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1/INNGANGUR
Virksemið í 2018 hjá teimum 11 nevndunum, sum Kærustovnurin er skrivstova hjá, er 
lýst í hesum bóklingi. Harafturat ber til at leita í avgerðarsavninum á heimasíðuni hjá 
Kærustovninum eftir avgerðum, sum kærunevndirnar hava tikið. Avgerðir hjá Høvuðs-
barnaverndarnevndini, Psykiatrisku Sjúklingakærunevndini og Skuldarumskipanar-
nevndini verða tó ikki lagdar í avgerðarsavnið.

Tað er ein sannroynd, at vit í longri tíð hava verið eitt sindur afturúr við at leggja 
avgerðir út á savnið, men hetta arbeiðið er nú raðfest soleiðis, at savnið skjótt skuldi 
verið dagført og er ein ætlan eisini gjørd soleiðis, at avgerðirnar framyvir skuldu komið 
skjótari út á heimasíðuna. Ætlanin er eisini at dagføra heimasíðu okkara í 2019 soleiðis, 
at avgerðarsavnið er lættari at koma til og fer at virka skjótari. 

Um virksemið í 2018 kann stutt sigast, at avgreidda talið av málum er á sama støði sum 
undanfarna ár, meðan færri nýggj mál eru móttikin hetta árið. Viðgerðartíðirnar eru á 
einum nøktandi støði, tó at tær eru ymiskar. 

Í frágreiðingini fyri Høvuðsbarnaverndarnevndina sæst, at tað er ein trupulleiki, at 
avgerðir hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini at innskriva familjur til samdøgurs- ella 
dagviðgerð á Familjudeplinum ikki verða settar í verk nóg skjótt. 

Hóast talan er um fyribyrgjandi fyriskipan, ið eigur at verða sett í verk beinanvegin, um 
hon skal hava munagóð úrslit, so bíða flestu familjurnar í upp til fleiri mánaðir, áðrenn 
tær fáa pláss á Familjudeplinum, eftir at avgerð er tikin í Høvuðsbarnaverndarnevndini.  
Í 2018 var til dømis ein familja, ið bíðaði eftir plássi á Familjudeplinum í meira enn 8 
mánaðir.

Tess fyrr ein familja við avbjóðingum fær hjálp, tess størri er møguleikin fyri, at børnini 
kunnu verða búgvandi heima hjá foreldrum sínum, so støðan er ikki haldbar. 

Í frágreiðingini fyri Psykiatrisku Sjúklingakærunevndina sæst, at tað í 6 av teimum 16 
málunum  í 2018 tók millum 21 og 57 dagar hjá Psykiatriska deplinum at fáa sent 
neyðugu skjølini til Kærustovnin. 

Psykiatriska Sjúklingakærunevndin viðger kærur um tvingsilsinntriv á Psykiatriska 
deplinum, um tvingsilsfastspenning, tvingsilsinnlegging o.s.fr. Hesi mál hava sjálvsagt 
skund og avgerð skal sum útgangsstøði verða tikin innan 14 dagar, í onkrum førum 7 
dagar eftir, at kæran er móttikin av nevndini. 

Fremsta endamálið við Psykiatrilógini er at verja rættartrygdina hjá sjúklingum, 
sum eru undir frælsistøku. Tí kann tað ikki góðtakast, at óviðgjørdar kærur liggja 
og bíða meira enn ein mánað á Psykiatriska deplinum, áðrenn tær verða sendar  
Kærustovninum. 

Tórshavn, mars 2019

Anja Hovgaard
stjóri

ÆTLANIN ER AT 
DAGFØRA HEIMASÍÐU 
OKKARA Í 2019 SOLEIÐIS, 
AT AVGERÐARSAVNIÐ ER 
LÆTTARI AT KOMA TIL OG 
FER AT VIRKA SKJÓTARI. 
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Kjarnuuppgávan hjá Føroya Kærustovni er at vera 
skrivstova hjá kærunevndum, ið viðgera avgerðir hjá 
almennum myndugleikum.

Fyri tað fyrsta er tað fyrireikingin av málunum til 
Kærunevndina í almanna- og heilsumálum, Skatta- 
og avgjaldskærunevndina, Kærunevndina hjá Studna, 
Kærunevndina í lendismálum, Vinnukærunevndina, 
Psykiatrisku Sjúklingakærunevndina, Kærunevndina 
hjá Arbeiðsloysisskipanini og Kærunevndina hjá 
Barsilsskipanini, sum stovnurin tekur sær av.

Kærustovnurin tekur sær av skrivstovuvirkseminum hjá 
nevndunum. Stovnurin móttekur kærurnar, skrásetir 
tær, sendir tær til ummælis og hoyringar hjá avvarðandi 
myndugleikum og møguligum triðju pørtum. Tá 
málið er fult upplýst, verður løgfrøðiligt upprit við 
tilmæli til niðurstøðu gjørt, og verður hetta saman 
við skjalatilfarinum í málinum sent nevndarlimunum. 
Innkallað verður til fundar, og tá kærunevndin hevur 
tikið avgerð, avgreiðir Kærustovnurin avgerðina til 
kærara og avvarðandi myndugleika.

Avgerðirnar hjá kærunevndunum verða síðani gjørdar 
navnleysar og lagdar út á avgerðarsavn á heimasíðu 
okkara. Eisini tekur stovnurin sær av samsýningini 
hjá nevndunum og av goymsluni av málunum hjá 
nevndunum. 

