaða neyðugu viðgerðina og ikki 

bert at vera eitt politiskt amboð, sum kann veitast einum borgara.  

 

Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðini hjá Heilafelagnum og ásannar, at tað er og verður 

framhaldandi stór avbjóðing at veita hesum borgarum neyðugar og samanhangandi tænastur, og at 

tað hevur stórar avleiðingar fyri borgaran og tey avvarðandi. 

 

Landsstýrismaðurin skal tó vísa á, at á almennum grundarlagi er galdandi, at tá tað snýr seg um 

rættin til sosialar tænastur, er hesin rættur tengdur at fíggjarliga rásarúminum og hongur tískil 

neyvt saman við fíggjarlógini.  Rættindi sambært lóg eru neyvt tengd at einari materiellari 

fíggjarligari heimild at rinda fyri tænastuna, og tí vil tænastustøðið altíð vera tengt at politisku 

raðfestingunum. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið mælir til at gera skilnað ímillum endurmenning (da: rehabilitering) 

og endurvenjing (da: genoptræning). Endurmenning er eitt víðari hugtak, sum í einstaka førinum 

kann, men ikki nýtist, at fevna um endurvenjing. Endurvenjing hinvegin, er altíð (partur av) 

endurmenning. Í sjúkrahúsverkslógini verður hugtakið endurvenjing nýtt í týdninginum fysiskum, 

neurologisk ella kognitiv endurvenjing. 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið mælir til, at hugtakið endurmenning verður brúkt í vælferðarlógini 

uttan tá týdningurin er neyvt tann sami, sum í sjúkrahúslógini.  

 

Til hetta er at siga, at ásetingin um endurvenjing snýr seg um endurvenjing eins og ásetingin í 

verandi forsorgarlóg. Sambært danska Heilsustýrinum er endurvenjing ein málrættað og 

tíðaravmarkað samstarvstilgongd millum borgara/sjúkling, avvarðandi og starvsfólk. Endamálið 

við endurvenjingini er, at sjúklingurin/borgarin heilt ella partvís endurvinnur sama førleika, sum 

áðrenn førleikin var mistur.  

 

Talan er um bæði likamligar, sálarligar, kensluligar og sosialar førleikar, harvið er tørvurin á 

endurvenjingum ymiskur og fjøltáttaður. Tað liggur eisini í hugtakinum, at talan er um eina 

tilgongd, sum er tíðaravmarkað, tí endurvenjingin steðgar, tá endurvenjingin er liðug. Tað er, tá ið 

førleikin er endurvunnin, ella tá staðfest er, at førleikin ikki kann endurvinnast meira.  

 

Víst verður til almennu viðmerkingarnar sum somuleiðis greiða frá, at uppskotið til løgtingslóg 

um almannatrygd og vælferð byggir á meginregluna um endurmenning og menning.  

 

Endurmenning skal síggjast sum ein tilgongd og fevnir um meira enn endurvenjing. Uppskotið er  

smíðað við hesum meginreglum í huga og ásett er, at allar veitingar, endurbøtur og tænastur verða 

skipaðar og veittar í tráð við meginreglurnar. 

 

Sambært yvirlýsing frá WHO skal endurmenning skiljast sum ein málrættað og tíðaravmarkað 

tilgongd av samskipaðum veitingum og tilboðum, sum hava til endamáls at geva borgaranum 

neyðug amboð at megna egið lív so sjálvstøðugt sum gjørligt og við so lítlari hjálp sum gjørligt.  

 

Ein endurmenningartilgongd kann fevna um fleiri ymiskar tænastur frá einum ella fleiri 

myndugleikum, sum skulu málrættast í eina tíðaravmarkaða tilgongd. Endurvenjing kann vera ein 

liður í eini endurmenningartilongd, men nýtist ikki at verða tað.   

 

Endurvenjing og viðlíkhaldsvenjing í Almannaverkinum og kommunum 

Kommunufelagið vísir á, at í verandi lóggávu hava kommunurnar heimild at veita endurvenjing 

og viðlíkahaldsvenjing og insitamentið hjá kommununum er at fyribyrgja, at borgarar blíva meira 
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røktarkrevjandi og um lógaruppskotið áleggur kommununum eina skyldu at veita borgaranum 

hesar tænastur – serliga í mun til viðlíkahaldsvenjing – er talan um eina nýggja uppgávu, ið eigur 

at verða fíggjað og tingingar eiga at fara fram millum land og kommunur um hetta.   

 

Landsstýrismaðurin skal viðmerkja, at lógaruppskotið heimilar at veita endurvenjing og 

viðlíkahaldsvenjing til persónar ímillum 18 ár og fólkapensjónsaldur og áleggur ikki kommunum 

aðrar uppgávur enn tær frammanundan hava sambært løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. 

MEGD heitir staðiliga á myndugleikan at tryggja, at borgarar, ið eru yngri enn 67 ár ikki liggja 

ímillum land og kommunu í og við, at tænastur undir 67 ár eru hjá Almannaverkinum og yvir 67 

ár eru hjá kommununum. MEGD sigur víðari, at  sett eigur at verða inn við nóg mikið av orku og 

fígging, so møguligt er við tíðini at byggja upp eina góða tænastu.   

 

Tað er ein áhaldandi uppgáva at tryggja, at borgarar ikki detta niðurímillum skipanir og at fáa 

myndugleikar at samstarva, er ein uppgáva sum eigur at verða raðfest.  

 

Harafturat er tað eisini ein áhaldandi avbjóðing at fáa til vega neyðuga játtan soleiðis, at ein 

nøktandi og munagóð tænasta kann veitast.  

 

Landsstýrismaðurin kann ikki áleggja kommununum at veita viðlíkahaldsvenjing ella 

endurvenjing. Heimild er fyri at kommunur kunnu veita hesar tænastur, men tað tað er upp til 

einstøku kommununa ella kommunala samstarvsøki at áseta tænastustøðið innan teirra øki.  

  

Endurvenjing og viðlíkahaldsvenjing til persónar, sum fáa búpláss sambært hesi løgtingslóg 

Javni vísir á, at lógaruppskotið ikki heimilar, at borgarar sum fáa búpláss frá Almannaverkinum 

sambært §§ 45 og 46, fáa viðlíkahaldsvenjing. Felagið vísir á, at tað verður sagt í serligu 

viðmerkingunum, at viðlíkahaldsvenjing verður partur av grundtænastuni í bútilboðunum. Javni 

setir spurnartekin, hvussu tað verður tryggjað at persónar sum fáa bútilboð eisini hava veruliga 

atgongd til viðlíkahaldsvenjingar uttan at tað verður sett ásett í lógini. 

 

Landsstýrismaðurin hevur tikið viðmerkingina til eftirtektar og hevur broytt § 45 og § 46 soleiðis, 

at tað nú er greitt, at endurvenjing og viðlíkahaldsvenjing er partur av tænastuni til persónar á 

fyribils og varandi bústaðartilboði sambært hesi lóg.   

