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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 79/2019: Uppskot til løgtingslóg um almannatrygd og tænastur 

 

Landsstýrismaðurin í almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, hevur lagt málið fram 6. 

mars 2020, og eftir 1. viðgerð 21. apríl 2020 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 28. og 30. apríl og 5. og 7. mai 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Sosialráðgevarafelag Føroya, Fysioterapeutfelagið 

saman við Ergoterapeutfelagnum, Felagið Hoyr, MEGD saman við Javna, Heilafelagnum og ADHD-

felagnum, Kommunufelagið, Kriminalforsorgina, MFS og tvær ferðir við landsstýrismannin í 

almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, har av fyrru ferð saman við Almannaverkinum. 

 

Ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar: 

 

Tað hevur í mong ár verið eitt stórt ynski, og stórur tørvur á, at fáa eina nýggja forsorgarlóg í 

Føroyum. Verandi lóggáva er gomul og ótíðarhóskandi umframt, at tørvur er á at samanskriva fleiri 

lógir og fáa sett nýggjar tænastur í lógina. 

 

Vit siga vanliga at tað, sum eyðkennir góða samfelagið er, hvussu væl tað loftar og stuðlar teimum 

veikastu borgarunum. Til hetta er neyðugt at hava eitt trygdarnet spent undir borgarunum, sum er so 

mikið smámeskað, at fólk ikki detta niður ímillum. 

 

Uppskotið um almannatrygd og tænastur byggir á hesa grundhugsjón, umframt á at virða 

sjálvsavgerðarættin hjá borgarum, samstundis sum stuðlað ella kompenserað verður fyri ávís brek, 

sjúku og aðrar lívsumstøður, sum kunnu raka okkum øll annaðhvørt varandi ella í eitt tíðarskeið. 

 

Skiftandi landsstýri hava arbeitt við lógini, og lógararbeiðið er eisini kjølfest í ynskjum og tørvi hjá 

sjúklingafeløgum og áhugabólkum. 

 

Lógin inniheldur eina røð av ásetingum. Bæði dagføringar og staðfestingar av verandi tænastum 

umframt nýggjar tænastur. Trivnaðarnevndin ynskir at taka nøkur dømi fram í álitinum, sum vit meta 

vera týdningarmikil. 

 
Samskipan 

Føroyar eru eitt vælferðarsamfelag, har krav verður sett um at taka sær av teimum sjúku, óhjálpnu og 

veiku. Tað er ein politisk uppgáva, ábyrgd og avbjóðing at tryggja borgaranum neyðugu hjálpina. 

 

Menning og endurmenning eru hornasteinarnir í sosialfakliga arbeiðinum, har støðið verður tikið í 

tørvinum hjá tí einstaka.  

 

Borgarar, við sálarligum og likamligum avbjóðingum, hava inntil nú í alt ov stóran mun upplivað, at 

teir eru sleptir upp á fjall av almennu myndugleikunum. Skipanirnar hava verið stirvnar og 

avmarkaðar. Brúkarar og teirra avvarðandi hava í alt ov stóran mun sjálvi verið noydd til at leita eftir 

og brúka alla teirra orku upp á at finna útav, hvørji rættindi tey hava, fyri hareftir at brúka líka nógva 
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orku til at søkja um hjálp ella viðgerð. Nógv eru dottin heilt niðurímillum og hava so at siga onga 

hjálp fingið, til stóra vanlagnu fyri fyrst og fremst tey sjálvi, men sanniliga eisini fyri teirra 

avvarðandi. Almenna uppgávan verður alt ov oftani latin teimum avvarðandi, tí at lítið ella onki 

alment tilboð hevur verið veitt - og tað er ikki nøktandi. 

 

Tað er týdningarmikið, at hetta nú verður broytt við komandi lóggávuni. 

 

Yvirskipaði andin og meginreglurnar í lógini um menning og endurmenning eru sera góðar. Øll tey 

neyðugu hugtøkini, so sum ráðgevingarskyldan, sosialfakliga ætlanin og fráboðanarskyldan og 

flutningstænasta eru væl defineraðar í lógini.  

