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Viðv. løgtingsmáli nr. 79/2019: Uppskot til løgtingslóg um almannatrygd og tænastur. 
 
Í omanfyrinevnda uppskoti 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 rinda og heimildin fyri at áseta nærri reglur um gjald ikki ásett í 
uppskotinum til løgtingslóg um almannatrygd og tænastur.  
 
Landsstýriskvinnan harmast um mistakið og ynskir at verandi skipan heldur fram.  
 
Heitt verður á Løgtingið um at broyta § 47 í løgtingsmáli nr. 79/2019 soleiðis, at ásetingin 
verður soljóðandi.  
 
“§ 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.”  
 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur 

landsstýriskvinna 