 

Endurvenjing og viðlíkahaldsvenjing til børn 

Javni vísir somuleiðis á, at tey sakna, at lógaruppskotið eisini tryggjar varðveitandi og mennandi 

tiltøk til børn undir 18 ár við stórum avbjóðingum. Felagið vísir á, at tað í viðmerkingunum verður 

nevnt, at viðlíkahaldsvenjing til børn er fevnd av § 24, og at foreldur kunnu søkja um endurgjald 

fyri meirútreiðslur av t.d. fysioterapi og ergoterapi. Sum er eru børn í Føroyum, ið ikki passa inn í 

kommunalu tilboðini, men sum hava tørv á stovni, har bæði heilsustarvsfólk (td fyrioterapeutar og 

ergoterapeutar) og námsfrøðingar starvast. Hetta eru børn, ið hava fjølbrek og samansettar 

avbjóðingar. Javni vísir á, at talan er um meira umfatandi fyriskipan enn § 24 leggur upp til, og 

eigur lógin at tryggja hesum børnum bestu fyriskipanir. Sum er detta hesi børn niður ímillum land 

og kommunur, tí vanligir dagstovnar ikki hava nøktandi karmar at veita teimum neyðugu tilboðini, 

og landið hevur heldur ikki altíð neyðugu tilboðini. 

 

Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið hjá Javna og kann upplýsa, at spurningurin um heimildin til 

at veita viðlíkahaldsvenjing og endurvenjing eisini eigur at fevna um børn, er viðgjørdur í 

sambandi við fyrireikingar til lógaruppskotið.  

 

Vísandi til, at foreldur hava møguleika at fáa endurgjald fyri meirútreiðslur fyri viðgerð hjá 

fysioterapeuti og ergoterapeuti, og at tað tekur tíð og krevur nógva orku at skipa nýggjar tænastur 
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verður ikki mett, at tíðin er búgvin til at víðka heimildina til eisini at fevna um børn, hóast tað 

kundi verið skilagott. 

 

Skipanin við endurvenjing er rímiliga nýggj og royndirnar vísa, at tað eru avbjóðingar í mun til at 

kunna veita eina landsfevnandi tænastu. Harumframt er viðlíkahaldsvenjing ein tænasta, sum enn 

ikki er stovnsett. Tískil hevur landsstýrismaðurin gjørt av at halda fast í, at børn ikki verða fevnd 

av ásetingini um viðlíkahaldsvenjing og endurvenjing í fyrstu syftu. Foreldur kunnu tó 

framhaldandi fáa endurgjald til viðgerð, ið er fevnd av sáttmála við Heilsutrygd sambært § 24.  

 

Endurvenjing 

Fysioterapeutfelag Føroya vísir í sínum ummælisskrivi á, at at málbólkurin sum kann fáa 

endurvenjing er ov snævur og at tað verða ov mong, ið fella uttanfyri og onga endurvenjing fáa. 

Felagið mælir tí til, at verandi áseting um, at endurvenjing verður veitt við tí endamáli, at persónur 

kann fáa ella varðveita tilknýtið til arbeiðsmarknaðin ella kann klára seg uttan hjálp ella við minni 

hjálp frá Almannaverkinum, verður broytt til, at endamálið verður, at persónurin kann endurvinna 

mistar førleikar, so hann kann liva eitt so sjálvstøðugt og virkið lív sum gjørligt.  

 

Heilsu - og innlendisamálaráðið mælir til, at orðingin verður broytt til, at endamálið verður, at 

borgarin skal klára seg uttan ella við minni hjálp frá tí almenna – her undir heilsuverkinum.  

 

Landsstýrismaðurin metir ikki, at tað er ráðiligt at gera broytingar í verandi skipan, tí talan er um 

eina lutfalsliga nýggja tænastu, sum áhaldandi verður útbygt stig- og miðvíst soleiðis, at fleiri 

persónar kring landið kunnu fáa endurvenjing.   

 

Eisini er eitt av høvuðsendamálunum við løgtingslóg um almannatrygd og vælferð, at persónur 

kann liva eitt so sjálvstøðugt og virkið lív sum gjørligt, sum millum annað merkir, at persónur skal 

kunna uppihalda sær sjálvum fíggjarliga og at klára seg klára seg uttan ella við minni hjálp frá 

Almannaverkinum. Ein munagóð endurvenjing saman við viðlíkahaldsvenjing frá 

Almannaverkinum alt annað líka vil hava við sær, at tørvurin á viðgerð frá heilsuverkinum verður 

minni.  

 

Málbólkur 

Heilsu- og innlendismálaráðið undrast á niðara aldursmarkið á 16 ár fyri at kunna fáa endurvenjing 

frá Almannaverkinum uttan so at talan er um endurbúgving.  

 

Almannamálaráðið kann upplýsa, at heimildin til at veita ungum persónum niður í 16 ár 

endurvenjing verður brúkt sum liður í einari arbeiðsbúgving sambært lóg um arbeiðsfremjandi 

tiltøk. Endurvenjing til persónar, yngri enn 18 ár, kann annars veitast sambært § 24 sum endurgjald 

fyri meirútreiðslur av barni, ið ber brek. Tílík endurvenjing verður veitt av privatum veitarum.  

 

Hjálparráð í sambandi við endurvenjing 

Fysioterapeutfelag Føroya fegnast um, at hjálparráð kann veitast í sambandi við endurvenjing frá 

Almannaverkinum og vísir á, at hetta kann gera teirra arbeiðið nógv effektivari og meira 

málrættað. Felagið undrast tó um, at tað einans er galdandi fyri persónar millum 18 ár og 67 ár, 

sum fáa endurvenjing frá Almannaverkinum tí mett verður, at hetta hevur líka stóran týdning hjá 

øllum borgarum, sum fáa endurvenjing óansæð aldur ella hvar endurvenjingin verður veitt.   

 

Ergoterapeutfelagið vísir á, at ásetingin ger mun á fólki, tí borgarar yvir 67 ár ikki hava møguleika 

at fáa somu sømdir, sum teir undir 67 ár. Felagið sigur, at Almannamálaráðið eigur at tryggja at 

øll er líka fyri lógini, sum eru líka stødd óansæð, um tey eru undir ella yvir 67 ár.  
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Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðini hjá Fysiotereapeutfelag Føroya og Ergoterapeutfelagnum,  

men hevur valt at halda fast í, at tað í fyrstu atløgu einans eru persónar, sum fáa endurvenjing frá 

Almannaverkinum, sum kunnu fáa stuðul til hjálparráð í sambandi við endurvenjing. Endamálið 

við endurvenjing sambært hesi løgtingslóg er eisini, at persónur kann fáa og varðveita tilknýti til 

arbeiðsmarknaðin við tí fyri eyga at kunna forsyrgja sær sjálvum og sínum. Persónar, sum eru 

fólkapensjónistar, fáa fólkapensjón sum er ætlað at uppihalda sær fyri.  