 

Tessvegna skuldi møguleikin fyri at skipa menning og endurmenning soleiðis, at øll, ið antin eru fødd 

við ella hava fingið brek seinni í lívinum - tað veri seg sálarliga ella likamliga - hava allarbestu 

møguleikar fyri at liva eitt gott og virðiligt lív, við størst møguligum sjálvræði í øllum lívsins 

viðurskiftum. Og hetta er eisini andin í lógini. Endamálið er at veita eina tvørfakliga samskipandi 

tænastu, við støði í tørvinum og í samstarvi við tann einstaka brúkaran og avvarðandi. 

 

Av tí, at hetta er ein rammulóg, so er bert ein avmarkað trygd fyri borgaran innbygd í lógina. 

Tessvegna er tað upp til politisku skipanina frameftir at fylla karmarnar út og hetta er so veikleikin 

við lógini. 

 

Lógin leggur upp til, at Almannaverkið skal samskipa viðurskiftini hjá brúkarum, ið kunnu hava 

umfatandi og samansettan tørv, men bara innan fyri lógargeiran hjá Almannaverkinum. Tó verður 

teimum álagt at samstarva við aðrar myndugleikar. Hetta er ein sera týdningarmikil partur fyri 

brúkaran, tí sum oftast er Almannaverkið høvuðssamstarvsparturin hjá brúkaranum. Men hetta er ikki 

nóg mikið! 

 

Nevndin heldur, at tað er sera týdningarmikið, nú vit byrja við lógini um Almannatrygd og vælferð, 

at so nógvir brúkarar sum gjørligt - men í fyrstu syftu brúkarar við umfatandi og samansettum tørvi - 

fáa eina neyðuga tvørfakliga og tvørsektorella samskipan, helst av einum og sama samskipara. 

 

Borgarin við longurvarandi ella/ og samansettum avbjóðingum fær ein samskipara, sum ráðgevur, 

vegleiðir og sum heild samskipar og stendur fyri at fylgja upp, at allar neyðugar veitingar, tænastur 

og uppgávur verða veittar. Borgarar og avvarðandi hava tað ofta sera trupult, og orkan og førleikarnir 

til at samskipa eina viðgerðargongd eru ikki altíð til staðar. Tí er vandi fyri at detta niðurímillum 

geirarnar og at menningin/ endurmenningin heilt steðgar upp, og enn størri vandi, um brúkarin sjálvur 

ella avvarðandi skal hava samskipandi leiklutin. Eisini vil ein fakliga grundaður samskipari verða eitt 

aktiv í sær sjálvum fyri brúkaran og familjuna.  

 

Eftir at lógin um Almannatrygd og tænastur er samtykt, eigur at verða hugt eftir, um ikki neyðugt er 

at fáa ein lógartryggjaðan rætt til teirra, sum hava ein samansettan longurvarandi tørv.  

 

Tað er sera umráðandi at ungfólk, sum hava umfatandi og samansettar, sosialar og/ ella 

rúsevnatrupulleikar, verða loftaði sum skjótast. At tey fáa skjóta og rætta hjálp er við til at læra tey at 

liva við teimum avbjóðingum, tey hava, og síðani fáa eitt gott lív.  
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Tað er umráðandi, at politiska skipanin hevur kunnleika til, um tað er tørvur á innsatsum, soleiðis at 

neyðug játtan er tøk. Endamálið hjá einum samfelag er at tryggja, at allir borgarar fáa møguleikan at 

liva eitt gott og innihaldsríkt lív.  

 

Ráðgevingarskyldan 

Lógin leggur í stóran mun upp til, at Almannaverkið, í størri mun enn higartil veitir brúkarunum 

ráðgeving. At hetta stendur sum yvirskriftin longu í § 2 í lógini er ein ásannan av, at ráðgeving er ein 

av týdningarmestu tættunum í lógarverkinum. 

 

Bæði sosialfaklig og námsfrøðiliga grundað ráðgeving eru avgerandi tættir fyri, at borgarin/ brúkarin 

skal fáa best møguligu lívsgóðsku - og lívsgóðska eigur at verða lyklaorðið í samlaða lógarpakkanum, 

bæði tá vit tosa um brek/ rehabiliteringsøkið og sosiala økið. 

 

Ráðgevingin skal taka støði í einstaka brúkaranum og harvið einstaka tørvinum. Brúkarar, har 

lívsleiðin brádliga broytist munandi vegna likamligar ella sálarligar avbjóðingar, ella vegna sosial 

viðurskifti, hava altíð brúk fyri skjótari hjálp. Hendan skyldan er nú lógartryggjað og tað áliggur 

Almannaverkinum at veita hesa ráðgevingina. 

