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í 

 

løgtingsmáli nr. 81/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um heimatænastu, 

eldrarøkt v.m. (Markamót og ábyrgdarbýti ímillum land og kommunu av ávísum tænastum í 

heimatænastuni, eldrarøkt og trivnaðartænastum) 

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. 

 

Trivnaðarnevndin tekur undir við ætlaðu broytingunum í løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt 

v.m., men hevur hesar viðmerkingar:  

Nevndin heitir staðiliga á landsstýrismannin um skjótast gjørligt at taka upp samráðingar við 

kommunurnar, við tí fyri eyga at afturbera kommununum fíggjarliga kostnaðin, ið broytingarnar í 

lógini møguliga fara at hava við sær. Hetta soleiðis, at broytingarnar ikki fara at hava við sær 

útreiðslur fyri kommunurnar. Eisini skulu fíggingin av eldraøkinum og allir markamótsspurningar 

takast við í eftirmetingina av eldraøkinum, ið verður í heyst. Tað er umráðandi, at ikki meira verður 

flutt út á kommunurnar uttan so, at tær sjálvar eru við í arbeiðinum og ein kompensatión fylgir við. 

Eisini metir nevndin, at tað er sera umráðandi, at markamótsnevndin heldur fram, eftir at eldraøkið 

er endurskoðað.    

 

Fyri at eingin ivi skal vera um, at umlætting eisini kann vera partur av § 14, stk. 2, verður 

broytingaruppskot um hetta sett fram. 

 

 

Ein samd nevnd setir fram soljóðandi  

 

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

 

1. § 14, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

«Stk. 2. Í serligum føri kann røktarheim ella eldrasambýli móti gjaldi frá landinum veita 

umlættingarpláss ella bústað til persón, ið hevur tørv á hjálp ella røkt alt samdøgrið vegna 

týðandi likamligt ella sálarligt brek ella víðfevndar sosialar trupulleikar.» 

 

Viðmerkingar: 

Til nr. 1: 

Her verður nágreinað, at talan kann bæði verða um umlætting ella fast pláss sbrt. §§ 41, 45 og 46 í 

løgtingslóg um almannatrygd og tænastu.  

 



 

Við hesi broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

 

 

Trivnaðarnevndin, 7. mai 2020 
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