 

Ætlanin er at fara undir eina størri eftirmeting av skipanini við hjálparráðum í næstum. Tá verður 

eisini spurningurin um, at fólkapensjónistar skulu fáa stuðul til hjálparráð í sambandi við 

endurvenjing frá kommununum viðgjørdur. 

 

Heimild til at áseta nærri reglur um endurvenjing 

Heilsu- og innlendismálaráðið vísir eisini á, at § 37 stk. 3 gevur landsstýrismanninum í 

almannamálum heimild til einvíst at áseta nærri reglar um samstarv við sjúkrahúsverk. Heilsu- og 

innlendismálaráðið heldur, at henda kunngerðarheimild antin má treytast av semju við 

landsstýrismannin í heilsumálum ella skal samstarvi millum sjúkrahúsverk og almannaverk 

samskipast við løgtingslóg. Seinna loysnin merkir, at sjúkrahúsverkslógin og vælferðarlógin mugu 

samskipast á hesum økinum.  

 

Verandi áseting um endurvenjing í forsorgarlógini heimilar landsstýrismanninum at áseta nærri 

reglur fyri endurvenjing. Lógaruppskotið broytir ikki hesa heimild, men nágreinað er nú í serligu 

viðmerkingunum, hvat heimildin fevnir um. 

 

Landsstýrismaðurin skal í hesum sambandi gera vart við,  at landsstýrismenninir í almannamálum 

og heilsu- og innlendismálum 21.mars 2017 í tøttum samstarvi og samskifti hava sett tvinnar 

kunngerðir í gildið  tann eina um endurvenjing innan Almannaverkið og hin um endurvenjing 

innan sjúkrahúsverkið. Kunngerðirnar hava ásetingar um samstarv millum sjúkrahúsverk, 

almannaverk og kommunal samstarv í sambandi við, at borgari skal hava endurvenjing frá 

myndugleikunum.   

 

Tilmælið frá Heilsu- og Innlendismálaráðnum um broyta § 37, stk. 3 soleiðis, at tað stendur 

samstarv við sjúkrahúsverk, kommunur ella kommunal samtarvsøki vísandi til, at Tórshavnar 

kommuna umsitur økið, er tikið til eftirtektar. 

 

Viðlíkahaldsvenjing 

Tað eru fleiri ummælispartar sum vísa á, at tað er ógreitt, hvørjir borgarar kunnu fáa 

viðlíkahaldsvenjing, og at tað kann vera torført at meta um, hvat er munandi og varandi skert  

virkisføri, ið víkir munandi frá aldurssvarandi virkisføri, sum ásett er í § 38. Almannaverkið hevur 

somuleiðis víst á, at ongar avmarkingar eru í mun til diagnosu í ásetingini, men einans í serligu 

viðmerkingunum.  

 

Fysioterapeutfelag Føroya vísir í sínum ummælisskrivi á, at felagið metir, at málbólkurin, sum 

kann fáa viðlíkahaldsvenjing, er ov snævur og  at at tað verða ov mong, ið fella uttanfyri og onga 

viðlíkahaldsvenjing fáa. Felagið mælir tí til, at ásetingin um, at viðlíkahaldsvenjing verður veitt 

við tí endamálið, at persónur kann fáa ella varðveita tilknýtið til arbeiðsmarknaðin ella kann klára 

seg uttan hjálp ella við minni hjálp frá Almannaverkinum, verður broytt til at endamálið, at 

persónurin kann viðlíkahalda sínar førleikar, so hann kann liva eitt so sjálvstøðugt og virkið lív 

sum gjørligt.  

 

Eitt av høvuðsendamálunum við lóg um almannatrygd og vælferð er, at persónur kann liva eitt so 

sjálvstøðugt og virkið lív sum gjørligt, sum millum annað eisini merkir, at persónur skal klára seg 



ALMANNAMÁLARÁÐIÐ 
 

Síða 24 av 32 

uttan ella við minni hjálp frá Almannaverkinum og varðveitir tilknýtið til arbeiðsmarknaðin 

soleiðis, at viðkomandi kann forsyrgja sær sjálvum.  

 

Fakfelagssamstarvið vísir á, at tað er umráðandi, at tað skerda virkisførið ikki bara verður mett út 

frá aldurssvarandi virkisføri, men tað reella og persónliga virkisførið hjá borgaranum – eisini tá 

tað viðvíkur teirra arbeiði og serligar førleikar, ið krevjast til tess. 

 

Parkinsonsfelagið vísir á, at Parkinson er ein sjúka, sum mennist spakuliga, og ofta hava fólk haft 

trupulleikar við  t.d. at knappa (fínmototikkurin), venda sær í songini, krampar ella ristingar í 

armum og beinum o.s. fr., langt áðrenn sjúkan er staðfest. Hetta sæst ikki altíð á teimum, so við at 

samanlíkna við javnaldrar sæst í fyrstu syftu møguliga ongin munur. Kanning hjá 

fysioterapeuti/ergoterapeuti og samrøða við tann sjúka og møguliga tey avvarðandi kann avdúka, 

hvussu stórur trupulleikin er. 

 

Almannamálaráðið hevur viðgjørt spurningin við Almannaverkið, og hevur landsstýrismaðurin 

valt ikki at broyta ásetingina. Sum meginregla er tað tørvurin og ikki sjálv diagnosan, sum er 

avgerandi fyri, um persónur kann fáa tænastur sambært hesi lóg. Hetta er eisini galdandi fyri 

viðlíkahaldsvenjing. Harumframt er tað torført at áseta nágreiniligar treytir fyri, nær ein persónur 

hevur tørv á viðlíkahaldsvenjing, og tað kann somuleiðis viðføra, at tað eru persónar sum óætlað 

fella uttanfyri skipanina. Harafturat er hugtakið “aldurssvarandi virkisføri” vanligt at nýta sum 

metingarstøðið. 

 

Endamálið við at stovnseta viðlíkahaldsvenjing er at veita persóni eina tænastu fyri at tryggja 

verandi virkisførleika og fyribyrgja og útseta, at virkisførleikin versnar soleiðis, at persónur kann 

fáa ella fasthalda tilknýti til arbeiðsmarknaðin ella  klárar seg uttan ella við minni hjálp frá 

Almannaverkinum. 

 

Almannaverkið metir í hvørjum einstøkum føri um, ein persónur kann fáa viðlíkahaldsvenjing og 

verður metingin gjørd útfrá eini eini heildarmeting sambært § 3 í lógini.  

 

Viðmerking frá Almannaverkinum um at tørvur er at fáa víðka heimildina soleiðis, at eisini 

persónar, sum eru í vanda fyri at fáa týðandi og skert virkisføri kunnu fáa viðlíkahaldsvenjing, er 

tikin til eftirtektar. 

 

Játtanarskeið fyri viðlíkahaldsvenjing 

MEGD vísir á, at uppskotið gevur Almannaverkinum heimild til at avgera, hvussu longi 

játtanarskeiðið verður og hvussu viðlíkahaldsvenjingin verður veitt. MEGD ger vart við avgerandi 

týdningin í persónligari rættartrygd og møguleikan persónliga at hava ávirkan á avgerðir, ið 

viðvíkja einum sjálvum.  

