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Almannamálaráðið 
 

 

 

Dagfesting: 23. desember 2019 

Mál nr.: 17/00644 

Málsviðgjørt:  

 

 

 

 

Javntekstur 

 

Verandi orðingar (í løgtingsmáli nr 127/2018) samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum, ið nú er sent til ummælis. 

 

 

Verandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 

 

§ 1. Endamálið við hesi løgtingslóg er at 

veita:  

1) ráðgeving til tess at fyribyrgja sosialum 

trupulleikum, 

2) veiting til persón, ið ikki á annan hátt 

kann útvega sær og familjuni tað 

neyðuga til uppihald, og 

3) endurbót og sosialar tænastur til tess at 

fyribyrgja og bøta um avleiðingar vegna 

brek, sjúku ella víðfevndar sosialar 

trupulleikar. 

 

 

§ 1 verður orðað soleiðis: 

“§ 1. Endamálið við hesi løgtingslóg er at 

menna og endurmenna við at veita:  

1) ráðgeving til tess at fyribyrgja sosialum 

trupulleikum, 

2) veiting til persón, ið ikki á annan hátt 

kann útvega sær og familjuni tað 

neyðuga til uppihald, og 

3) endurbót og sosialar tænastur til tess at 

fyribyrgja og bøta um avleiðingar vegna 

brek, sjúku ella víðfevndar sosialar 

trupulleikar.” 

 

 

§ 3. Hjálp sambært hesi løgtingslóg skal 

veitast soleiðis, at persónur í størst 

møguligan mun megnar at uppihalda sær 

sjálvum og liva eitt so sjálvstøðugt, støðugt 

og innihaldsríkt lív, sum til ber. Dentur 

verður lagdur á hesi viðurskifti hjá persóni:  

1) Sálarliga og kropsliga heilsu, 

2) virkisføri, 

3) uppihaldsgrundarlag, 

4) bústaðarviðurskifti, 

5) persónlig viðurskifti, og 

6) onnur sosial viðurskifti. 

§ 3 verður orðað soleiðis: 

“§ 3. Hjálp sambært hesi løgtingslóg skal 

veitast soleiðis, at persónur í størst 

møguligan mun megnar at uppihalda sær 

sjálvum og liva eitt so sjálvstøðugt, støðugt 

og innihaldsríkt lív, sum til ber. Dentur 

verður lagdur á hesi viðurskifti hjá persóni:  

1) persónlig viðurskifti,  

2) uppihaldsgrundarlag, 

3)   virkisføri, 

4) bústaðarviðurskifti, 

5) sálarlig og kropslig heilsa og  

6) onnur sosial viðurskifti. 
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Stk. 2. Almannaverkið ger av, á hvønn hátt 

hjálpin sambært hesi løgtingslóg skal 

veitast. Avgerðin tekur støði í tørvi og ynski 

hjá tí einstaka, sosialfakligari meting og 

fíggjarliga rásarúminum fyri tænastu hjá 

myndugleikanum.  

Stk. 3. Við støði í stk. 1 og 2 skal ein ætlan 

gerast fyri hvønn einstakan persón. Ætlanin 

verður gjørd í samráði við tann einstaka og 

skal fevna um, hvørjar veitingar og tænastur 

persónurin hevur tørv á, umframt endamálið 

við hesum. Ætlanin skal eisini fevna um 

væntaða longd á fyriskipanum, umframt 

skiftið frá einum lívsskeiði til næsta. Í tann 

mun persónur er undir fyriskipan ella ætlar 

at fara undir fyriskipan hjá øðrum 

myndugleika ella sjálvsognarstovni, eigur 

ætlanin eisini at fevna um samskipan í mun 

til slíka fyriskipan.  

 

Stk. 2. Almannaverkið ger av, á hvønn hátt 

hjálpin sambært hesi løgtingslóg skal 

veitast. Avgerðin tekur støði í tørvi og ynski 

hjá tí einstaka, sosialfakligari meting og 

fíggjarliga rásarúminum fyri tænastu hjá 

myndugleikanum.  