Kærustovnurin er eisini skrivstova hjá Fjølmiðla-
nevndini, sum viðger spurningar, um brot er framt á 
góðan fjølmiðlasið og um rættin at svara aftur. Hóast 
talan ikki er um avgerðir hjá almennum myndugleikum, 
er upplýsingarmannagongdin og fyrireikingin stórt sæð 
tann sama sum fyri hini málini.

Eisini upplýsir og fyrireikar Kærustovnurin mál um 
skuldarumskipan til Skuldarumskipanarnevndina. 

Henda nevnd er ikki ein kærunevnd, men tekur støðu 
til umsóknir frá borgarum um eftirgeving, útsetan 
og umskipan av skuld. Neyðugt er við nógvum 
upplýsingum, áðrenn greiða kann fáast á, um treytirnar 
fyri eftirgeving ella útsetan eru loknar. Tilgongdin 
at fáa nøktandi upplýsingar til støðutakan í hesum 
málum kann tí til tíðir vera tung.

Onnur nevnd, sum Kærustovnurin er skrivstova hjá og 
sum heldur ikki er ein kærunevnd, er Høvuðs barna-
verndarnevndin. Henda nevndin tekur m.a. avgerð um 
umsorganaryvirtøku av børnum og um familjuviðgerð 
á stovnum hjá landinum. Útgangsstøðið er, at barna-
verndartænasturnar hava lýst málini til fulnar, áðrenn 
tey verða send okkum og er okkara uppgáva tá 
fremst av øllum at kanna, um grundarlag er fyri at 
fylgja tilmælinum ella ikki, herundir at kanna, um 
upplýsingarnar eru nøktandi til støðutakan og at syrgja 
fyri at fáa til vega neyðugar upplýsingar, um hetta ikki 
er so. 

NÝTT VIRKSEMI
Tá familjurættarliga økið á ólavsøku 2018 kom á 
føroyskar hendur, hevði hetta við sær, at avgerðir hjá 
nýggju Familjufyrisitingini kundu kærast til Kæru-
nevndina í almanna-, familju- og heilsumálum. Við 
árslok 2018 hevði nevndin móttikið 7 kærur á familju-
rættarliga økinum. Tvær av hesum vóru avgreiddar í 
2018.

STARVSFÓLK
Starvsfólkatalið á stovninum er umleið tíggju fulltíðar-
størv. Starvssamansetingin fevnir um 1 stjóra, 5½ løg-
frøðingar, deildarleiðara, 2 skrivstovufólk og 1 skriv-
stovu næming.

2/KÆRUSTOVNURIN
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NÝGGJ MÁL

Tilsamans 326 nýggj mál eru innkomin til Kærustovnin 
í 2018 og er hetta eitt høgt tal, tó at tað er lægri 
enn undanfarnu trý árini. Kærunevndin í almanna-, 
familju- og heilsumálum, Kærunevndin í lendismálum 
og Psykiatriska Sjúklingakærunevndin hava móttikið 
fleiri nýggj mál hetta árið í mun til undanfarna ár, 
meðan hinar nevndirnar hava móttikið færri mál.

AVGREIDD MÁL

Avgreidd eru 447 mál í 2018. Talið er høgt og á leið 
tað sama sum í 2017 og 2015. 

Flestu nevndirnar hava avgreitt eitt hægri tal ella á leið 
sama tal av málum sum undanfarna ár. Høvuðsbarna-
verndarnevndin og Skuldarumskipanarnevndin hava 
tó avgreitt færri mál og hongur hetta saman við, at 
ávikavist færri tilmæli og umsóknir eru innkomin til 
hesar nevndir. 

3/VIRKSEMIÐ Í 2018

326

447

NÝGGJ MÁL

AVGREIDD MÁL

FÍGGJARVIÐURSKIFTI

Fíggjarjáttanin hjá Kærustovninum 2018:

Lønir v.m. kr. 6.409.000
Keyp av vørum og tænastum kr. 683.000
Keyp av útbúnaði, netto kr. 104.000
leiga, viðlíkahald og skattur kr. 372.000

Nettoútreiðslujáttan  kr. 7.568.000

Allar nevndirnar, undantikið Kærunevndin hjá Barsilsskipanini og Kærunevndin hjá  
Arbeiðsloysisskipanini, verða samsýntar av játtanini hjá Kærustovninum.
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NEVNDIN

Í Kærunevndini í almanna-, familju og heilsumálum 
sita:
•  Sigmund Poulsen, løgfrøðingur og formaður
•  Kári Rasmussen, lækni 
•  Selma Ellingsgaard, sosialráðgevi

VÍÐKAÐ VIÐGERÐARØKIÐ

Í kjalarvørrinum av, at familjurættarliga økið varð yvir-
tikið á føroyskar hendur á sumri 2018, so varð Kæru-
nevndin í almanna- og heilsumálum víðkað til eisini at 
fevna um familjumál – navnið á nevndini varð tí broytt 
til Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum.