 

Tað er ásett í § 3, stk. 2, í lógaruppskotinum, at  Almannaverkið ger av, á hvønn hátt hjálp  skal 

veitast. Avgerðin tekur støði í tørvi og ynski hjá tí einstaka, sosialfakligari meting og fíggjarliga 

rásarúminum fyri tænastu hjá myndugleikanum. Almannaverkið skal taka atlit til tørv og ynski 

borgarans. Sjálvsavgerðarrættur borgarans skal í størst møguligan mun virðast. Samstundis er tó 

neyðugt at taka sosialfaklig atlit, eins og neyðugt er at leggja upp fyri tænastustøðinum, sum er 

fyri tænastuna, sum myndugleikin skal veita. Tað merkir, at tænastur ikki kunnu setast í verk uttan 

neyðuga játtan á fíggjarlógini.  

 

Parkinsonfelagið mótmælir harðliga, at sjúklingar sum hava Parkinson skulu metast annaðhvørt ár 

og vísir á, at talan er um eina varandi sjúku, sum bara versnar.  
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Landsstýrismaðurin skilir sjónarmiðið hjá Parkinsonfelagnum og hevur havt hesi viðurskifti í 

huga, tá ásetingin um, at viðlíkahaldsvenjing kann játtast fyri í mesta lagi 24 mánaðir, varð orðað.  

Almannaverkið kann leingja eina játtan uttan stórvegis málsviðgerð, um viðurskiftini hjá 

persóninum tala fyri tí, t.d. um talan er um støðuga sjúku, har tørvurin á viðlíkahaldsvenjing 

ongantíð broytist, ella tí støðan hjá viðkomandi er eyðsæð fyri myndugleikan, eitt nú tí hann 

gongur til viðlíkahaldsvenjing.   

 

Endamálið við hesi áseting er at gera tað lættari fyri persónar, sum hava tørv á viðlíkahaldsvenjing 

soleiðis, at hesi sleppa undan at brúka óneyðuga tíð og orku til umsóknir, eins og Almannaverkið 

sparir í málsviðgerðartíð.  

 

Støðan hjá borgarum, sum hava tørv á viðlíkahaldsvenjing, er varandi, og tørvurin á 

viðlíkahaldsvenjing verður aloftast eisini varandi. Hinvegin so kann støðan eisini broytast 

munandi, og tá er gott, at støðan hjá borgaranum verður tikin upp m.a. fyri at fáa staðfest, um 

viðlíkahaldsvenjing framhaldandi tænir sínum endamáli. Almannaverkið hevur skyldu til at taka 

nýggja avgerð um viðlíkahaldsvenjing, áðrenn játtanarskeiðið endar, fyri at fyribyrgja, at borgari 

stendur uttan tilboð, orsakað av langari svartíð.  

 

Almannaverkið hevur víst á, at tað er óheppið, at ongin heimild er at gera kunngerð, sum ásetir 

nærri treytir fyri málbólk, slag og vavi av venjing og líknandi. Viðmerkingin er tikin til eftirtektar. 

 

Tulkatænasta 

MEGD fegnast um, at tulkatænasta verður ásett í lógini. Tey vísa á, at tað ikki er ásett í lógini, 

hvat slag av tulki talan er um, men at tað í viðmerkingunum er víst til bæði skrivi- og 

teknmálstulking. Tey vísa á vandan við at hækkandi prísur av tænastuni, sum kom í gildi í summar 

kann vera við til at avmarka nýtsluna av tænastuni, og tey ynskja, at tað verður tikið uppaftur og 

eftirmett.   

 

Landsstýrismaðurin metir, at tað er nóg mikið, at tað í almennu viðmerkingunum er lýst, hvat slag 

av tulkatænastu talan er um, og lógartekstur eigur ikki at broytast.  

 

Viðvíkjandi hækkandi prísum so er hetta samsvarandi við ásetingar í kunngerð um, at kostnaður 

skal ásetast samsvarandi kostnað. Um ynski er at kompensera tænastuna t.d. til teknmálsbrúkarar, 

verður neyðugt at hækka játtanina.  

 

Heilsuhjálparafelagið ynskir, at tænastan við teknmálstulki ella skrivitulki verður víðkað soleiðis, 

at umframt at veita tulk til starvsfólkafundir á arbeiðsplássum, verður ávíst tímatal játtað til fólk, 

ið eru deyv ella hava niðursetta hoyrn, ið hava eitt arbeiði – hetta so, at hesi kunnu samskifta við 

sínar starvsfelagar.  

 

Viðmerkjast skal, at hetta ber til í verandi skipan. Tó er ásett eitt ávíst tal av tulkatímum, sum hvør 

teknmálsbrúkari kann brúka ókeypis, og hevði hetta verið drigið frá hesum.  

 

Deyvafelag Føroya vísir á, at tað eru øll fólk, ið kunnu hava tørv á tulki. Eisini hoyrandi, ið skulu 

samskifta við ein teknmæltan persón, hava tørv á tulki og tað skal fyri allar borgarar vera skjót og 

góð atkoma til tulk. Eisini vísa tey á, at tulkatímar til deyv má ikki fara niðurum 30 tímar til privat 

endamál árliga. Somuleiðis verður víst á, at deyvur arbeiðstakari má ikki rinda fyri tulking á 

arbeiðsplássinum. Tað eigur ikki at verða fíggjarlig tyngd hjá arbeiðsgevara at útvega tulk, við tí 

úrsliti, at arbeiðsgevari noktar fyri at arbeiðstakari fær tulk til neyðugar fundir og annað, sum 

tørvur er á. Almennir stovnar og heilsuverk skulu bjóða tulk til at samskifta við teknmælt fólk tá 

tey venda sær um eitthvørt.  
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Landsstýrismaðurin ásannar, at øll kunnu hava tørv á tulki, men tað er bert teknmálsbrúkarar, sum 

fáa eitt ávíst tal av ókeypis tulkatímum. Hildið verður fast um hesa meginreglu.  

 

Í framhaldi av hesum verður umhugsað í kunngerð ella reglugerð at áseta minsta tal av tulkatímum 

til privat endamál.  

 

Eisini er ásetingin víðkað til at fevna um fólk, sum hava teknmál sum mál, t.d. tí tey hava mist 

málið, t.d. vegna sjúku (serliga heilabløðing ella krabba).  

 

Almannamálaráðið hevur ikki valt at taka til eftirtektar at áseta beinleiðis við løgtingslóg at 

almennir myndugleikar skulu bjóða tulkatænastu at samskifta við. Aðrir almennir myndugleikar 

hava sambært geiraábyrgdini skyldu at veita somu tænastu til tulkabrúkarar sum til aðrar borgarar.  

 

Sbrt. § 68 í hesum lógaruppskoti er geiraábyrgdin staðfest, soleiðis at skilja, at aðrir myndugleikar 

og stovnar kunnu keypa tulkatænastu frá Teknmálstulkatænastuni til tess at røkja sínar skyldur. 

