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Viðv. Uppskot til broyting í løgtingslóg um almenna forsorg ( Endurvenjing) 
 
Almannamálaráðið hevur 06. mars 2015 sent Kommunufelagnum “Uppskot til 

broyting í løgtingslóg um almenna forsorg (ásetingar um endurvenjing), til hoyringar.  

 

Sambært uppskotinum veitir almannaverkið endurvenjing til borgarar í arbeiðsførum 

aldri, fyrst og fremst við tí endamáli, at viðkomandi skal fasthalda tilknýti til 

arbeiðsmarknaðin ella fyri at viðkomandi skal klára seg uttan hjálp, ella við minni 

hjálp frá Almannaverkinum. Sambært uppskotinum er talan sostatt fyrst og fremst um 

aldursbólkin 18 til og við 66 ár. Harumframt verður endurvenjing frá 

almannaverkinum einans játtað í eitt avmarkað og frammanundan avtalað tíðarskeið. 

 

Endamálið við uppskotinum tykist verða at avmarka tann bólk sum hevur rætt til 

endurvenjing frá almannaverkinum, bæði tá ið talan er um aldur og tá ið talan er um 

tíðarskeið. Hinvegin verður ásett at kommunurnar hava ábyrgdina av 

fólkapensjónistum og av teimum borgarum sum eru í heimatænastuni annars. Ein 

sera breiður og lítið avmarkaður málbólkur. 

 

Kommunufelagið metir ikki at uppskotið út frá einum kommunalum sjónarmiði ger 

endurvenjingarøkið stórt greiðari  

 

Almannamálaráðið og Heilsumálaráðið hava nú hvør í sínum lag roynt at avmarkað 

teirra ábyrgdarøkið ímun til endurvenjing, Almannamálaráðið við fyriliggjandi 

uppskoti og Heilsumálaráðið við tingmáli nr. 72, “Uppskot til løgtingslóg um broyting í 

løgtingslóg um sjúkrahúsverkið (ásetingar um endurvenjing)”.  Bólkurin sum fellur 

uttan fyri hesar avmarkingar skal eftir øllum at døma gerast ein kommunal uppgáva. 

 

Kommunufelagið kann ikki annað enn undrast yvir hendan arbeiðsháttin hjá 

landsstýrinum. Í staðin fyri at arbeiða við einari og samanhangandi 
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endurvenjingarskipan sum tryggjar borgaranum eina heildartænastu, so arbeiðir 

hvørt ráðið sær við avmarkað sína uppgávu. 

 

Kommunufelagið kann bara staðfesta, at fyri kommunurnar ger fyriliggjandi uppskot 

ikki ábyrgdarbýtið á endurvenjingarøkinum greiðari, tí enn er einki, sum avmarkar 

ábyrgdarøkið hjá kommununum mótvegis almanna- og heilsuverki.  

 

Kommunufelagið mælir tí til, at sokallaða markmótsarbeiðið verður gjørt liðugt, 

áðrenn lógaruppskotið verður endaliga samtykt, og at kommunala ábyrgdarøkið 

ímun til endurvenjing við hesum eisini verður greitt definera. 
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Formaður       Stjóri 

mailto:kf@kf.fo
http://www.kf.fo/