VIÐGERÐARØKIÐ

Kærunevndin í almanna-, familju og heilsumálum 
viðger kærur um:
•  Avgerðir hjá Almannaverkinum
•  Avgerðir hjá Sjúkrahúsverkinum, sum ikki eru um 

heilsufakligt virksemi
•  Avgerðir hjá kommunum um barna- og 

ungdómstannrøkt
•  Avgerðir eftir barnaverndarlógini, sum ikki kunnu 

leggjast fyri Høvuðsbarnaverndarnevndina
•  Avgerðir hjá Heilsutrygd og Tilskotsnevndini eftir 

lóg um almenna heilsutrygd
•  Avgerðir hjá kommunum eftir lóg um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m.
•  Avgerðir hjá Familjufyrisitingini um m.a. samveru, 

barnagjald, ættleiðing v.m.
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4/KÆRUNEVNDIN Í ALMANNA-, 
FAMILJU- OG HEILSUMÁLUM

MÁL UM INNLIT

Umframt vanligu kærumálini hava nevndirnar viðgjørt 
umbønir um innlit. Talan kann vera um umbønir um 
alment innlit frá t.d. fjølmiðlum ella partsinnlit frá 
pørtum í einum máli. 

7 mál um innlit eru viðgjørd í 2018. 3 vóru til Fjøl-
miðlanevndina, 2 til Vinnukærunevndina, 1 til Kæru-
nevndina hjá Arbeiðsloysisskipanini og eitt til Skatta- 
og avgjaldskærunevndina.

VIÐGERÐARTÍÐIN

Hjá flestu nevndunum liggur miðal viðgerðartíðin frá 
knøppum 4 til góðar 5 mánaðir hetta árið. Sum heild 
má hetta metast sum ein rímiliga góð viðgerðartíð, tá 
hugsað verður um, at hon verður roknað frá tí degi, 
kæran er innkomin til Kærustovnin, til hon er avgreidd 
á fundi. Íroknað viðgerðartíðina er sostatt tann tíðin, 
tað tekur at fáa málið lýst hjá avvarðandi myndugleika, 
hoyrt partarnar og framleitt løgfrøðiligt upprit um 
málið. 

Hjá tveimum nevndum, Kærunevndini hjá ALS og 
Fjølmiðlanevndini er miðal viðgerðartíðin í 2018 bert 
2½ mánaða, sum má metast sum ein serliga góð við-
gerðartíð.

Stytstu miðal viðgerðartíðirnar eru annars sum altíð 
at finna hjá Psykiatrisku Sjúklingakærunevndini og 
Høvuðsbarnaverndarnevndini, og vóru tær ávikavist  
6 og 25 dagar í 2018. Málini í hesum nevndum krevja 
serliga skjóta viðgerð og hava serstakar viðgerðarmanna-
gongdir sum tryggja, at so verður.  

Longstu miðal viðgerðartíðina, sum lá um 7 mánaðir, 
hevði Skatta- og avgjaldskærunevndin. Hetta er ein 
longjan í mun til undanfarnu árini, men verður hóast 
hetta mett at vera nøktandi fyri hetta slagið av málum 
og kann ikki væntast at gerast nógv styttri.  
 

7
MÁL UM INNLIT
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Í 2018 komu 100 nýggjar kærur til Kærunevndina í 
almanna-, familju- og heilsumálum. Hetta eru nakað 
fleiri enn árið frammanundan, tá 86 kærur vórðu 
móttiknar. Kærutalið hevur ligið á 140 í 2016 og 148 í 
2015 og tí kann sigast at kærutalið í ár, framvegis ikki 
er á vanliga støðinum seinastu árini, hóast vøkstur er í 
ár í mun til undanfarna ár. 

Býtið av innkomnum kærum er í stórum líkt 
undanfarnum árum, tó at nógv fleiri kærur eru 
viðvíkjandi Heilsutrygd í ár, og skyldast hetta helst 
óvissu um viðurskiftini hjá útisiglarum í sambandi við 
Heilsutrygd. Umframt hetta er nýtt økið lagt afturat 
nevndini við yvirtøkuni av familjurættinum. 

Sæð burtur frá omanfyri nevndu økjum, so er býtið 
nøkulunda líknandi undanfarnum árum, har flestu 
kærurnar sum vant eru um avgerðir eftir forsorgarlógini. 
Næst eftir hesum eru tað kærurnar um tillutan og 
hækkan av fyritíðarpensjón og kærur um dagpengar. 
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NÝGGJ MÁL AVGREIDD MÁL

BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM

AVGREIÐSLAN

BÝTIÐ AV MÓTTIKNUM MÁLUM

MÓTTIKIN MÁL SÍÐSTU 5 ÁRINI

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

 2016 2017 2018

Barnagjaldslógin 3 2 3

Barnaverndarlógin 5 2 0

Dagpeningalógin 26 11 14

Dagstovnalógin 1 1 2

Forsorgarlógin 37 29 22

Fyritíðar- og fólkapensjónsmál, ískoyti, afturgjaldskrøv v.m. 14 5 5

Fyritíðarpensjónsmál, tillutan, hækkan v.m. 20 14 14

Heilsutrygd 6 3 24

Innlit 1 1 2

Lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk 15 10 4

Lóg um barnatannrøkt - 1 0

Lóg um familjuískoyti - 1 3

Lóg um heimatænastu v.m. 4 2 0

Sjúkrahúsverkið 6 2 3

Samvera (Nýtt øki) - - 1

Barnagjald (Nýtt øki) - - 4

Ættleiðing (Nýtt øki) - - 1

Verjumál (Nýtt øki) - - 1

Annað 2 2 4

Í alt 140 86 100

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum 
hevði 11 fundir í 2018 og avgreiddi 98 mál. Talið er 
nakað hægri enn undanfarna ár, men væl lægri enn 
í 2015 og 2016, tá ávikavist 138 og 164 mál vórðu 
avgreidd. Lága avgreiðslutalið kemst av, at nógv færri 
mál eru móttikin hesi seinastu árini.