Almannaverkið hevur ikki skyldu at veita tulkatænastu til myndugleikar og stovnar, ið virka 

sambært geiraábyrgd. Í mun til tulkatænastu so er heimild fyri, at eisini privat, ið ikki virka 

sambært myndugleikaábyrgd, kunnu keypa tulkatænastu frá Almannaverkinum.  

 

Almannaverkið hevur í sínum ummælisskrivi víst á, at ynskiligt hevði verið, at fólk sum hava mist 

røddina og ikki kunnu tosa, hóast tey hoyra, vóru í málbólkinum, sum kunnu fáa tulkatænastu.  

 

Víst verður til viðmerkingina frá Deyvafelagnum, og at ásetingin er víðkað til at fevna um fólk, 

sum hava teknmál sum mál, t.d. tí tey hava mist málið, t.d. vegna sjúku (serliga heilabløðing ella 

krabba).  

 

Tænastur til fólk, sum eru deyv, hava hoyribrek ella samskiftistrupulleikar 

MEGD, Deyvafelagið og Hoyr, felagið fyri hoyribrekað vísa í sínum ummælisskrivum á, at 

persónar sum hava hoyribrek, hava tørv á ráðgeving og stuðli, fyri at liva við hoyribrekinum og at 

fáa taluvenjing og ráðgeving um at brúka hjálpartól at samskifta við.  

 

Landsstýrismaðurin er vitandi um, at tað eru avbjóðingar í mun til at veita nøktandi tænastur til 

persónar sum eru deyv, hava hoyribrek alla hava samskiftistrupulleikar av ymiskum slagi. Ein 

avbjóðing er, at tað eru fleiri myndugleikar, sum hvør í sínum lagi veita ymiskar tænastur til sama 

málbólk og at tað er ógreitt, hvør skal veita taluvenjing til vaksin.  

 

Samskiftið er millum Almannaverkið og Sernám og millum Almannamálaráðið og Heilsu- og 

innlendismálaráðið um, hvussu hesi viðurskifti verða best skipaði, men ongin loysn er funnin enn.   

Almannaverkið og Sernám hava í felag víst á, at tað vildi verið áhugavert at kanna, um tað er 

grundarlag fyri at savna tænastur til borgarar við samskiftistrupulleikum á einum stað, serliga í 

mun til at styrkja fakliga tilfeingið og at gagnnýta tilfeingið nøktandi.  

 

Landsstýrismaðurin fer í næstum at seta ein arbeiðsbólk at greina, hvussu vit í Føroyum á besta 

hátt framyvir kunnu hjálpa borgarum við samskiftistrupulleikum.  

 

MEGD mælir til at hugsað verður um at gera ein talu- og hoyridepil, har tænastur til fólk við 

samskiftistrupulleikum verða veittar og savnaðar. MEGD vísir í hesum sambandi á, at Sjóndepilin 

hevur ment tænastur til fólk við sjónbreki.  
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MEGD, Deyvafelagið og Hoyr – felagið fyri hoyribrekað vísa á, at tað er umráðandi, at fólk sum 

hava hoyribrek ella hava samskiftistrupulleikar fáa somu atgongd til stuðulstænastur og 

námsfrøðiliga ráðgeving sum aðrir borgarar og at tey starvsfólk, sum veita hesar tænastur hava 

neyðugan førleika at veita hesum borgarum tænastur. Feløgini vísa í hesum sambandi á, at 

ásetingarnar og serligu viðmerkingarnar ikki vísa á málbólkin.  

 

Landsstýrismaðurin skal viðmerkja, at stuðulstænasta og heimaráðgeving eisini fevna um 

persónar, sum hava hoyribrek ella samskiftistrupulleikar hóast sjálv ásetingin ikki beinleiðis nevnir 

málbólkin. Serligu viðmerkingarnar eru tillagaðar soleiðis, at eisini fólk , sum hava sansibrek verða 

nevnd.  

 

Bústaðir 

Heilafelagið vísir á, at tað er av alstórum týdningi, at bústaðir til fólk við seinheilaskaða verða 

bygdir skjótast gjørligt og hesir bústaðir eiga at taka støði í tørvinum hjá tí einstaka borgaranum.  

Felagið vísir á, at um borgari við seinheilaskaða fær tillutað pláss á røktar- ella ellisheimi hjá 

kommununum, er tað av alstórum týdningi, at borgarin sjálvur og avvarðandi ynskja hesa loysn.  

 

Harumframt vísir Heilafelagið á, at tað hevur stóran týdning, at fólk við seinheilaskaða ikki verða 

flutt inn í bústaðir við øðrum málbólkum, har tey ikki kenna at hoyra heima. Heilafelagið heitir tí 

á, landsstýrismannin um at skipa soleiðis fyri, at tørvurin á bústøðum til henda málbólk verður 

nøktaður.  

 

Landsstýrismaðurin ásannar, at vantandi búpláss til persónar við seinheilaskaða er ein stór 

avbjóðing bæði fyri einstaka borgaran, familjuna og fyri samfelagið og harmast um, at tað dregur 

út við at finna munagóðar loysnir fyri hesir borgarar og familjur teirra. Í løtuni eru 6 búpláss til 

persónar við seinheilaskaða og mett verður, at tørvur er á at fáa eini 18 búpláss skal verandi tørvur 

og tørvurin komandi árini nøktast. 

 

Ætlanin er at byggja fleiri bústaðir, ið taka atlit til tørvin hjá persónum við seinheilaskaða og 

familjum teirra. Í næstum verður farið undir at fyrireika byggiætlanina og tá verður m.a. eisini lýst, 

hvussu ein bústaður kann stuðla undir, at persónar fáa eitt virðiligt heim, sum eisini hevur rúm 

fyri, at familjan kann hava ein virknan leiklut í gerandisdegnum hjá persóninum, hóast tey ikki 

búgva saman longur.   

 

MEGD, Heilsuhjálparafelag Føroya og Kommunufelagið viðgera spurningin um, hvussu og hvør 

skal meta um nær talan er um at málið við at búgva á vardum bústaði hjá landinum er rokkið og 

nær og hvussu borgarin skal flyta á bústað skipaðan sambært løgtingslóg um heimatænastu, 

eldrarøkt v.m.  

 

MEGD vísir á, at tað eigur fyrst og fremst at verða hugsað um borgarans tørv og at um ein borgari 

hevur búð á vardum bústaði eitt langt lív við stuðli og tí sum annars hoyrir til, skal borgarin helst 

ikki flytast úr sínum heimi. Bæði borgarin og ella avvarðandi skulu takast við í avgerðini, um 

flytingin er neyðug. 

 

Heilsuhjálpararfelagið spyr, hvussu ein persónur, sum hevur búð á einum vardum bústaði hjá 

landinum alt lívið, og møguliga hevur havt dagligan stuðul knýttan at sær, skal megna eina so stóra 

broyting, sum at flyta til eitt vanligt røktarheim ella eldrabústað? 