 

Um talan er um børn, áliggur tað Almannaverkinum at veita skjóta hjálp til barn og familju.  

Tað er serliga at fegnast um, at hendan skyldan við nýggju lógini eisini fevnir um tey avvarðandi, tí 

hesi hava inntil nú, í sera stóran mun, verið slept upp á fjall.  

 

Hetta eru sera týdningarmiklar og góðar ásetingar. 

 

Tad er tó sera týdningarmikið, at ráðgivið verður tvørtur um geirar. Ráðgevingin má ikki bara fevna 

um skipanir, sum eru fevndar av hesi lógini, men taka støði í samlaða tørvinum hjá einstaka 

borgaranum, tvørfakliga og tvørsektorelt. Hetta leggur lógin eisini upp til. 

 

Tað er harafturat sera umráðandi, at ráðgevingarskyldan røkkur til eisini at hjálpa brúkaranum at 

fylgja upp upp á tær tænastur, sum verða veittar. 

 

Fráboðanarskyldan 

Í lógini er áløgd øllum almennum starvsfólkum fráboðanarskylda, og hetta undirstrikar góðu 

ætlanirnar í lógarpakkanum og er eitt beinleiðis framhald av galdandi forsorgarlóg. Hetta er eisini eitt 

natúrligt framhald av samskipanar- og ráðgevingartryggjaðu rættindunum, sum skal verða galdandi 

fyri allar borgarar, ið so ella so hava avbjóðingar, ið tey ikki sjálvi megna at loysa. Eisini er hetta ein 

natúrligur partur av ásetingunum í lógini um aktiva uppleitandi arbeiðið, ið Almannaverkinum er 

álagt.  

 

Tað er ikki talan um at taka ábyrgd frá fólki, men bara stuðla uppundir at brúkarar, sum av eini hvørji 

orsøk, av sjúku ella av sosialum ávum ikki sjálvi eru var við, at tey hava rættindi, fáa tey tryggjaðu 

rættindini, ið lógin inniheldur. 

 

Rættindi hjá fólki, sum bera brek 

Parturin í hesum lógarverkinum, sum snýr seg um tey, sum bera brek, er kjølfestur í ásetingunum hjá 

ST, sum hevur ásetingar um grundleggjandi mannarættindi, sum eru alment galdandi fyri øll 

menniskju.  
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Ásetingarnar siga at fólk, sum bera brek, skulu hava somu møguleikar og somu rættindi sum tey, ið 

ikki bera brek. 

 

At tað er neyðugt, at ST hevur ein serstakan sáttmála, sum inniheldur serligar ásetingar, ið eru 

galdandi fyri fólk, sum bera brek, ber tíverri boð um, at viðurskiftini hjá hesum bólkinum ikki altíð 

eru nøktandi. 

 

Tað er ongin loyna at fólk, sum bera brek í Føroyum, enn í dagsins samfelag, í alt ov stóran mun 

uppliva forðingar í teirra dagliga lívi.  

 

Eitthvørt framkomið samfelag, eisini Føroyar, verður máta eftir, hvussu vit taka okkum av tí partinum 

av okkara borgarum, sum av eini hvørji orsøk hava avbjóðingar.  

 

Hesin lógarpakkin inniheldur allar tær neyðugu grundsúlurnar, sum eru neyðugar til tess at tryggja 

okkara borgarum, sum bera brek, allar bestu møguleikar og umstøður. Men lógarverkið er ein 

rammulóg, so tað hvílir ein stór ábyrgd á politisku skipanini, skjótast møguligt at fáa fylt teir góðu 

karmarnar í lógarverkinum út, soleiðis at vit veruliga kunnu verða stolt av okkara brekpolitikki og 

ikki bara vísa í orðum, at vit hava tikið ásetingarnar hjá ST til okkum. 

 

Vit vanta enn í stóran mun at útfylla karmarnar, sum eru ásettir í ST-sáttmálanum á so at siga øllum 

økjum. Innanfyri rehabilitering, íbúðir til fólk við serligum tørvi, á útbúgvingarøkinum, við 

atkomumøguleikum til bygningar o.a. Hetta krevur sjálvandi játtanir frá politisku skipanini, men fyrst 

og fremst ein vilja til miðvíst at fremja ein brekpolitik í dagliga politiska arbeiðinum. 