Býtið á avgerðum líkist í stórum undanfarnum árum, 
skilt á tann hátt, at avgerðir eftir forsorgarlógini 

eru flestar í 2018. Hesum á baki eru avgerðir eftir 
dagpeningalógini og mál um fyritíðarpensjón.

Seinna hálvár av 2018 hevur familjurættarliga økið 
verður partur av virkisøkinum hjá Kærunevndini 
í almanna-, familju- og heilsumálum, og fyrstu 
avgerðirnar á hesum økinum eru eisini tiknar. Hesar 
avgerðir vóru viðvíkjandi ættleiðing og barnagjaldi.

 2016 2017 2018

Barnagjaldslógin 3 - 6

Barnaverndarlógin 6 2 1

Dagpeningalógin 26 10 16

Dagstovnalógin 1 - -

Forsorgarlógin 48 20 36

Fyritíðar- og fólkapensjónsmál, ískoyti, afturgjaldskrøv v.m. 15 6 4

Fyritíðarpensjónsmál, tillutan, hækkan v.m. 29 14 12

Heilsutrygd 2 6 6

Innlit 1 - 3

Lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk 21 10 5

Lóg um barnatannrøkt - 1 -

Sjúkrahúsverkið 8 1 2

Stuðul til uppihaldspening 1 3 -

Lóg um heimatænastu v.m. 3 2 3

Lóg um familjuískoyti - - 2

Ættleiðing (nýtt øki) - - 1

Barnagjald (nýtt øki) - - 1

Í alt 164 75 98

Av teimum 98 avgreiddu málunum var býtið millum 
myndugleikarnar soleiðis; at Almannaverkið átti 81 
mál, Sjúkrahúsverkið 4 mál, kommunurnar 6 mál, 
Heilsutrygd 5 mál og Familjufyrisitingin 2 mál. 

Almannaverkið 81

Sjúkrahúsverkið 4

Kommunurnar 6

Heilsutrygd 5

Familjufyrisitingin  2
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 2016 2017 2018

Staðfest 87 41 43

Broytt 13 11 9

Heimvíst 9 3 9

Burturfallin 21 6 11

Avvíst 1 1 2

Kærufreist 11 1 4

Annað 1 - 3

Í alt 143 63 81

 2016 2017 2018

Staðfest 3 - 3

Broytt - 1 -

Heimvíst 2 - -

Burturfallin 1 2 1

Avvíst 3 2 1

Annað 1 - 1

Í alt 10 5 6

Staðfest

Broytt

Heimvíst

Burturfallin

ALMANNAVERKIÐ

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

Verður alt økið hjá Almannaverkinum tikið undir 
einum sæst, at prosentparturin av avgerðum hjá 
Almannaverkinum, sum vórðu staðfestar í 2018, er 
60% og harvið áleið tað sama sum árið frammanundan. 
Prosentparturin av avgerðum hjá Almannaverkinum, 
sum eru broyttar, er fækkaður í mun til undanfarna 
árið og er 12% í 2018. Árini frammanundan var 
prosentparturin av avgerðum, sum vórðu broyttar 
ávikavist 10% í 2016 og 18% í 2017.

Parturin av heimvístum málum er hækkaður í mun til 
undanfarna árið og er 12% í 2018. Í 2017 var parturin 
av heimvístum málum 5% og í 2016 7%.

Parturin av málum, sum fullu burtur, áðrenn 
kærunevndin hevði tikið støðu til kæruna, er 15% í 
2018 og sostatt hægri enn í 2017, men tó lægri enn 
í 2016, tá parturin av burturfalnum málum var 16%.

Kærur, sum falla burtur, eru í høvuðsheitum kærur, sum 
verða tiknar aftur, tí Almannaverkið í sambandi við 
kæruviðgerðina hevur endurskoðað málið og er komið 

til annað úrslit t.v.s. broytt ta upprunaligu avgerðina, 
sum varð kærd. Tað er jaligt, at Almannaverkið leggur 
seg eftir sjálvt at endurskoða avgerðir sínar, tá tær eru 
kærdar, m.a. tí Almannaverkið á hendan hátt eisini 
skjótari tillagar avgerðir sínar í mun til nýggjar avgerðir 
frá Kærunevndini í almanna-, heilsu- og familjumálum. 
Men best er sjálvandi, um tað er parturin av staðfestum 
avgerðum, sum er høgur, tí hetta merkir, at borgarin 
hevur fingið eina rætta avgerð beinanvegin. 

Verða burturfalnu málini eisini roknað við í jaliga 
partin hjá Almannaverkinum, so verður hesin parturin 
75% í 2018, sum er áleið tað sama sum undanfarna ár, 
tá hetta hetta lá á 77%.

Avgerðirnar, sum verða broyttar ella heimvístar, mynda 
tey mál, sum ikki eru nøktandi viðgjørd. Hetta er fyri 
alt økið tilsamans 24% av málunum í 2018 og er tað 
áleið tað sama sum undanfarna ár, tá hetta var 23%. 

