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     HIMR. J. nr. 18/00821 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

 

Svar 

 

upp á 

 

fyrispurning nr. 9/2018 eftir § 52a í tingskipanini um rættartrygd og heilsutrygdargjøld 

frá Bjørn Kalsø, løgtingsmanni  

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 
1. Ber til hjá almennum stovni ikki at geva seg undir avgerð, kærumyndugleiki hevur tikið, 

og sum borgari hevur fingið viðhald í? 

 

2. Tók Kærustovnurin í 2014 avgerð um, at føroyingar, ið eru sosialt tryggjaðir í øðrum 

norðurlandi og gjalda til sosialar skipanir har, ikki eisini skulu gjalda eitt nú 

heilsutrygdargjald í Føroyum? 

 

3. Um svarað verður játtandi í øðrum spurningi: Er tað rætt, at hóast Kærustovnurin hevur 

givið nevndu føroyingum viðhald, og bæði Heilsutrygd og Heilsu- og Innlendismálaráðið 

hava viðurkent avgerðina, eru framvegis ikki tikin neyðug stig til at gera eftir avgerðini? 

 

4. Hvussu mangir føroyingar hava søkt um at sleppa undan at gjalda til tvær skipanir? 

 

5. Hvussu long tíð er farin, síðan umsóknirnar komu inn, og hvussu mangir umsøkjarar hava 

fingið svar? 

 

6. Heldur landsstýrismaðurin, at rættartrygd borgaranna er í lagi, sæð í ljósinum av 

málsgongdini? 

 

7. Ætlar landsstýrið at endurgjalda teimum, ið av órætti hava verið noydd at gjalda til tvær 

sosialar skipanir? 

 

8. Fara stig at verða tikin, ið gera, at tað frameftir slepst undan dupultum gjaldi? 

 

9. Nær kann roknast við, at rættað verður upp á skeivleikan?  

 

Svar: 

 

Til nr. 1 

Sambært góðum fyrisitingarsiði eigur ein almennur stovnur altíð at fylgja teimum avgerðum, 

sum kærumyndugleiki hevur tikið, og sum borgari hevur fingið viðhald í. 

   

 

 



Til nr. 2 

Avgerðin hjá kærunevndini frá 4. november 2014, sum spyrjarin vísir til, var ein heimvísing. 

Tað merkir, at kærunevndin í almanna- og heilsumálum heimvísti avgerðina hjá Heilsutrygd til 

nýggja viðgerð og avgerð. Talan er sostatt ikki um eina avgerð, men um eina heimvísing. 

 

Til nr. 3  

Kærunevndin hevur bert í einum føri tikið avgerð í einum máli um heilsutrygdargjald hjá 

borgara, sum rindar til aðra sosiala skipan í einum Norðanlandi. Talan er um 

kærunevndaravgerð frá 22. mars 2017, har kærunevndin tók avgerð um at broyta eina avgerð 

hjá Heilsutrygd um afturkalling av teirra avgerð frá 10. september 2015. Hetta málið hevur 

Heilsutrygd avgreitt. Í hinum kærunevndaravgerðunum er talan um, at kærunevndin heimvísir 

avgerðir hjá Heilsutrygd til nýggja viðgerð og avgerð. 

                                                                                              

Til nr. 4 

Heilsu- og innlendismálaráðið hevur fingið upplýst frá Heilsutrygd, at talan er um tilsamans 

130 mál, harav hava 9 mál verið í Kærunevndini í almanna- og heilsumálum. 

 

Til nr. 5     

Sambært Heilsutrygd komu flest mál inn á heysti 2016. Flest allir umsøkjarar hava fingið svar 

upp á, at málið ikki hevur verið klárt til avgerð. Flest øll málini, sum eru heimvíst av 

kærunevndini, eru avgreidd av Heilsutrygd sum samstundis hevur upplýst fyri Heilsu- og 

innlendismálaráðnum, at tey fara at avgreiða hini málini í næstum.  

 

Til nr. 6 

Tað skal viðmerkjast, at rættartrygd borgaranna í mun til málsgongdina í hesum málum eisini 

skal síggjast í ljósinum av, at talan hevur verið um sera trupul og torgreidd mál at avgreiða. 