 

Henda lógin leggur upp til, at vit taka okkara ábyrgd í álvara og veruliga kunnu byrja upp á ein 

miðvísan brekpolitikk í Føroyum. 

 
Endurvenjing og viðlíkahaldsvenjing 

Eftir eina tíð við tillagingum til sjúku og brek byrjar gerandisdagurin hjá teimum flestu aftur, men 

kunnu tey tá kenna seg einsamøll, føla vantandi innihald í degnum, og tá kemur saknurin av sosialum 

tilknýti, starvsfeløgum og einum skipaðum gerandislívi. Tað er ein stórur saknur, at ongin frá 

myndugleikanum kemur á gátt og traðkar til og bjóðar til kunnandi samrøður ella hjálp til tann 

einstaka og familjuna. Gerandisdagurin kann tí verða merktur av máttloysi, og ein følir seg sum eina 

byrðu. 

 

Royndirnar í Norra vísa, at tann samskipandi funktiónin hevur havt sera stóran týdning. Ístaðin fyri, 

at avvarðandi hava leiklutin sum samskipari (koordinator), kann familjan vera familja og ikki longur 

verða noydd at hugsavna seg um, hvat og hvørjar tænastur familjan sum heild hevur tørv á.   

 

Sum støðan er nú, tá ein sjúklingur skal heim av sjúkrahúsinum eftir eina álvarsliga hending - 

heilabløðing, blóðtøpp ella vanlukkku - er felags fyri nærum øll tey avvarðandi, at tað knappliga eru 

tey, sum hava ella fáa ábyrgdina av at fáa alt at hanga saman.  

 

Kalendarin er fullur, tí alskyns fundir eru á skránni. Familjan hoknar undir arbeiðsbyrðuni og má 

nærmast liggja fløt fyri at fáa tað so dánt at hanga saman. 

Tað er ein bati, at vit í nýggju lógini fáa samskipan innan Almannaverkið og álagt samstarv millum 

aðrar myndugleikar.  
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Nógvir føroyingar hava brúk fyri at fáa viðlíkahaldsvenjingar. Bara endurvenjing verður veitt, og tá 

hon er liðug, er einki tilboð um viðlíkahaldsvenjing. Hetta hevur so eisini við sær, at fólk fáa álvarslig 

afturstig og endurvenjingin ikki fær tann virknað, sum hon eigur. Eftir stuttari tíð verða afturstigini 

sjónligari og bágin størri.  

 

Vit kunnu nú fegnast um, at vit fáa veitt viðlíkahaldsvenjing til fólk, sum hava brúk fyri tí. Einki er 

at taka feil av, at fleiri, sum ikki hava fingið venjingar í fleiri ár, fáa nú møguleikan. Tí fer at verða 

eitt ávíst trýst á skipanina, áðrenn hon verður stabil. Harafturat kann væntast, at fleiri fara at fáa eina 

betri lívsgóðsku eftir at viðlíkahaldsvenjingarnar eru farnar at virka. 

 

Tó má gerast vart við, at tá fleiri myndugleikar veita endurmenning, so fara uttan iva nøkur at detta 

niðurímillum. Tí er sera umráðandi at verða uppmerksamur upp á tann partin.  

 

Sambært samgonguskjalinum skal ein yvirskipað lóg gerast fyri endurmenning, 

endurmenningarætlan og óhefta samskipan til teirra, sum hava longurvarandi avbjóðingar og hava 

brúk fyri samansettum tvørfakligum tænastum tvørtur um myndugleikar. 

 

Ikki fyri enn tann lógin er komin, ber til at fyribyrgja, at nakar dettur niðurímillum.  

 

Fáa vit ikki eina yvirskipaða lóg, so mugu viðgerðarskráir og kliniskar vegleiðingar gerast, soleiðis 

sum gjørt verður í øðrum londum, ið ikki hava eina lóg.  

 

Altavgerðandi er, at peningur fylgir við teimum tænastum og veitingum, sum lagt verður upp til í 

lógini at veita borgarunum o.a.  

 

Eisini má tryggjast at persónar, sum hava tørv á venjingum sum part av heilivágsviðgerð, ikki enda 

sum kastibløkur millum myndugleikar. 