UPPGERÐARHÁTTURIN
Í uppgerðini viðvíkjandi Kærunevndini í almanna-, familju og heilsumálum hava vit ikki bert víst á, hvussu 
nógvar avgerðir eru ávikavist staðfestar, broyttar v.m., men hava eisini víst á, hvussu nógv hetta svarar til 
í prosentum av avgreiddum málum. Vit hava gjørt hetta, tí tað er lættari at samanbera frá einum ári til 
annað, tá broytingarnar eru gjørdar upp í prosentum. Tað er tó bert viðkomandi at gera hetta prosentbýtið 
fyri málini hjá Almannaverkinum, tá talið av málum hjá hinum myndugleikunum er ov lítið til tílíka 
uppgerð. Áður hevur í ársfrágreiðingini verið yvirlit yvir avgjørd mál í ymisku málsøkjunum undir hvørjum 
myndugleika. Ásannandi at samlaða talið av málum hevur verið avmarkað seinastu árini, hóast hækkan í 
ár, so verður ikki gjørt uppbýti fyri ymsu økini í ár, tá lága talið av málum í ymsu økjunum ikki gevur høvi 
til tess. 

GEVIÐ GÆTUR! Í uppgerðini er í mun til % sæð burtur frá avvístum málum, málum um kærufreist og málum 
um uppafturtøku. Fyri 2018 er % tí roknað út frá 72 málum.

67%10%

7%
16%

60%
12%

12%

15%

67%

18%

5%
10%

2016 2017 2018

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ ALMANNAVERKINIM AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ KOMMUNUNUM

KOMMUNURNAR
Millum avgerðirnar, sum kommunurnar taka, eru m.a. 
avgerðir eftir dagstovnalógini, barnaverndarlógini 
og lóg um heimatænastu v.m. sum kunnu kærast til 
Kærunevndina í almanna, familju- og heilsumálum. 

Helmingurin av avgerðunum hjá kommunum, ið 
vóru kærdar til Kærunevndina í almanna-, familju- og 
heilsumálum í 2018, vórðu staðfestar. Hetta er fleiri 
enn undanfarnu árini.
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SJÚKRAHÚSVERKIÐ FAMILJUFYRISITINGIN

HEILSUTRYGD

Tað vóru 4 kærur viðvíkjandi avgerðum hjá sjúkrahús-
verkinum, ið vóru avgreiddar av Kærunevndini í 
almanna-, familju- og heilsumálum í 2018. Í 2017 
varð bara ein kæra avgreidd. Málini í 2018 hava m.a. 
snúð seg um innlit og um fylgjara í sambandi við 
sjúkuviðgerð uttanlanda.

Fimm kærur um avgerð viðvíkjandi heilsutrygd vórðu 
avgreiddar í 2018, og er tað ein færri enn í 2017.

Trý av málunum vóru viðvíkjandi heilsutrygdargjaldi 
og vórðu øll heimvíst. 

Spurningurin var í øllum trimum heimvístu málunum, 
um kærarin kundi frítakast fyri heilsutrygdargjaldi 
vísandi til Norðurlendska sáttmálan um sosiala 

trygd og vísandi til, at hann hevði goldið til aðra 
heilsutrygdarskipan í norðurlandi, sum hann arbeiðir 
í, men ikki býr í. Kærarin vísti á rokning uppá 
heilsutrygdargjald.

Harumframt vóru tvær kærur, ið nevndin ikki metti 
seg hava heimild til at viðgera og vóru hesi mál latin 
víðari til Løgtingsins Umboðsmann, ið varð mettur 
rætti myndugleiki at viðgera málini.

AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ SJÚKRAHÚSVERKINUM AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ FAMILJUFYRISITINGINI

VIÐGERÐARTÍÐIN

AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ HEILSUTRYGD

 2016 2017 2018

Staðfest 7 1 1

Broytt - - -

Heimvíst 1 - -

Avvíst - - 2

Afturkallað - - 1

Í alt 8 1 4

 2016 2017 2018

Staðfest - - -

Broytt - - -

Heimvíst 1 4 3

Burturfallin - 1 -

Avvíst 1 - 2

Uppafturtøka - 1 -

Innlit 1 - -

Í alt 3 6 5

Familjurættarliga økið varð yvirtikið á føroyskar 
hendur á sumri 2018, og varð Kærunevndin í 
almanna- og heilsumálum tá víðkað til eisini at fevna 
um familjumál. 

Seinna hálvárið 2018 hevur Kærunevndin í almanna-, 
familju- og heilsumálum móttikið sjey kærur 
viðvíkjandi avgerðum hjá Familjufyrisitingini, harav 
tvær kærur vórðu avgreiddar í 2018. Báðar avgerðirnar 
hjá Familjufyrisitingini, ið kærunevndin avgreiddi í 
2018, vórðu staðfestar.

Í 2018 var miðal viðgerðartíðin hjá Kærunevndini í 
almanna-, familju- og heilsumálum knappar 4 mánaðir. 
Hetta er sama viðgerðartíð sum nevndin hevði í 2017. 

Ein miðal viðgerðartíð á knappar 4 mánaðar er stutt, 
tá hugsað verður um, at viðgerðartíðin verður roknað 
frá tí, at kæran er innkomin á Kærustovnin, til hon 
er avgreidd á fundi. Tað vil siga, at tíðin, sum fer til 
ummælis, hoyring og innheintan av upplýsingum 
annars, eisini er partur av viðgerðartíðini. 
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Tillagað starv í egnari fyritøku
-  mál nr. 18/00158

Kærunevndin hevur millum annað viðgjørt mál, har 
Almannaverkið hevði sýtt umsøkjara, at fáa tillagað 
starv í egnari fyritøku. 