Hetta vísa eisini niðurstøður frá Løgtingsins Umboðsmanni. Tann 16. august í ár sendir hon 

m.a. hesa niðurstøðu til ein kærara, sum hevur kært um langa viðgerðartíð, har hon samstundis 

boðar frá, at hon ikki ger meira við málið: 

 

“Viðvíkjandi longu viðgerðartíðini verður víst til hjálagda skriv mítt til tygara frá 17. februar 

2017 [...] og frágreiðingina frá Heilsu- og innlendismálaráðnum dagfest 14. mars 2018, sum 

tygum hava fingið avrit av, og sum vísir, hví viðgerðartíðin er vorðin so long”. 

 

Í skrivinum frá 17. februar 2017 var niðurstøðan hjá Løgtingsins Umboðsmanni m.a. hendan: 

 

“Eftir at hava lisið klagu tygara og skjølini í málinum skal eg boða frá, at eg í løtuni ikki haldi 

at grundarlag vera fyri at gera meira við klagu tygara. Hesa fatan byggi eg á, at hóast 

málsviðgerðin av máli tygara um heilsutrygdargjald hevur verið drúgv, so eru sakligar grundir 

fyri drúgvu viðgerðar- og bíðitíðini”. 

 

Til nr. 7 

Tað er Heilsutrygd sum kemur at taka avgerð um heilsutrygdargjaldið við heimild í galdandi 

lóggávu og ikki landsstýrið. 

 

Til nr. 8 og 9 

Sambært § 154b í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt (skattalógini) kann ein persónur, 

ið er fevndur av “Nordisk konvention om social sikring”, fáa kreditt í føroyska skattinum fyri 

gjaldið til t.d. Folketrygd í Noreg ella aðrar sosialar veitingar, sum koma undir Norðurlendsku 



konventiónina um sosiala trygd. Gjaldið til t.d. Folketrygd telur sostatt í Føroyum við, sum um 

talan var um inntøkuskatt, goldin í Noreg.  

Hetta merkir, at um nevndu persónar ikki skulu rinda til Heilsutrygd, samstundis sum teir fáa 

kreditt í skattinum fyri gjaldið í Noreg, so er úrslitið í veruleikanum, at onki verður goldið tá 

samanum kemur, og tað meti eg er ein skeivleiki í mun aðrar borgarar í landinum.  

 

Endamálið við norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd er ikki, at persónar verða frítiknir 

generelt, men at møguleiki er at søkja um frítøku í einum landi, móti at hava rættindi og skyldur 

í øðrum landi.  

 

Undirritaða legði á vári 2017 uppskot fyri Løgtingið um at broyta heilsutrygdarlógina, soleiðis 

at persónar, ið eru búsitandi í Føroyum, men sum rinda heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi, 

vísandi til “Nordisk konvention om social sikring”, eftir umsókn kundu verða undantiknir 

gjaldskyldu í Føroyum. Fyri at hetta lógaruppskot skuldi verða borið niðan í Løgtingið, kravdi 

Landsstýrið, at tað í lógaruppskotinum varð skrivað, at eftir at tað við lóg var staðfest, at 

heilsutrygdargjaldið var fevnt av “Nordisk konvention om social sikring”, var ikki longur 

grundarlag fyri skattafrádráttinum í § 154b í skattalógini. Landsstýrið ætlaði tí samstundis at 

broyta skattalógina, soleiðis at hesin skattafrádráttur varð strikaður. Hetta soleiðis, at persónar 

ikki skuldu sleppa undan at gjalda heilsutrygdargjald, samstundis sum teir fingu kreditt í 

skattinum fyri ta skipan, sum var goldin til í øðrum Norðanlandi. Uppskotið um broyting í 

heilsutrygdarlógini kom ikki til aðru viðgerð í Løgtinginum og fall tí burtur. Lógaruppskot um 

at strika skattafrádráttin í § 154b varð tí ongantíð lagt fram. 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 25. september 2018 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 