 
Hjálpartól 

Undir nevndarviðgerðini er ivi reistur um, at tað kunnu vera óhepnar avleiðingar av lógini, tá ið fólk 

skulu hava hjálpartól. Til dømis um borgari býr heima og flytir á røktarheim, so skulu hjálpartólini 

latast innaftur til seinni at verða latin av kommununi eftir nýggjari meting. Somuleiðis er víst á, at tað 

kunnu standast trupulleikar, tá ið fólk skulu hava fyribils hjálpartól, sum ofta er neyðugt í samband 

við sjúku og endurvenjing. Tað er umráðandi at tryggja, at borgarin skjótt og smidligt fær tey 

hjálpartól, honum tørvar, og upplæring at brúka tey. Og tað er eisini av alstórum týdningi, at vit ikki 

koma í støður, har hjálpartólaøkið verður spjatt ov nógv soleiðis skilt, at vit enda við smáum 

hjálpartólamiðstøðum runt um í ymisku eldrasamstørvunum. Tað er tørvur á eini sterkari 

vælútgjørdari hjálpartólamiðstøð, sum skjótt kann handla so borgarar ikki bíða óneyðugt. Og tað er 

heldur ikki skynsamt fíggjarliga og fakliga, at økið er spjatt.  

 

Trivnaðarnevndin heitir tí staðiliga á landsstýrismannin um at fáa kannað alt hetta økið, saman við 

avvarðandi pørtum, við tí endamáli at gera tær tillagingar, sum eru neyðugar fyri at tryggja, at 

hjálpartólaøkið verður rikið skynsamt, og tørvurin hjá borgarunum verður settur í fremstu røð. Og í 

sama viðfeingi at eftirmeta skipanina við hjálparráðum.  

 

Uppsøkjandi arbeiði  

Tað er av alstórum týdningi, at almennu skipanirnar røkka teimum borgarum, sum hava tørv á 

teimum. Trivnaðarnevndin fegnast um, at tað í lógini er ásett, at Almannaverkið kann gera 
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uppsøkjandi arbeiði. Tað er at undrast yvir, at tað nú kemur inn í lógina og ikki er vanlig praksis. Tað 

er púra vanligt í grannalondunum at gera uppsøkjandi arbeiði. Sosialt arbeiði má taka støði í 

borgarunum, hvar teir so eru. Tí kann sosialarbeiði ikki bert vera skrivstovuarbeiði, men eisini 

útfarandi og uppsøkjandi arbeiði.  

 

Tað er ongin ivi um, at tað eru borgarar, sum eru so mikið illa fyri, at teir ikki sjálvir megna at leita 

sær neyðugu hjálpina. Tað er í hesum førum, at uppsøkjandi arbeiði er neyðugt. Nevndin metir hetta 

hava stóran týdning fyri at hjálpa fólki í svárari sosialari neyð og við samansettum trupulleikum.  

 

Tað eru eisini borgarar í svárum støðum, sum als ikki kenna síni rættindi, ella vita hvør hjálp er tøk. 

Eisini hetta kann uppsøkjandi arbeiði hjálpa upp á, serliga við atliti til, at tað nú eisini verða álagdar 

bæði ein ráðgevingarskylda og ein fráboðanarskylda.  

 

Koyritænasta  

Tað er jaligt, at flutningstænasta er í lógini. Mong eru tey menniskju, sum uppliva at tað er trupult at 

taka av ymiskum tilboðum, tí tey sjálv skulu syrgja fyri at koma á staðið. Tað kann væl vera, at 

tilboðini liggja langt burturi frá heimstaðnum hjá fólki. Tí kann ein vælvirkandi flutningstænasta vera 

avgerandi, fyri um borgarin kann taka av ávísum tænastum, sum annars gagna honum. Hetta kann 

uttan iva bæði gagna heilsuliga, sosialt og sálarliga og samvirka til betri lívsgóðsku. 

 

Aðrir batar 

Tað er ein røð av batum í lógaruppskotunum. Til dømis tað, at har sum fólk eru varandi sjúk ella bera 

brek, verður ikki neyðugt at endurnýggja læknaváttanir so ofta. Eitt annað dømi er, at hjún og 

sambúgvandi verða javnsett. Eisini verður upphæddin, sum fólk kunnu eiga, áðrenn tey verða 

mótroknað, hækkað úr 10.000 kr. upp í 30.000 kr. Tað er eisini ein týdningarmikil bati, at tað nú 

verður møgleiki at fáa endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku, tá avvarðandi eru heima um síni 

doyggjandi og ein mánaða eftir deyða. Tað er eisini ein rættur vegur at fara, at tað nú verður byrjað 

við borgarastýrdum tænastum, eins og aðrir batar eru.  