Kærunevndin vísti millum annað í avgerð síni á, at § 
23 í lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk sigur einki um, 
hvør kann fáa stuðul til tillagað starv, men bert hvør 
kann vera arbeiðsgevari. Hinvegin sigur § 22, stk. 2 
í lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk, at arbeiðsgevari 
rindar løn til løntakara. Hendan áseting saman við 
orðavalinum í viðkomandi ásetingum í lógini annars er 
mett at hava sum fortreyt, at skipanin við tillagaðum 
starvi einans er ætlað løntakarum, sí kapittul 6 í lógini 
um arbeiðsfremjandi tiltøk. Tvs. at persónsskarin, sum 
kann fáa stuðul til tillagað starv, er løntakarar.

Í øðrum lagi viðmerkti kærunevndin, at hugtakið 
“løntakari” er hvørki allýst í sjálvari lógini ella 
lógarviðmerkingum tess, men sambært vanligari 

arbeiðsrættarligari lóggávu merkir hetta, at einans 
tann, sum er undir fyristíling av einum arbeiðsgevara, 
er at rokna sum løntakari. Onnur eyðkenni hjá einum 
løntakara eru m.a., at hesin móttekur løn uttan at bera 
nakran fíggjarliga váða fyri at arbeiði miseydnast e.tl. 
og løntakarin skal persónliga fremja arbeiði í verki.

Í ítøkiliga málinum stóð kærarin skrásettur sum stjóri í 
smápartafelagnum og átti haraftrat 50% av fyritøkuni, 
hann søkti um stuðul til tillagað starv í. Tá so er, kann 
kærarin ikki sigast at hava verið undir fyristíling av 
einum arbeiðsgevara v.m. og tí varð mett, at hann 
ikki varð at rokna sum løntakari, men hinvegin sín 
egni arbeiðsgevari, tá tað er samleiki millum ognar- og 
setanarviðurskifti. Kærunevndin í almanna-, familju 
og heilsumálum staðfesti avgerðina hjá Almanna-
verkinum um at sýta stuðul til tillagað starv til kæraran 
í hansara egnu fyritøku.

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

Stjúkbarnaættleiðing
-  mál nr. 18/00181

Kærunevndin hevði til viðgerar mál um stjúkbarna-
ættleiðing, har Familjufyrisitingin hevði sýtt umsøkjara 
at ættleiða barnið hjá hjúnafelaga sínum. 

Kærunevndin vísti m.a. á, at talan er um stjúk-
barnaættleiðing, tá umsøkjarin ættleiðir barnið hjá 
sínum hjúnafelaga.

Útyvir krav um galdandi hjúnaband, er tað harumframt 
sum útgangsstøði ein fortreyt fyri stjúkbarnaættleiðing, 
at ættleiðarin hevur búð saman við barninum og 
foreldrinum hjá barninum í minsta lagi 2 ½ ár. Orsøkin 
til hetta krav er - eins og við familjuættleiðingum og 
fremmandaættleiðingum – at tryggja, at familjan 
hevur neyðuga støðufesti, og at ynski um ættleiðing 
er væl umhugsað og úrslit av fleiri ára familjusamlívi.
Samlívskravið skal tryggja, at umsøkjararnir liva í 
einum støðugum parlagi, ið verður mett sum ein 
fortreyt fyri einari góðari ættleiðingargongd. Vanliga 
krevst, at umsøkjararnir hava havt felags bústað 
sambært landsfólkayvirlitinum í minsta lagi 2 ½ ár, 
eftir umstøðunum kann dentur leggjast á upplýsingar 
av øðrum slag.

Kravið um samlív í 2 ½ ár fylgir av siðvenju á økinum 
og hevur heimild í § 2 í ættleiðingarlógini, har tað 
framgongur, at ættleiðing bert kann verða loyvd, 
um mett verður, grundað á greining av málinum, at 
ættleiðing er tað besta fyri barnið.

Kærunevndin vísti harumframt eisini á, at um barnið 
er vorðið 18 ár, tá søkt verður um ættleiðing, verður 
tað sambært siðvenju sett krav um, at barnið hevur 
búð saman við umsøkjara í umleið 3 ár, áðrenn barnið 
fylti 18 ár.

Kærunevndin avgjørdi at staðfesta avgerðina hjá 
Ríkisumboðnum (Familjufyrisitingin eftir yvirtøkuna 
av málsøkinum), tí tá barnið er vorðið 18 ár, tá søkt 
verður um ættleiðing, verður tað sambært siðvenju 
sett krav um, at barnið hevur búð saman við umsøkjara 
í umleið 3 ár, áðrenn barnið fylti 18 ár.

SERLIGA ÁHUGAVERD MÁL
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5/SKATTA- OG  
AVGJALDS KÆRUNEVNDIN

NEVNDIN

Í Skatta- og avgjaldskærunevndini sita:
•  Alfred Petersen, advokatur og formaður 
•  Rannvá Sólheim, løgfrøðingur
•  Albert Thomassen, roknskaparkønur
•  Heri á Rógvi, búskaparfrøðingur
•  Susanne Nielsen, fíggjarleiðari

VIÐGERÐARØKIÐ

Skatta- og avgjaldskærunevndin viðger kærur um:
•  Avgerðir hjá TAKS um skatt, toll og meirvirðisgjald
•  Avgerðir hjá Akstovuni um avgjald við 

skrásetingargjald á motorakførum

Í 2018 eru 25 kærur latnar Skatta- og avgjalds-
kærunevndini. Av hesum eru 11 kærur innan 
skattaøkið, 6 kærur eru innan mvg- og avgjaldsøkið 
og 8 kærur viðvíkja øðrum økjum, her undir 
m.a. skylduni at rinda eftirløn av b-inntøku og 
arbeiðsmarknaðareftirlønargrunninum.

