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løgtingsmáli nr. 66/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna 

sjúku v.m. (Langtíðarsjúk rætt til at verða í dagpeningaskipanini longur enn 40 vikur) 

 

 

Aksel V. Johannesen, løgtingsmaður, hevur vegna Javnaðarflokkin lagt málið fram 19. februar 

2020, og eftir 1. viðgerð 26. februar 2020 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 3. mars 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Megd, Krabbameinsfelagið, og við 

landsstýrismannin í almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Jóhan Eli Poulsen, Rósa Samuelsen og Erhard Joensen) vísir á, at 

landsstýrismaðurin hevur upplýst, at hon arbeiðir við málinum. Meirilutin vil tí geva 

landsstýrismannininum frið at arbeiða og finna eina loysn á hesum máli. 

 

Tískil tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Sirið Stenberg og Hervør Pálsdóttir) er samdur um, at tað er 

neyðugt at gera broytingar í dagpeningalógini, so langtíðarsjúk verða loftað. 

Minnilutin heldur, at tann politiski myndugleikin eigur at tryggja, at eingin dettur niðurímillum 

sosialar skipanir. Í hesum førinum er talan um eina dagpeningaskipan, har dagpeningur í mesta lagi 

verður veittur í 40 vikur. Eftir hetta fara summi á fyritíðarpensjón og onnur á forsorg. Men tað eru 

eisini tey, sum detta niðurímillum allar galdandi skipanir, tí tey hvørki hava rætt til fyritíðarpensjón 

ella forsorg. Talan kann til dømis vera um ein persón, sum er langtíðarsjúkur við krabba og 

framvegis er í viðgerð eftir 40 vikur. Meðan viðkomandi framvegis er í viðgerð er trupult at 

staðfesta, um viðkomandi fær ella ikki fær arbeiðsførleikarnar aftur. Fyri at fáa rætt til 

fyritíðarpensjón skal tað vera staðfest, at viðkomandi ikki verður arbeiðsførur aftur. Tí hevur 

viðkomandi, sum framvegis er í viðgerð, ikki rætt til fyritíðarpensjón. Hevur viðkomandi nakað av 

uppsparing á bók, ella hevur hjúnafelagin inntøku, hevur viðkomandi heldur ikki rætt til forsorg. 

Tískil dettur viðkomandi niðurímillum allar sosialar skipanir, og hevur ongan rætt til stuðul ella 

forsorgarhjálp, meðan viðkomandi framvegis er í eini svárari støðu í lívinum.  

Minnilutin heldur ikki, at langtíðarsjúk fólk, sum eru í eini svárari tíð í lívinum, eiga at stúra um 

fíggjarligu viðurskiftini í sjúkutíðini. 

Fleiri hoyringarpartar hava verið á fundi við Trivnaðarnevndina og gjørt viðmerkingar til uppskotið. 

Øll vísa tey á, at talan er um eitt skilagott uppskot og mæla til, at tað verður samtykt. 



Minnilutin vísir eisini á, at í Danmark er serlig grein sett inn í dagpeningaskipanina soleiðis, at 

langtíðarsjúk verða loftað, og mælir minnilutin eisini til, at Løgtingið samtykkir lógaruppskotið, so 

sosiala trygdarnetið eisini loftar langtíðarsjúkum í Føroyum. 

Við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

Trivnaðarnevndin, 30. apríl 2020 

 

 

 

 

Uni Rasmussen  Sirið Stenberg 

 formaður   næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

Jóhan Eli Poulsen  Erhard Joensen 

 

  

 

 

  

  

 

 

 