 

Kommunufelagið vísir eisini á, at tað er ógreitt, hvat liggur í orðingini “um endamálið við varda 

bústaðnum annars framhaldandi verður rokkið.” Kommunufelagið hevur sæð dømir um at fólk, 

sum eru vorðin eldri enn 67 ár og sum meginpartin av sínum lívi hava havt bútilboð frá 
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Almannaverkinum, eru farin at søkja um búpáss á eldraøkinum – tí umstøðurnar hjá 

Almannaverkinum ikki longur vóru nøktandi. Felagið sigur, at greiða má fáast á, hvat orðingin 

“um endamálið við varda bústaðnum annars framhaldandi verður rokkið”  ítøkiliga er ætlað at 

merkja.    

 

Kommunufelagið vísir somuleiðis á, at Gerontopsykiatrisk bútilboð als ikki verður nevnt í 

uppskotinum. Kommunufelagið metir, at persónar við týðandi sálarligum breki  eiga at fáa eitt 

gerontospykiatriskt bútilboð, tá teir verða røktarkrevjandi orsakað av ellisbreki ella varandi sjúku 

og at hesi bútilboð eiga at vera ein landsuppgáva, ið antin má liggja undir Almannaverkinum ella 

sjúkrahúsverkinum.  

 

Felagið vísir á, at persónar við sálarligum breki og víðfevndum sosialum trupulleikum krevja at 

hava rundanum seg fólk við útbúgving innan psykiatriska økið/ella fólk við námsfrøðiligari 

útbúgving. Eldraøkið hevur ikki starvsfólk við hesum førleikum. Viðmerkt verður eisini, at sum 

er, er bíðilisti til búpláss til borgarar yvir 67 ár í fleiri økjum á eldraøkinum.  

 

Landsstýrismaðurin tekur undir við sjónarmiðinum hjá MEGD og Heilsuhjálparafelagnum um, at 

persónur sum hevur búð í vardum bústaði hjá landinum, ikki skal flyta einans orsakað av, at 

viðkomandi gerst fólkapensjónistur. Tískil er heimild eisini fyri, at viðkomandi framhaldandi kann 

búgva á varda bústaðnum, hóast persónurin er vorðin fólkapensjónistur.  

 

Landsstýrismaðurin hevur valt at halda fast í ásetingina um, at persónur kann framhaldandi fáa 

búpláss frá landinum, hóast viðkomandi er vorðin fólkapensjónistur um endamálið framhaldandi 

verður rokkið og at persónur, sum ikki hevur fingið búpláss áðrenn viðkomandi varð 

fólkapensjónistur, eigur at fáa búpláss sambært løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m.   

 

Landsstýrismaðurin skilir eisini, at feløgini seta spurnartekin við, hvussu ásetingin kemur at virka 

í praksis.  Støða má takast í hvørjum einstøkum føri, um ein persónur eigur at fáa búpláss á ellis- 

og røktarheimi ella eldrasambýli og verða umsóknir frá persónum, sum fáa búpláss hjá landinum 

viðgjørdar á sama hátt sum hjá persónum, sum ikki hava bústað hjá landinum.  

 

Í hesum sambandi skal viðmerkjast, at tað er røktartørvurin og ynskini hjá einstaka borgaranum, 

sum eru avgerandi fyri um ein persónur kann fáa búpláss sambært løgtingslóg um heimatænastu, 

eldrarøkt v.m. Almannamálaráðið skal eisini vísa á, at Almannaverkið veitir búpláss til 19 persónar 

í fólkapensjónsaldri. 

 

Landsstýrismaðurin skilir eisini, at tað kann verða ein avbjóðing hjá ellis- og røktarheimum og 

eldrasambýlum at hýsa fólki við eitt nú sálarligum avbjóðingum, men metir ikki, at avbjóðingin er 

ov stór til at kunna loysast antin við at seta aðrar fakbólkar í starv ella at skúla starvsfólk til at taka 

sær av hesum borgarum.  Almannaverkið hevur í høvuðsheitum námsfrøðingar í starvi og tað eru 

19 persónar í fólkapensjónsaldri, sum fáa búpláss frá Almannaverkinum. Harumframt er 

umráðandi at hava fyri eyga, at tað er ellisbreki, sum er avgerandi fyri, um ein persónur skal hava 

búpláss frá kommununi.   

 

Tænastan í vardu bústøðunum 

Í sambandi við ummælistilgongdina hevur landsstýrismaðurin m.a. havt fundir við áhugafeløgini. 

Á hesum fundum hava feløgini víst á, at tað er heldur ógreitt, hvør tænastan er á 

bústaðartilboðunum, sum eru skipaði sambært hesi lóg og at lógaruppskotið átti at havt ásetingar 

hesum viðvíkjandi.  
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Javni hevur eisini í sínum ummælisskrivi víst á, at búfólk í vardum bústaðartilboðunum eiga at fáa 

sama møguleika til fylgjara um tey ynskja at luttaka í frítíðar- og mentanartilboðum.  

 

Landsstýrismaðurin hevur tikið hesar viðmerkingar til eftirtektar og ásetingar um ávikavist 

fyribils- og vardan bústað eru tí broyttar. Í § 45 og § 46  er nú ásett, hvørjar tænastur búfólk á 

fyribils- og vardu bústøðunum fáa og at  tænastan kann skipast sum grundtænasta, sum er knýtt at 

bústaðnum og einstaklinga rættaða, sum verður veitt einstaka búfólkinum. Í serligu 

viðmerkingunum er nágreinað, hvør tænastan er og hvussu tænastan er skipað. Harvið er lóggávan 

vorðin greiðari í mun til, hvør tænastan á vardu bústøðunum er.  

 

Umframt at nágreina, hvør tænastan er, so er broytingin eisini liður í eini tilgongd at skilja tænastu 

og bústað, sum mælt varð til í Tænastupolitikkinum frá 2017. Tænastan í bústaðartilboðunum 

verður í størri mun enn higartil meinlík stuðulstænastuni, sum higartil hevur verið ein tænasta, sum 

verður veitt heimabúgvandi borgarum og tænastan á bústøðunum skal í størri mun enn higartil 

málrættast førleikunum, tørvinum og ynskinum hjá einstaka búfólkinum.  

 

Tænastan verður m.a. veitt sum námsfrøðilig ráðgeving í  mun til røkka yvirskipað persónlig mál, 

umsorgan og praktisk hjálp til dagligar uppgávur og fíggjarviðurskifti, fylgjari til sosial tiltøk, vøka 

og hjávera. Persónlig røkt verður framhaldandi partur av tænastuni á bústaðartilboðunum sambært 

hesi løgtingslóg. Eisini er viðlíkahaldsvenjing og endurvenjing partur av tænastuni á 

bústaðartilboðunum sambært § 45 og § 46 í hesi lóg. 