Væl færri kærur eru móttiknar í 2018 enn í 2017, og 
býtið er eisini nakað øðrvísi, hetta tí at kærurnar um 
eftirløn gerast alsamt færri, serliga í mun til 2015, tá ið 
sera nógvar kærur um eftirløn vóru. 0
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Í 2018 eru 17 kærur um skatt og 10 kærur um mvg. 
Býtið av málum í 2018 er nakað ólíkt býtinum í 2017, 
tá ið tað í 2018 eru fleiri kærur um skatt og mvg, og 
færri kærur um eftirløn.

Býtið millum skatt og mvg kann skifta frá ári til árs, og 
er tað púra vanligt. Staðfestast kann, at tað í 2018 eru 
munandi fleiri kærur viðvíkjandi mvg, enn tað hava 
verið undanfarnu árini. Ilt er at gita um nakra serliga 
orsøk til hetta.

Annars varð árið 2016 serliga merkt av mongu 
kærunum um eftirløn, ið fylti nógv tann størsta partin 
av arbeiðinum hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini tað 
árið. Í 2017 og 2018 hevur hetta arbeiði fylt munandi 
minni.

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILSALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

 2016 2017 2018

Skattur 13 11 17

Stuðulslógirnar 0 0 1

Sekt eftir § 104 í skattalógini 0 1 0

Meirvirðisgjald 2 2 10

Lønarhæddaravgjald 0 0 0

Skrásetingargjald á motorakførum 1 2 0

Tollur og onnur avgjøld 4 5 1

Kærufreist, málsræði v.m. 4 4 1

Mótrokning 1 0 1

Uppafturtøka 1 0 0

Annað (m.a. eftirløn o.a.) 122 13 7

Í alt 148 38 38

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevði 7 vanligar 
fundir í 2018. Tilsamans vóru 38 mál avgreidd í 2018, 
ið er sama tal av avgreiddum málum, sum í 2017. Í 
2016 vóru serliga nógv mál avgreidd og var hetta ein 
avleiðing av eini lógarbroyting á eftirlønarøkinum. 

Av 38 avgreiddum kærumálum eru 19 kærumál 
staðfest av nevndini. Tað er sostatt helmingurin av 
málunum, ið eru staðfest. Hetta er í tráð við árini 
frammanundan 2016, ið varð sermerkt vegna óvanliga 
nógvu málini um eftirløn.

AVGREIDD MÁL AVGREIÐSLAN
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AVGREIDD MÁL

BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM

Staðfest

Broytt

Heimvíst

Burturfallin

Avvíst

Frávík frá kærufreist

TAKS
Av teimum 38 kærunum, sum eru avgreiddar í 2018, 
eru 34 kærur um avgerðir hjá TAKS.  Áleið helmingurin 
av avgerðunum hjá TAKS eru staðfestar, meðan 6 
avgerðir eru annaðhvørt broyttar ella heimvístar. 

AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ TAKS

 2016 2017 2018

Staðfest 125 14 18

Broytt 4 1 2

Partvís broytt 0 0 0

Heimvíst 2 3 6

Burturfallin 6 5 3

Avvíst 3 4 3

Afturkallað 0 2 1

Kærufreist 3 0 1

Annað 1 0 0

Í alt 144 29 34

2016 2017 2018
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Tað vóru 7 kærur um avgerðir hjá kommunalu skatta-
kærunevndunum í 2017. Í 2018 er einans ein avgerð 
tikin av kommunalari skattakærunevnd kærd til 
Skatta- og avgjaldskærunevndina.  

Skatta- og avgjaldskærunevndin er í summum førum 
vorðin varug við, at borgarar, vísandi til § 17, stk. 4 
í lógini um skattafyrisiting, lata kæru til Skatta- og 

avgjaldskærunevndina, hóast úrskurður ikki fyriliggur 
frá kommunalari skattakærunevnd. Hetta er orsakað 
tað, at tað kann vera trupult at fáa úrskurðir frá 
onkrum kommunalum skattakærunevndum. Lága 
talið av kærdum avgerðum tiknar av kommunalum 
skattakærunevndunum í 2018 kundi bent á, at 
tað er trupult at fáa úrskurðir frá kommunalu 
skattakærunevndunum.    

