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Sambært § 7, stk. 1 í uppskotinum til vælferðarlóg eru tað bara persónar við donskum 
heimarætti, ella persónar, ið eru fevndir av sáttmála við onnur lond, ið hava rætt til 
longurvarandi uppihaldsveiting eftir lógini. Longurvarandi uppihaldsveiting er veiting, ið 
verður, ella kann væntast at verða veitt, í 6 mánaðir ella longur.  
 
Til samanberingar er rætturin til aðrar veitingar eftir lógini bara treytaður av, at persónurin 
hevur lógligt uppihald í Føroyum. 
 
Verður kravið um heimarætt varðveitt í lógaruppskotinum, fer tað at hava við sær, at persónur, 
sum hevur varandi uppihaldsloyvi í Føroyum, ikki kann fáa longurvarandi uppihaldsveiting.  
 
§ 7, stk. 2 í lógaruppskotinum tilskilar, at hevur útlendingur, ið ikki er fevndur av stk. 1 (t.v.s. 
ikki hevur heimarætt), tørv á longurvarandi uppihaldsveiting, kann Útlendingastýrið, eftir 
áheitan frá Almannaverkinum, gera av at senda persónin heim. Útlendingastýrið kann tó ikki 
gera av at senda útlending heim, vísandi til 1. pkt., um útlendingurin hevur verið í Føroyum 
longur enn 3 ár, við atliti at familjusameining, ella hevur verið í Føroyum longur enn 7 ár, við 
atliti at ikki tíðaravmarkaðum arbeiðsloyvi og uppihaldsloyvi.  
 
Vit kunnu tískil enda við teirri støðu, at persónur við varandi uppihaldsloyvi ikki kann fáa 
longurvarandi uppihaldsveiting, samstundis sum hann ikki kann verða sendur av landinum. 
Harvið hevur persónurin einki uppihaldsgrundarlag.  
 
Hjá nógvum kann hetta sjálvsagt tykjast órímiligt. Eisini kann tað tykjast sum ein andsøgn, at 
persónur við varandi uppihaldsloyvi kann hava rætt til bústaðarbroyting, avlamisbil og annan 
kostnaðarmiklan stuðul og tænastur sambært lógini, samstundis sum hann ikki hevur rætt til 
longurvarandi uppihaldsveiting. 
 
Í Danmark er rætturin til longurvarandi “kontanthjælp” eisini treytaður av heimarætti, sbr. § 3, 
stk. 2, nr. 1 í lov om aktiv socialpolitik.1 Persónar, sum ikki hava danskan heimarætt, og sum 
tí ikki hava rætt til kontanthjælp, hava tó ístaðin møguleika at fáa integrationsydelse. Tílíka 
veiting hava vit ikki í Føroyum 
 
Vísandi til tað omanfyri standandi fari eg vinaliga at heita á Trivnaðarnevndina um at broyta § 
7, stk. 1, 1. pkt. í lógaruppskotinum soleiðis, at persónar við varandi uppihaldsloyvi eisini fáa 
rætt til longurvarandi uppihaldsveiting. Hetta kann gerast við at orða § 7, stk. 1, 1. pkt. soleiðis: 
 

                                                 
1 Serligar treytir eru tó galdandi fyri ES-borgarar. 
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“Bert persónur við donskum heimarætti ella varandi uppihaldsloyvi, ella persónur, ið er 
fevndur av sáttmála við onnur lond, hevur rætt til longurvarandi uppihaldsveiting sambært hesi 
løgtingslóg.” 
 
Um Trivnaðarnevndin tekur undir við hesi broyting, verður eisini neyðugt at broyta serligu 
viðmerkingarnar til ásetingina. 
 
Næstovasta brotið í serligu viðmerkingunum til § 7 eigur sostatt ístaðin at verða orðað soleiðis: 
 
“Út frá hesum verður ásett í § 7, stk. 1, at bert persónar, ið hava danskan heimarætt ella varandi 
uppihaldsloyvi, og persónar, ið eru fevndir av sáttmála við onnur lond, hava rætt til 
longurvarandi uppihaldsveiting.” 
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