 

Sum nakað nýtt kunnu búfólk á fyribils- og vardum bústøðum eisini fáa tillutað ein fylgjara til 

sosial tiltøk, sum er óheftur av starvsfólkabólkinum og sum viðkomandi sjálvur velur.  

 

Tað verður tó ein grundtænasta, sum er knýtt at einstaka bústaðnum og sum er málrættað tí bólki, 

sum býr saman. 

 

Móttøkuskylda og tryggjaðar búfyriskipanir 

Almannaverkið vísir á í sínum ummælisskrivi, at tað verður dýrt og tíðarkrevjandi at stovnseta 

tryggjaðar búfyriskipanir, og at gildiskoman eigur at vísa hettar. Tað er uttan iva ein sannroynd, 

at stovnseting av tryggjaðari búfyriskipan hevur ein munandi kostnað við sær. Greitt er eisini, at 

hettar er ein møguleiki, ið Almannaverkið fær afturat øðrum heimildum. T.d. er heimild fyri at 

nýta neyðuga búfyriskipan í øðrum parti av ríkinum. Gildiskoman av lógaruppskotinum er sostatt 

ikki avgerandi fyri nær ella um tryggjaðar búfyriskipanir verða settar á stovn.  

 

Almannaverkið vísir eisini á, at tað hevur týdning at avtala er gjørd við løgregluna um at veita 

hjálp í sambandi við § 49. Almannamálaráðið hevur fingið avtalu í lag við løgregluna hesum 

viðvíkjandi. 

 

Kriminalforsorgin vísir á í sínum ummælisskrivi, at § 49 í revsilógini hevur heimild at lata innsettar 

sita sín dóm aðrastaðni enn í varðhaldinum, vegna ungan aldur ella rúsevnismisnýtslu. Í Danmark 

eru tað sosialu myndugleikarnir, ið rinda fyri hettar. Kriminalforsorgin metir, at hetta eigur eisini 

at vera soleiðis í Føroyum. Heimildin í § 49 í revsilógini snýr seg um revsingarfullgerð, ið verður 

fyrisitin av danska løgmálaráðharranum, ið er útinnandi myndugleikin. Revsingarfullgerð er ein 

øðrvísi skipan enn móttøkuskyldan ásett av rættinum. Í Danmark eru reglurnar um revsifulgerð, ið 

áður vóru at finna í § 49 í revsilógini, nú at finna dagførdar og víðkaðar í ‘straffuldbyrdelsesloven’.  

 

Landsstýrismaðurin metir, at sjónarmiðið hjá Kriminalforsorgini er áhugavert, men metir í sama 

viðfangi, at tað krevur eitt munandi fyrireikandi arbeiði at meta um, hvussu ein møgulig lóggáva 

kring eina slíka serliga fyriskipan skal síggja út. Verandi lógaruppskot heldur tískil í stóran mun 
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áfram við verandi áseting um móttøkuskyldu fyri persónar, ið rætturin metir ikki eru egnaðir til 

vanliga fongsulsrevsing.  

 

Hjálp frá løgregluni 

Føroya Landfúti hevur víst á, at § 5 í uppskotinum til løgtingslóg um tvingsil og onnur inntriv í 

sjálvsavgerðarrættin, ið ásetir, at myndugleikin um neyðugt kann heita á løgregluna um at hjálp 

við at fremja inntriv sambært tvingsilslógini, áleggur løgregluni nýggjar uppgávur.  

 

Føroya Landfúti metir, at spurningurin, um føroysk lóggáva kann áleggja løgregluni í Føroyum 

nýggjar uppgávur, eigur at verða avgreiddur við danska Løgmálaráðið, áðrenn lógaruppskotið 

verður lagt fyri Løgtingið, tí talan er um inntriv uttanfyri rættargangslógina.  

 

Almannamálaráðið kann viðmerkja, at § 52 í uppskotinum um almannatrygd og vælferð ásetir, at 

um ein persónur skal setast á fyribils ella vardan bústað í Føroyum ella í øðrum pørtum av ríkinum 

sambært § 49, stk.1, nr.1-3, veitir løgreglan eftir áheitan frá Almannaverkinum hjálp at flyta 

persónin á bústaðin. 

 

Almannaverkið vísir á, at royndirnar vísa, at løgreglan ikki altíð er sinnað at hjálpa til at 

gjøgnumføra inntriv og at Løgreglan sum danskur myndugleiki ikki er bundin av ásetingini. 

Almannaverkið spyr tí, um nøkur avtala er gjørd við Løgregluna um at veita hjálp í slíkum støðum.  

 

Almannamálaráðið hevur umvegis Løgmansskrivstovuna samskift við danska Løgmálaráðið um 

hesi viðurskifti. Danska Løgmálaráðið hevur tann 1. september 2018 boðað frá, at 

løgmálaráðharrin við heimild í §108, stk. 2 í føroysku rættargangslógini gevur samtykki til, at 

løgreglan í Føroyum eftir áheitan frá Almannaverkinum skal veita hjálp til at flyta ein persón, sum 

setir seg uppímóti at verða settur fyribils bústað ella vardan bústað í Føroyum ella í øðrum pørtum 

av ríkinum.  

 

Upplýsingarskylda og reglur um afturgjald 

Almannaverkið viðmerkir, at ikki er neyðugt at áseta, at samtykki er neyðugt í mun til heimild at 

innheinta upplýsingar við samtykki, tá heimild er at innheinta uttan lógarheimild um samtykki 

verður givið. Almannamálaráðið metir tó, at samtykki er eitt so týdningarmikið hugtak í hesum 

høpi, at tað hevur týdning at vísa á, at Almannaverkið ikki heintar upplýsingar, ið krevja samtykki, 

uttan samtykki. Harafturat hevur Almannaverkið tikið til eftirtektar at § 53 eisini skal innihalda 

læknar í uppreksanini av myndugleikum. Heilsuhjálparafelag Føroya og Kommunufelagið føra 

fram, at heimildin í § 53 er umfatandi.  

 

Almannamálaráðið tekur undir við, at ásetingin er umfatandi, men metir samstundis, at hon er 

neyðug. Tá talan er um at veita veitingar ella tænastur sambært hesum lógaruppskoti, hevur tað 

eisini týdning at hjálpin fer á rætta stað at nøkta ein veruligan tørv. Neyðugt er í hesum høpi at 

hava heimild at fáa til vega upplýsingar frá teimum, ið ikki eru fevnd av fyrisitingarlógini.  

 

Galdandi er tó altíð, at myndugleikin, ið viðger upplýsingarnar, altíð nýtir teir í einari sakligari 

málsviðgerð. At myndugleikin hevur eitt so fullfíggjað grundarlag at viðgera eitt mál, tænir eisini 

atlitinum at rættartrygdini hjá persóninum, ið skal hava hjálp ella tænastur.  