Stk. 3. Við støði í stk. 1 og 2 skal ein ætlan 

gerast fyri hvønn einstakan persón, sum 

hevur umfatandi og samansettan tørv á 

hjálp. Ætlanin verður gjørd í samráði við 

tann einstaka og skal fevna um, hvørjar 

veitingar og tænastur persónurin hevur tørv 

á, umframt endamálið við hesum. Ætlanin 

skal eisini fevna um væntaða longd á 

fyriskipanum, umframt skiftið frá einum 

lívsskeiði til næsta.  

 

 

 

Stk.4. Almannaverkið hevur ábyrgd av, at 

ætlanin sambært stk. 3 verður gjørd, og at 

hjálp og stuðul sambært hesi lóg, 

løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk, 

løgtingslóg um almannapensjónir, og 

løgtingslóg um dagpening vegna sjúku v.m. 

verða samskipað. Í tann mun, at persónur 

eisini er undir fyriskipan ella ætlar undir 

fyriskipan hjá øðrum myndugleika ella 

sjálvsognarstovni, skal Almannaverkið 

samstarva og samskipa við myndugleikan 

ella sjálvsognarstovnin.” 

 

§ 7. Bert persónur við donskum heimarætti, 

ella persónur, ið er fevndur av sáttmála við 

onnur lond, hevur rætt til longurvarandi 

uppihaldsveiting sambært hesi løgtingslóg. 

Longurvarandi uppihaldsveiting er 

uppihaldsveiting, ið er veitt, ella kann 

væntast at verða veitt, hálvt ár ella longur.     

 

 

 

 

Stk. 2. Hevur útlendingur, ið ikki er fevndur 

av stk. 1, tørv á longurvarandi 

uppihaldsveiting, kann Útlendingastýrið, 

eftir áheitan frá Almannaverkinum, avgera 

at senda persónin heim. Útlendingastýrið 

kann tó ikki taka avgerð um at senda 

útlending heim, vísandi til 1. pkt., um 

§ 7 verða stk. 1 og 2 verða orðað soleiðis: 

“§ 7. Bert persónur við donskum 

heimarætti, ella persónur, ið hevur rætt til 

ikki tíðaravmarkað uppihaldsloyvi, hevur 

rætt til longurvarandi uppihaldsveiting 

sambært hesi løgtingslóg. Tað sama er 

galdandi fyri persón, ið er fevndur av 

sáttmála við onnur lond. Longurvarandi 

uppihaldsveiting er uppihaldsveiting, ið er 

veitt, ella kann væntast at verða veitt, hálvt 

ár ella longur. 

Stk. 2. Hevur útlendingur, ið ikki er fevndur 

av stk. 1, tørv á longurvarandi 

uppihaldsveiting, kann Útlendingastýrið, 

eftir áheitan frá Almannaverkinum, gera av 

at senda persónin heim.” 
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útlendingurin hevur verið í Føroyum longri 

enn 3 ár, við atliti at familjusameining, ella 

hevur verið í Føroyum longri enn 7 ár, við 

atliti at ikki tíðaravmarkaðum arbeiðs- og 

uppihaldsloyvi. 

Stk. 3-4. ... 

 

 

 

§ 11. ... 

Stk. 1... 

Stk. 2...  

Stk. 3. Persónur og hjúnafelagi skulu ikki 

megna at svara hvørjum sítt við øðrum 

inntøkum, samanber § 21, stk. 9, og allir 

arbeiðsmøguleikar og inntøkumøguleikar 

skulu vera troyttir soleiðis:  

1) ... 

2) ... 

3) ... 

4) ...  

Stk. 4. Hóast ásetingarnar í stk. 3 kann 

uppihaldsveiting verða veitt persóni, hvørs 

hjúnafelagi er undir útbúgving. 

 

 

§ 11, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

§ 11. ... 

Stk. 1... 

Stk. 2...  

Stk. 3. Persónur skal ikki megna at svara 

hvørjum sítt við øðrum inntøkum, og allir 

arbeiðsmøguleikar og inntøkumøguleikar 

skulu vera troyttir soleiðis:  

1) ... 

2) ... 

3) ... 

4) ...  

 

Stk. 4. verður strikað 

 

§ 12., stk. 1, nr. 7  
7) Persónur, sum er varðhaldsfongslaður 

ella settur í varðhaldslíknandi 

fyriskipan, situr dóm, ella er undir aðrari 

frælsisskerjandi fyriskipan sambært 

dómi, fær 13% av hægstu 

uppihaldsveiting. 

