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Uppskot til 

Kunngerð 

um 

endurvenjing 

 

 

Við heimild í § 29, stk. 3 í 

lovbekendtgørelse nr. 100 frá 2. mars 1988 

om offentlig forsorg, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 83 frá 22. mai 2015  verður 

ásett: 

 

§ 1. Almannaverkið veitir endurvenjing til 

borgarar í aldrinum 18-66 ár, ið hava tørv á 

endurvenjing fyri at gerast meiri sjálvstøðug 

og virkin í heima- og frítíðarlívi, ella fyri at 

hjálpa borgaranum út aftur á 

arbeiðsmarknaðin.  

Stk. 2. Í serligum førum kann endurvenjing 

sambært stk. 1 veitast til borgarar, sum eru 

16-17 ár, tá ið endurvenjingin hevur til 

endamáls at stuðla undir almenna 

fyriskipan, eitt nú sambært løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk.  

 

§ 2. Endurvenjingin varir í mesta lagi í 6 

mánaðir. Í serligum førum kann 

tíðarskeiðið leingjast út yvir  6 mánaðir, 

m.a. tá: 

1) borgarin hevur verið fyri vanlukku, 

og hevur fingið so mikið stóran 

skaða, at borgarin innan 6 mánaðir 

ikki fær vant allar teir førleikar, sum 

eru neyðugir fyri at gerast 

sjálvbjargin aftur. 

2) borgarin hevur so mikið skerdar 

førleikar, og fyriskipanirnar rundan 

um borgaran eru so mangar, at 

ynskiligu málini ikki kunnu røkkast 

innan 6 mánaðir, ella 

3) endurvenjingin er liður í fyriskipan 

sambært løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk og 

fyriskipanin varir meira enn 6 

mánaðir.   

Stk. 2. Tá ið endurvenjingin sambært stk. 1 

verður longd, skal endurvenjingarætlanin 

sambært § 3 endurskoðast. Endurvenjingin 

kann í mesta lagi leingjast við 6 mánaðum í 

senn. 

Stk. 3. Endurvenjingin endar, tá ið førleikin 

er endurvunnin, tá ið tað er staðfest, at 



 

førleikin ikki kann endurvinnast, ella tá 

tíðin er lokin. 

§ 3. Áðrenn endurvenjing verður sett í verk, 

skal Almannaverkið í samstarvi við 

borgaran leggja eina endurvenjingarætlan. 

Stk. 2. endurvenjingarætlanin skal í minsta 

lagi fevna um:   

1) Frágreiðing um førleikar, herundir 

mistar førleikar hjá borgaranum, 

2) hvar og hvussu endurvenjingin skal 

fara fram, 

3) eitt høvuðsmál og eitt ella fleiri 

stutttíðarmál við endurvenjingini, 

4) hvør samskipar arbeiði við 

endurvenjingini sbrt. § 4, 

5) innihaldið í endurvenjingini, 

6) nær endurvenjingin skal byrja, 

7) nær endurvenjingin væntandi endar, 

8) nær eftirmetingar skulu verða 

gjørdar, 

9) samtykki frá borgaranum um, at 

endurvenjingarætlanin kann latast 

øðrum viðkomandi myndugleikum. 

§ 4. Almannaverkið tilnevnir eitt starvsfólk 

at hava ábyrgdina av at samskipa alla 

endurvenjing til borgaran, undir hesum at 

samskipa endurvenjing, ið aðrir 

myndugleikar veita.   

 § 5. Endurvenjing fer fram í 

venjingarhølum, ið Almannaverkið hevur 

atgongd til kring landið, og so nær 

bústaðnum hjá borgaranum sum tilber.  

Stk. 2. Enduvenjingin ella partar av 

endurvenjingini kunnu fara fram í heimi 

borgarans, um umstøðurnar loyva hesum.  

§ 7. Umsókn um endurvenjing skal sendast  

Almannaverkinum á serligum 

umsóknarblaði. 

Stk. 2. Almannaverkið tekur avgerð um 

endurvenjing grundað á eina tvørfakliga 

heildarmeting av tørvi og støðu borgarans. 

Støða borgarans verður lýst við eini vitjan í 

heiminum áðrenn endurvenjing verður 

játtað.    

§ 8. Henda kunngerð kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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