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Frágreiðing um broytingar í uppskotinum til løgtingslóg um vælferð og í løgtingslóg 
um tvingsil 
 
Her verður í stuttum greitt frá innihaldsligum broytingum í uppskotunum í mun til uppskotini, ið vórðu løgd 
fyri tingið í síðstu tingsetu av táverandi samgongu. 
 
 
Vælferðarlógin: 
Tær broytingar, ið eru gjørdar í uppskotinum til Vælferðarlóg, eru hesar: 
 
§ 1 
Yvirskipaða endamálið við vælferðarlógini, sum er at menna og endurmenna, er nú ásett í §1.  
 
§ 3 
Ásett verður, at ein ætlan skal gerast fyri hvønn einstakan persón, sum hevur umfatandi og samansettan 
tørv á hjálp. Í nýggjum stk. 4 verður nú ásett, at Almannaverkið hevur ábyrgd av, at ætlanin verður gjørd og 
at hjálp sambært hesi løgtingslóg, løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk, løgtingslóg um almannapensjónir 
og løgtingslóg um dagpening vegna sjúku v.m. verða samskipað. Ásett er eisini, at Almannaverkið skal 
samstarva og samskipa við myndugleika ella sjálvsognarstovn í tann mun, at persónur eisini er undir 
fyriskipan ella ætlar undir fyriskipan hjá øðrum myndugleika ella sjálvsognarstovni.  
 
§ 7 
Sambært verandi áseting eru tað bara persónar, ið hava heimarætt, og persónar, ið eru fevndir av sáttmála 
við onnur lond, ið hava rætt til longurvarandi uppihaldsveiting, t.e. uppihaldsveiting í hálvt ár ella longur. 
Hevur útlendingur, sum ikki kemur undir hesar skilmarkingar, tørv á longurvarandi uppihaldsveiting, kann 
Útlendingastýrið eftir áheitan frá Almannaverkinum taka avgerð um at senda persónin heim. Hetta er tó ikki 
galdandi fyri útlendingar við ikki tíðaravmarkaðum uppihaldsloyvi. Til tess at fyribyrgja støður, har 
útlendingar ikki megna at uppihalda sær í Føroyum, samstundis sum teir ikki kunnu verða sendir heim, 
verður greinin broytt soleiðis, at útlendingar, sum hava rætt til ikki tíðaravmarkað uppihaldsloyvi, eisini 
hava rætt til at fáa longurvarandi uppihaldsveiting. 
 
§§ 11, 14 og 21 
Ásett verður, at fyribils og varandi uppihaldsveiting kann veitast óheft av inntøku hjá hjúnafelaga. § 11 og § 
14 ásettu gamla uppskotinum, at hjúnafelagi skuldi troyta sínar inntøkumøguleikar, áðrenn viðkomandi 
kundi fáa veiting. § 21 ásetti hvussu inntøka hjá hjúnafelaga skuldi mótroknast.  
 
§ 12 
Veitingin til persón, sum er varðhaldsfongslaður, situr dóm e.a. er ásett í § 12, stk. 1, nr. 7. Hesir persónar 
gjalda ikki fyri kost og logi í sambandi við dómin, og tey hava rætt til eina veiting, sum er umleið 2.400 kr. 
um mánaðin. Harumframt kunnu teir arbeiða og harvið vinna sær nakað av lummapeningi. Ásetingin er 
broytt, so veitingin verður uml. helvtina av upphæddini, sum teir fingu frammanundan. Tó verður tað 
soleiðis hjá teimum, sum ikki kunnu arbeiða – t.d. vegna sjúku ella vegna avbyrging – at veitingin 
framhaldandi verður 2.400 kr. um mánaðin.  



Almannamálaráðið 

 
§ 18 
Persónur, sum situr dóm ella er í varðhaldslíknandi fyriskipan sbrt. dómi, kann í ávísum førum fáa fíggjarligt 
ískoyti til bústaðarútreiðslu. Ásetingin er herd nakað soleiðis, at fíggjarligt ískoyti einans kann veitast, um 
tað verður mett at hava týdning fyri sosialu støðuna frameftir, at bústaðurin verður varðveittur. 
 