 

§ 12, stk. 1, nr. 7 verður orðað soleiðis 

7) Persónur, sum er varðhaldsfongslaður 

ella settur í varðhaldslíknandi 

fyriskipan, situr dóm, ella er undir aðrari 

frælsisskerjandi fyriskipan sambært 

dómi, fær 7% av hægstu 

uppihaldsveiting. Um viðkomandi ikki 

hevur møguleika at arbeiða, meðan 

viðkomandi er í fyriskipan, er veitingin 

13% av hægstu uppihaldsveiting. 

 

 

§ 14. Treytin fyri at fáa tillutað varandi 

uppihaldsveiting sambært § 13 er, at 

persónur og hjúnafelagi hansara, av 

heilsuligum, sosialum ella øðrum orsøkum, 

ikki kunnu ávísast arbeiði. 

Stk. 2. Verður mett, at hjúnafelagin við eini 

útbúgving kann geva eitt munandi íkast til 

familjunnar uppihald, kann stuðul til 

útbúgving veitast sambært løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk.  

 

 

§ 14. verður orðað soleiðis: 

§ 14. Treytin fyri at fáa tillutað varandi 

uppihaldsveiting sambært § 13 er, at 

persónur, av heilsuligum, sosialum ella 

øðrum orsøkum, ikki kann ávísast arbeiði. 

 

Stk. 2. Verður mett, at hjúnafelagin við eini 

útbúgving kann geva eitt munandi íkast til 

familjunnar uppihald, kann stuðul til 

útbúgving veitast sambært løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk.  
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Raðfylgjan er broytt á einstøkum greinum, 

og § 17 í gamla uppskotinum er blivin til § 

18 í hesum uppskotinum 

§ (17). Persónur, ið fær veiting sambært § 

11, samanber § 12, stk. 1, nr. 7, kann fáa 

fíggjarligt ískoyti til rímiligar 

bústaðarútreiðslur, 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. Ískoyti verður veitt 

til verandi bústaðarútreiðslur, tó ikki til 

avdráttir til húsalán. Ískoyti til 

bústaðarútreiðslur verður ikki veitt, um 

dómurin er longur enn 12 mánaðir. 

 

 

§ 18, stk. 1 og 2 verða orðað soleiðis: 

 

§ 18. Persónur, ið fær veiting sambært § 11, 

samanber § 12, stk. 1, nr. 7, kann fáa 

fíggjarligt ískoyti til rímiligar 

bústaðarútreiðslur, 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. Ískoyti verður veitt til verandi 

bústaðarútreiðslur, tó ikki til avdráttir til 

húsalán.  

Stk. 2. Er dómurin longur enn 12 mánaðir, 

verður ískoyti sambært stk. 1 ikki veitt.  

 

Stk. 2 og 3 verða eftir hetta stk. 3 og 4. 

 

§ 20.  
Stk. 1... 

Stk. 2. Hóast ásetingina í stk. 1 verður sæð 

burtur frá tøkum peningi á 10.000 kr. Hjá 

giftum persóni verður sæð burtur frá tøkum 

peningi hjá viðkomandi og hjúnafelaganum 

tilsamans á 15.000 kr.  

 

Stk. 3...  

Stk. 4... 

 

Stk. 5. Í sambandi við fyribils 

uppihaldshjálp vegna sjúku er vinnutól, ið 

kann brúkast til framhaldandi uppihald, ikki 

at meta sum ogn. 

 

 

§ 20, stk. 2 og 5 verða orðaðar soleiðis: 

 

Stk. 2. Hóast ásetingina í stk. 1 verður sæð 

burtur frá tøkum peningi til og við 30.000 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 5. Í sambandi við fyribils 

uppihaldsveiting er vinnutól, ið kann 

brúkast til framhaldandi uppihald, ikki at 

meta sum ogn. Fyribils uppihaldsveiting 

vegna arbeiðsloysi er tó ikki fevnt av hesum 

undantaki. 

 

§ 21.  
Stk. 1... 

Stk. 2...  

Stk. 3. Hjá persóni sambært § 11, samanber 

§ 12, stk. 1, nr. 2, lækkar fyribils 

uppihaldsveitingingin við 50% av inntøku 

hjá hjúnafelaga, sum er hægri enn 70% av 

hægstu uppihaldsveiting. 