 

Í mun til § 55 hevur landsstýrismaðurin tikið til viðmerking frá Almannaverkinum til eftirtektar at 

nágreina tvinni hugtøk. Harumframt hevur landsstýrismaðurin tikið til eftirtektar, at kunning ikki 

ísv. § 55, stk.1, nr. 6 og at útgjaldið av endurgjaldi er til sama endamál og fyri sama tíðarskeið sum 

útgoldna veitingin.  
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Landsstýrismaðurin tekur ikki undir við, at renturokning ikki verður framd í § 56, soleiðis sum 

Almannaverkið førir fram. Renturokningin er vanlig fyri almenn krøv og verður nýtt, tá gjøld eru 

fallin til gjaldingar. Rentulógin verður ikki nýtt. Grundgevingin fyri nýtsluni av hesari 

renturokning er, at tá tað er TAKS, ið innheintar skuldina, verður kravið lagt inn í 

innkrevjingarskipanina hjá TAKS, og har er rentusatsurin líka fyri øll almenn krøv. Mett verður, 

at renturokning er í trá við at veitingar eru niðasta trygdarnet. Harafturat er ásett í § 56, at  

Almannaverkið hevur heimild at gera afturgjaldsskipan fyri viðkomandi. Tað merkir, at í fyrstu 

atløgu verður persónurin biðin um at rinda skuldina. Kann persónurin ikki rinda alla skuldina í 

einum, kunnu Almannaverkið og persónurin gera avtalu um afturgjaldsskipan grundað á ítøkiligu 

fíggjarligu støðuna hjá persóninum. 

 

Umsiting av uppihaldsveiting 

Í mun til § 62 verður nágreinað í mun til hvussu uppihaldsveitingin skal útgjaldast, at 

Almannaverkið í hesum sambandi kann seta á stovn fíggjarkonto. 

 

Halda og afturrinda útreiðslur 

Í mun til § 63 metir Kommunufelagið ikki, at tað er rímiligt, at kommuna skal endurrinda 

útreiðslur, sum Almannaverkið sambært § 27 í hesi lóg hevur havt av bústaðarbroytingum til 

persónar í fólkapensjónsaldri, sum ikki fáa pláss á bústovni sambært løgtingslóg um heimatænastu 

og eldrarøkt. Í grundgevingini verður víst á dømi, har ein røktarkrevjandi persónur ynskir at vera 

í egnum heimi, og tí má innrætta bústaðin til støðuna. Tað ber brá av, at ásetingin í uppskotinum, 

ið fór til ummælis, ikki hevur verið nóg greið. Tí er ásetingin gjørd neyvari, so tað nú greitt er 

ásett, at tað er búpláss sbrt. § 14, stk 1 í løgtingslóg um heimatænastu og eldrarøkt v.m., ið sipað 

verður til. Tað merkir, at borgarin 1) skal hava søkt um uppihald á sambýli ella røktarheimi, 2) 

vera visiteraður til tað og 3) hava fingið sýtan, áðrenn Almannaverkið kann loyva sær at senda 

rokningina til kommununa.  

 

Eisini metir Kommunufelagið, at hetta ikki kann samanberast við endurrindan av forsorg orsakað 

av vantandi barnaansing, tí ein fólkapensjónistur hevur ikki nakran inntøkumiss av at bíða eftir 

einum røktarheimsplássi. Hóast ein fólkapensjónistur, ið hevur søkt um og átti at fingið sambýlis- 

ella røktarheimspláss, ikki hevur nakran inntøkumiss, sum ger at hann má fáa uppihaldshjálp, so 

merkir vantandi búplássið, at hann hevur útreiðslur av at innrætta húsini so frægt, at hann 

framhaldandi kann búgva í egnum heimi. Um Almannaverkið tá veitir honum stuðul til 

útreiðslurnar, so metir landsstýrismaðurin tað ikki vera annað enn rímiligt, at kommunan 

endurrindar hesar, eins og gjørt verður í sambandi við vantandi barnaansing. Tí verður hildið fast 

í ásetingini. 

 

Eisini er ásetingin broytt, so víst verður til fólkapensjónsaldur heldur enn 67 ár, so ikki verður 

neyðugt at tillaga ásetingina, tá pensjónsaldurin í framtíðini hækkar. 

 

Landsstýrismaðurin metir ikki, at neyðugt er at nágreina hvat ‘vantandi búpláss’ tí hettar er kent 

hugtak. § 63, stk. 2, nr. 2 er galdandi fyri persónar í fólkapensjónsaldri har støðan er tann, at 

vantandi búpláss á røktarheimi ella eldrasambýli er orsøkin til at bústaðarbroyting er framd.  

 

Avtalur um veiting av tænastum  

Lógaruppskotið veitir í §§ 67 og 68 møguleika fyri at tænastur, ið eru heimilaðar í hesum 

lógaruppskoti, verða veittar av privatum ella øðrum almennum myndugleika. Vinnuhúsið fegnast 

um at privatir aktørar hava møguleika at veita tænastur sambært § 67, meðan Javni setur 

spurnartekin við heimildina. Á almennum grundarlagi kann sigast, at ásetingin hongur saman við, 

at Almannaverkið hevur skyldu at veita øllum borgarum í Føroyum tænastur, og í teimum førum, 
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har fólkagrundarlagið í einum øki er ov lítið til at skipa eina tænastu, kann Almannaverkið keypa 

hesa tænastu frá privatum.  

 

Eisini kann hugsast, at tað er mest skynsamt at keypa tænastu frá øðrum, heldur enn at 

Almannaverkið sjálvt skipar hesar. Dømi um slíka tænastu kann vera flutningstænasta.   

 

Politiski myndugleikin hevur tikið støðu til, at borgarar í Føroyum skulu hava tænastur í  

Føroyum. Ásannandi, at persónar kunnu hava so mikið serstakan tørv, at førleiki ikki er í Føroyum 

at veita neyðugu tænastuna, verður heimild veitt Almannaverkinum í § 61, stk. 2 at keypa neyðuga 

tænastu uttanlands. Dømi um tænastur, sum í dag verða keyptar uttanlands, eru  stuðulstænastur, 

pláss á bú- og viðgerðarstovni og á tryggjaðum búfyriskipanum. Í Danmark verða heildartilboð í 

størri mun veitt enn í Føroyum, soleiðis at skilja, at persónur á somu fyriskipan kann fáa 

psykiatriska viðgerð, sosialpedagogiska viðgerð og skúlagongd.     

 

Harumframt rindar Almannaverkið fyri borgarar, sum búgva og hava búð á vardum bústaði í 

Danmark síðan seksti og sjeyti árunum. 

 

Eftirlit 

Almannamálaráðið hevur nágreinað, hvat eftirlitið fevnir um, ið Almannaverkið hevði sóknast eftir 

í sínum ummælisskrivi.  

 

Heilsuhjálparafelag Føroya metir, at tað hevur stóran týdning at gjøgnumskygni valdar í mun til 

eftirlitið. Hesum tekur landsstýrismaðurin undir við og hevur tikið stig til, at eftirlitið ikki longur 

verður veitt av Almannaverkinum, men liggur hjá landsstýrismanninum, soleiðis at spurnartekin 

ikki kann setast við óheftni og gjøgnumskygni. 

 