 

Nevndin er samd um at fremja nakrar batar við lógini, og hevur tískil eitt broytingaruppskot. 

 

Ein samd nevnd setir fram soljóðandi  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 18, stk. 1, verður «um so er, at tað hevur týdning fyri sosialu støðuna frameftir at 

varðveita bústaðin í sambandi við útfaringarloyvi ella eftir leyslating. Ískoyti verður bert 

veitt, um viðkomandi ikki á annan hátt hevur møguleika at halda útreiðsluna.» broytt til: 

«um so er, at framhaldandi gjald fyri bústaðin hevur týdning fyri at varðveita bústaðin, og 

viðkomandi ikki hevur møguleika at halda útreiðsluna á annan hátt.« 

 

2. Í § 25, stk. 5 verður «í 14 dagar eftir» broytt til: «í upp til ein mánað eftir» 

 

3. § 36, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

«Stk. 3. Maki, foreldur og systkin kunnu ikki setast sum stuðulsfólk hjá persóni, sum 

sambært stk. 1 fær stuðulstænastu.»  
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4. § 47 verður orðað soleiðis: 

“§ 47. Serligt bútilboð verður veitt persóni við víðfevndum sosialum trupulleikum, sum ikki 

er førur fyri at útvega sær ella fasthalda ein varandi bústað.  

Stk. 2. Endamálið við serligum bútilboði er at veita persóni umsorgan og hjálp til dagligt 

virksemi. Serlig bútilboð kunnu umframt bútilboð eisini skipast sum dagtilboð og 

náttartilboð.  

Stk. 3. Persónur, sum fær serligt bútilboð, rindar fyri uppihald íroknað streym og olju, 

umframt felags útreiðslur og kost. Gjald fyri uppihald, frároknað streym og olju, verður 

javnað á hvørjum ári sambært løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum.  

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um serlig bútilboð, um gjald, undir 

hesum nær gjald fyri uppihald kann lækkast grundað á inntøkuviðurskifti hjá búfólkinum, og 

um stuðul til sjálvbodnar felagsskapir, sum skipa serlig bútilboð.” 

 

Viðmerkingar: 

Til nr. 1: 

Í uppskotinum, sum fyrrverandi samgonga legði fram (lm. nr. 127/2018), var orðingin viðv. 

fíggjarligum ískoyti til bústaðarútreiðslur til persónar, sum sita í varðhaldinum, nakað linari. Nevndin 

vil varðveita orðingina, sum var í áður nevnda uppskotinum, soleiðis at fleiri persónar, sum sita dóm, 

hava møguleika at varðveita sín bústað. 

 

Til nr. 2: 

Rætturin til endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku verður longdur úr 14 døgum upp til ein mánað. Talan 

er um mista arbeiðsinntøku í sambandi við, at avvarðandi ansa doyggjandi heima. 

 

Til nr. 3: 

Í upprunauppskotinum er ásett at persónur, sum hevur tætt tilknýti til persón, sum sambært stk. 1 fær 

stuðulstænastu, kann ikki setast sum stuðulsfólk. Trivnaðarnevndin ynskir at broyta hetta soleiðis, at 

tað bert verða maki, foreldur og systkin, sum koma undir hesa áseting. Broytingin skal skiljast 

soleiðis, at foreldur merkir, umframt biologisk foreldur, eisini fosturforeldur, ættleiðingarforeldur og 

stjúkmamma/stjúkpápi. Við systkin verður eisini skilt hálvsystkin, ættleidd systkin og stjúksystkin. 