Stk. 4. Hjá persóni sambært § 11, samanber 

§ 12, stk. 1, nr. 4, lækkar fyribils 

uppihaldsveitingin við 30% av inntøku hjá 

 

Í § 21 verða stk. 3-6 og stk. 9 strikað 
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hjúnafelaga, sum er hægri enn 50% av 

hægstu uppihaldsveiting  

Stk. 5. Hjá persóni sambært § 11, samanber 

§ 12, stk. 1, nr. 5, lækkar fyribils 

uppihaldsveitingin við 30% av inntøku hjá 

hjúnafelaga, sum er hægri enn 40% av 

hægstu uppihaldsveiting. 

Stk. 6. Hjá persóni sambært § 13 lækkar 

varandi uppihaldsveiting við 50% av 

inntøku hjá hjúnafelaga, sum er hægri enn 

75% av hægstu uppihaldsveiting. 

Stk. 7...  

Stk. 8... 

Stk. 9. Hóast ásetingarnar í stk. 3-6, 

samanber § 11, stk. 3, er fyribils 

uppihaldsveiting sambært hesi løgtingslóg 

ikki tengd at inntøku hjúnafelagans fyrstu 6 

mánaðirnar, roknað frá fyrsta degi í tí 

mánaði, veitingin verður játtað. 

 

§ 24. ... 

Stk. 1-2 ...  
Stk. 3. Fíggjarligur stuðul til leypandi 

meirútreiðslur verður játtaður fyri í mesta 

lagi eitt ár í senn. Í tann mun, tørvurin hjá 

barninum er varandi og støðugur, kann 

fíggjarligur stuðul veitast fyri longur 

tíðarskeið enn eitt ár í senn, tó ikki longur 

enn tvey ár. 

 

 

§ 24, stk. 3 verður orðað soleiðis: 

 

“Stk. 3. Fíggjarligur stuðul til leypandi 

meirútreiðslur verður játtaður fyri í mesta 

lagi eitt ár í senn. Í tann mun, tørvurin hjá 

barninum er varandi og støðugur, kann 

fíggjarligur stuðul veitast fyri longur 

tíðarskeið enn eitt ár í senn.” 

 

§ 25.  
Stk. 1... 

Stk. 2...  

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3....  

Stk. 4...  

 

 

Stk. 5. Endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku 

sambært stk. 1 verður ikki veitt fyri tann 

partin av inntøkuni, ið er hægri enn 25.000 

kr. um mánaðin, íroknað frítíðarløn, 

umframt bundna eftirlønargjaldið sbrt. 

 

Í § 25 verður sum nýtt stk. 3 sett: 

Stk. 1... 

Stk. 2...  

Stk. 3. Endurgjald sambært stk. 1, nr. 1 kann 

veitast til foreldur ella fosturforeldur. Um 

foreldur vegna sjúku, føðing o.t. ikki kunnu 

uppihalda barninum, kann endurgjald veitast 

øðrum, sum viðvirka til uppihald av 

barninum.   

 

Stk. 4... 

Stk. 5... 

 

§ 5, sum nú er stk. 6, verður orðað soleiðis: 

Stk. 6. Endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku 

sambært stk. 1 verður ikki veitt fyri tann 

partin av inntøkuni, ið er hægri enn 25.000 

kr. um mánaðin, umframt frítíðarløn og 

bundna eftirlønargjaldið sbrt. løgtingslóg 
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løgtingslóg um eftirløn. Upphæddin verður 

javnað sambært løgtingslóg um áseting og 

javning av almannaveitingum. 

 

Stk. 6...  

 

um eftirløn. Upphæddin verður javnað 

sambært løgtingslóg um áseting og javning 

av almannaveitingum. 

 

Stk. 7...  

 

 

 

§ 28. Persónur, ið hevur bústaðarsosialan 

tørv sambært reglunum í leigulógini, kann 

verða ávístur almennan leigubústað.  

Stk. 2. ... 

 

§ 28, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

§ 28. Persónur, ið hevur bústaðarsosialan 

tørv sambært reglunum í leigulógini, kann 

av Almannaverkinum verða ávístur 

leigubústað. 

Stk. 2... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