  
 
§ 20 
Fyri at fáa uppihaldsveiting skal viðkomandi ikki hava ognir, sum kunnu brúkast til uppihaldið. Sambært 
gamla uppskotinum var ásett eitt bagatellmark á innistandandi peningi á 10.000 kr. Hjá giftum persóni var 
markið 15.000 kr. Upphæddirnar kunnu geva umsitingarligar avbjóðingar, tí flestu persónar hava hægri 
upphædd innistandandi fyrst í mánaðinum og við endan mánaðinum kann upphæddin so verða lægri. Nú er 
bagatellmarkið hækkað til 30.000 kr. (bæði gift og ógift). Hetta er sama upphædd, sum verður brúkt í 
sambandi við játtan av familjuískoyti.  
 
§ 24 
Ásett verður, at fíggjarligur stuðul til leypandi meirútreiðslur kann veitast fyri longri tíðarskeið enn eitt ár í 
senn, í tann mun, at tørvurin hjá barninum er varandi og støðugur. Avmarkingin á í mesta lagi 2 ár, er 
strikað.  
 
§ 25 
Í sambandi við endurgjald fyri inntøkumiss til persón, sum ansar barni við varandi sjúku, ella sum ber brek, 
er ásetingin gjørd greiðari, í sambandi við, hvønn endurgjald kann rindast til. 
 
Í § 25 var í gamla uppskotinum ásett, at hægst møguliga endurgjald fyri inntøkumiss er 25.000 kr. um 
mánaðin, íroknað frítíðarløn, t.e., at løn og frítíðarløn tilsamans í mesta lagi kann vera 25.000 kr. Í praksis 
merkir tað, at ein persónur fær útgoldið uml. 22.300 kr. + 2.700 kr., sum fer í frítíðargrunn. Hetta er ikki 
gjøgnumskygt fyri borgaran. Eisini er tað eitt politiskt ynski at hækka hægst møguligu upphæddina, og 
ásetingin er tí broytt soleiðis, at hægst møguliga endurgjald er 25.000 kr. umframt frítíðarløn (t.v.s., at 
frítíðarløn kemur aftrat teimum 25.000 kr.).  
 
§ 28 
Sambært verandi áseting kann ein persónur, ið hevur bústaðarsosialan tørv, verða ávístur almennan 
leigubústað. Almannaverkið fekk í mai heimild at gera avtalur við privatar útleigarar um ávísingarrætt. 
Ásetingin verður tí broytt soleiðis, at heimildin hjá Almannaverkinum at rinda fyri útreiðslurnar eftir 
leigulógini eisini fer at fevna um tey leigumál, sum Almannaverkið hevur gjørt avtalu við privatar útleigarar 
um. 
 
 
Tvingsilslógin: 
Tær broytingar, ið eru gjørdar í uppskotinum til tvingsilslóg, eru hesar: 
 
Í §§ 8, 11 og 12 
Ásetingarnar um at leiðslan kann taka avgerð um at nýta ávaringar- og peilingarskipanir (§ 8), at halda 
persóni føstum ísv reinføri og grundleggjandi tørv (§ 11) og um nýtslu av hjálparráðið at verja móti skaða (§ 
12) í teimum førum, tá talan er um sjúku, ið er í menning og gongur afturá, verður strikað. Hetta merkir, at 
mál viðvíkjandi hesum bólki (t.d. tey, sum eru týðandi dement) eisini skulu leggjast fyri Tvingsilsnevndina til 
avgerðar. 
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Í § 24 
Ásett verður, at um myndugleikin ikki vil leggja tilmæli fyri Tvingsilsnevndina, tá tey avvarðandi hava heitt á 
myndugleikan um at gera hetta, so kunnu tey avvarðandi kæra hesa avgerð til Tvingsilsnevndina.  
 
Í § 29 
Ásetingarnar um at góðkend inntriv kundu vera óavmarkaði í tíð verður strikað. Hetta er ein avleiðing av 
broytingunum í §§ 8, 11 og 12 við tað, at tað ikki longur er møguligt hjá leiðsluna at taka avgerð uttan um 
Tvingsilsnevndina – hesar kundu verða óavmarkaðar í tíð. 
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