 

Til nr. 4: 

Landsstýrismaðurin í almannamálum, hevur gjørt vart við, at tað í uppskotinum vantar heimild fyri 

at taka gjald frá persóni, sum fær serligt bútilboð, umframt heimild til at áseta nærri reglur um gjald 

fyri uppihald. Talan er um eitt tekniskt mistak. Ætlanin hevur ikki verið at broyta verandi skipan, ið 

er heimilað í forsorgarlógini. Sum er rinda búfólk fyri uppihaldið, og er upphæddin sambært kunngerð 

um serlig bútilboð ásett ymiskt fyri tilboð um bústað í longri tíðarskeið og um fyribils bústað, og um 

tilboðini veita kost ella ikki. Greitt verður eisini frá hesum í serligu viðmerkingunum til § 47 í verandi 

uppskoti. Av misgáum er skyldan til at rinda og heimildin fyri at áseta nærri reglur um gjald ikki ásett 

í uppskotinum. 

 

Harafturat hevur ein minniluti í nevndini eitt broytingaruppskot. 

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Aksel V. Johannesen og Hervør Pálsdóttir) setir fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 
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1. Í § 12, stk. 1, nr. 7 verður «7%» broytt til: «13%» 

 

2. Í § 20, stk. 1 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt pkt. sett: «Hetta er tó ikki galdandi, tá talan er 

um persónar, sum eru føddir við kognitivum breki, og sum fáa fyribils uppihaldsveiting, 

sambært § 11, stk. 1.»  

3. § 21, stk. 2 verður strikað. 

Stk. 3 og 4 verða hereftir stk. 2 og 3. 

 

 

Viðmerkingar: 

Til nr. 1: 

Uppihaldsveitingin til persón, sum er varðhaldsfongslaður ella settur í varðhaldslíknandi fyriskipan, 

situr dóm, ella er undir aðrari frælsisskerjandi fyriskipan sambært dómi, verður hækkað úr 7% til 

13%. Hetta svarar til tað, sum veitingin er í dag. 

 

Til nr. 2: 

Persónar, føddir við einum kognitivum breki, verða hervið undantikin kravinum um ogn í sambandi 

við fyribils uppihaldsveiting. 

 

Til nr. 3: 

Verandi skipan hevur við sær, at nakrar kvinnur, sum fáa forsorgarhjálp vegna barnsburð, hava eina 

inntøku eftir skatt, sum er nakað hægri, enn hjá øðrum, sum fáa forsorgarhjálp. Talan er um kvinnur, 

sum eru í barsilsfarloyvi frá lesnaði. Kvinna, sum fær barn, meðan hon er undir lesnaði, kann fara í 

barsilsfarloyvi og fáa framhaldandi lestrarstuðul í farloyvistíðarskeiðinum. Lýkur hon krøvini um t.d. 

inntøku hjá hjúnafelaga og ogn, kann hon fáa rætt til forsorgarhjálp afturat lestrarstuðlinum. 

Lestrarstuðulin verður tá drigin frá fyrst, eins og t.d. ein lág veiting frá Barsilsskipanini hevði verið 

drigin frá. Munurin er tó, at lestrarstuðulin er ikki skattskyldugur, meðan veiting frá Barsilsskipanini 

er skattskyldug, og tann lesandi hevur tí nakað hægri inntøku eftir skatt enn tann, sum ikki fær 

lestrarstuðul. 

 

Í uppskotinum hjá landsstýrismanninum verður lestrarstuðulin faldaður við 1,5 og síðani drigin frá 

uppihaldsveitingini. Hetta metir minnilutin ikki verða rætt.  

 

At hava eina góða og sterka útbúgvingarskipan hevur stóran týdning fyri at byggja upp eitt 

gott vitanarsamfelag. At gera íløgur í útbúgving er tí bæði til fyrimuns fyri borgaran og fyri alt 

samfelagið. Ein lesandi kostar samfelagnum tey árini, viðkomandi er undir útbúgving, men eftir 

loknan lesnað fara hesi at rinda meira til landskassan restina av teirra árum á 

arbeiðsmarknaðinum. Alt bendir á, at tað loysir seg at eggja fólki at nema sær útbúgving og at fáa sær 

børn undir útbúgving. Minnilutin metir, at tað er nóg mikið, at lestarstuðulin verður drigin frá á 

vanligan hátt, t.v.s. bert sjálv upphæddin á lestrarstuðulinum. 

 

 

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

uppskotið.  

 

 

 



9 

 

Trivnaðarnevndin, 7. mai 2020 

 

 

 

 

Uni Rasmussen  Sirið Stenberg 

 formaður   næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

Jóhan Eli Poulsen  Erhard Joensen 

 

  

 

  

 

 

 


