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Almannamálaráðið    Tórshavn 21.09.2019 

Eirargarður 2 

Att: Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, landsstýriskvinna og 

Eyðun Mohr Hansen, aðalstjóri 

 

Hoyr vil við hesum vísa til skriv, ið vit sendu til AMR 06.07.2019, og vóna vit, at tit hjálpa okkum, so vit verða 

javntstillað við tey, ið eru í nøkunlunda somu støðu sum vit. 

Sum vit vístu á í juli, eru vit sera fegin um, at Almannaverkið kann bjóða skrivitulk, men fyri okkum gevur 

tað tó so lítla meining, um hendan tænastan kostar so nógv, at vit ikki hava fíggjarliga orku at nýta 

tænastuna. 

Um vit skulu hava skrivitulk til ein fund hjá felagnum, kostar tað okkum 1150,- um tíman. Hetta ger, at vit 

mugu velja tulkin frá, hetta tí at vit hava ikki ráð til tulkin. Tað sama er galdandi til limatiltøk, ið felagið 

skipar fyri. 

Vit hava vent okkum til MEGD at vita, um vit kunnu søkja um stuðul til skrivitulk úr limagrunninum hjá 

MEGD, men tað kunnu vit ikki. 

Í Hesum sambandi kunnu vit vísa á, at 6. hvør borgari í Føroyum, hevur eitthvørt hoyribrek. 

Um vit samanbera okkum við Deyvafelagið, fáa tey eina játtan, ið liggur omanfyri kr. 900.000,- um árið, og 

hava tey einar 20 limir, ið regluliga nýta teknmálstulkatænastuna. 

Um vit lesa ST sáttmálan fyri einstaklingar, ið bera brek, er sáttmáling greiður. Grein 5 í sáttmálanum sigur 

beinleiðis, at øll hava somu rættindi. Hetta meta vit ikki, at fólk, ið hava niðursetta hoyrn hava í dag. 

Nevndin í Hoyr er mannað við fólki, ið hava niðursetta hoyrn, tinnitus og ein avvarðandi hjá einum barni við 

CI, og tí vita vit hvussu niðrandi tað er, ikki at hava somu mannarættindi til skrivitulk, sum tann deyvi hevur 

til teknmálstulk. 

Um vit fáa eina játtan áljóðandi 200.000,- um árið, koma vit at fáa møguleika at nýta skrivitulk til virksemi 

hjá felagnum, og til limatiltøk, til henda stóra skaran av fólki, ið hava niðursettari hoyrn 

Vit vóna, at tit taka okkara støðu í álvara, og javnseta okkara limir, ið hava niðursetta hoyrn, við limirnir í 

Deyvafelagnum, ið hava tørv á teknmálstulki. 

Við vón um skjótt svar. 

Vit heita á Almannamálaráðið um at fáa játtan á fíggjarlógina, hetta so at felagið kann bjóða limum og 

annars øllum tunghoyrdum í Føroyum skivitulk til fundir og tiltøk, ið felagið skipar fyri. 

 

Vinarliga heilsan 

Majbritt Jacobsen, forkvinna  / Hoyr 

Teldupostur: hoyr@olivant.fo 

 