 2016 2017 2018

Staðfest 2 2 1

Broytt 0 4 0

Partvís broytt 0 0 0

Heimvíst 0 0 0

Burturfallin 1 0 0

Avvíst 0 1 0

Í alt 3 7 1

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

KOMMUNALU 
SKATTAKÆRUNEVNDIRNAR

AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ KOMMUNALU SKATTA KÆRUNEVNDUNUM
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SERLIGA ÁHUGAVERD MÁL

Mvg viðurskifti hjá ítróttarfeløgum
-  mál nr. 17/00012

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevði mál til viðgerðar 
viðvíkjandi mvg viðurskiftunum hjá ítróttarfeløgum. 
Málið bleiv heimvíst til TAKS til nýggja viðgerð, og 
høvdu viðmerkingar nevndarinnar í hesum sambandi 
við sær, at TAKS á heimasíðu síni, hin 3. september 
2018, kunngjørdi endurskoðan av viðurskiftunum hjá 
ítróttarfeløgum í sambandi við mvg uppgerð. TAKS 
skrivar m.a., at: 

“Í sambandi við avgerð hjá Skatta- og avgjalds-
kærunevndini hevur TAKS endurskoðað, hvussu 
ítróttafeløg skulu gera mvg upp.

Ítróttafeløg eru ofta mvg-skrásett, tí tey hava lýsingar-
inntøkur. Ein av niðurstøðunum hjá Skatta- og 
avgjaldskærunevndini er, at flestu útreiðslurnar hjá 
ítróttafeløgum eisini hava við lýsingarinntøkur at gera.

Tí fáa ítróttafeløg nú lutfalsligan frádráttarrætt fyri mvg 
av t.d. ítróttaútgerð. Henda rætt hava tey ikki havt 
áður. Vanligu ásetingarnar í mvg-lógini eru tó framvegis 
galdandi, eitt nú kunnu ítróttafeløg ikki draga mvg frá av 
mati til starvsfólk.

Lutfalsligur frádráttarrættur verður roknaður við 
lutfallinum millum mvg-skyldigar inntøkur og aðrar 
inntøkur. Lykilin skal roknast árliga. Lykilin er fyribils 
og tekur útgangsstøði í undanfarna roknskaparári. Tá 
roknskapurin í inniverandi ári er liðugur, og nýggi lykilin 
kendur, verður síðsta mvg-uppgerðin í roknskaparárinum 
regulerað.

Øll ítróttafeløg, ið eru mvg-skrásett, skulu broyta 
uppgerðarhátt frá 2. ársfjórðingi 2018.”

Miðal viðgerðartíðin í 2018 var knappar 7 mánaðar, 
og er hetta áleið ein hálvan mánaða longri enn árið 
framman undan. Viðgerðartíðin fevnir um alla máls-
gongdina, eisini tilgongdina tá ið myndugleikar og 
partar upplýsa málið. Tað kunnu tí vera nógvar ymi-
skar orsøkir til, at viðgerðin av einstøkum málum gerst 
longri.

Viðgerðartíðin verður mett at vera á einum góðum 
støði fyri hetta slagið av málum, ið  ofta eru sera trup-
ul og umfatandi. 

Ein trupulleiki, sum av einhvørjari orsøk, hevur verið 
serliga sjónligur seinastu tíðina er, at summi mál kunnu 
vera tvíbýtt. Skilt soleiðis, at partur av málinum skal 
kærast til kommunala skattakærunevnd, meðan annar 
partur skal kærast til Skatta- og avgjaldskærunevndina, 

hóast málini hanga saman, og úrslitini av viðgerðunum 
báðum beinleiðis ella óbeinleiðis samlað málið. 

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur sum megin-
reglu ikki at viðgera mál, ið samstundis eisini eru kærd 
til kommunala skattakærunevnd, tá avgerðir hjá kom-
munalu skattakærunevndunum kunnu kærast víðari 
til Skatta- og avgjaldskærunevndina, og tað tí hevði 
verið talan um at t.d. ein borgari hevði havt ein færri 
kæruinstans enn lóggevari hevur ætlað. Tílíkar støður 
eru óhepnar fyri allar partar og gera alla kærumálstil-
gongdina bæði fløktari og longri. Hetta leingir sjálvsagt 
eisini viðgerðartíðina hjá Skatta- og avgjaldskærunevn-
dini, tá mál stundum liggja still og bíða eftir avgreiðslu, 
meðan partur av málinum er til viðgerð í kommunalari 
skattakærunevnd.

VIÐGERÐARTÍÐ
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Tap hjá likamligum persónum av krøvum sbrt. § 1, stk. 1, 
nr. 1 og 2 í kapitalvinningsskattalógini.  
-  mál nr. 17/00182

Kærarin hevði kært, at TAKS hevði noktað kæraranum 
at skráseta tap í kapitalvinningssjálvuppgávu síni, ið 
kærarin hevði havt vegna trotabúgvsuppgerðina hjá 
NN. 

Kærarin hevði latið NN pening við tí endamáli, at 
felagið skuldi gera íløgur vegna kæraran fyri hendan 
pening. Í veruleikanum vóru víðari íløgurnar, ið NN 
gjørdi, sera avmarkaðar, og tá ið felagið fór á húsagang, 
hevði kærarin sostatt eitt krav mótvegis trotabúnum. 
 
Sambært § 1, stk. 1 í kapitalvinningsskattalógini fevnir 
lógin víða, tá ið um peningakrøv viðvíkur. Sambært 
viðmerkingunum til § 1, stk. 1, nr. 1 og 2: “Tað, sum er 
avgerandi, er, at tað fyriliggur eitt rættarkrav um gjalding 
av peningi. Reglurnar galda tí eisini fyri individuell krøv, 
so sum lønar- og samsýningarágóðar og stuttfreistað lán 
uttan trygd. Fevnd av nýggju lógini eru øll peningakrøv, 
óansæð um talan er um virðisbrøv ella ikki. Lógin fevnir 
um bæði krøv í føroyskum og útendskum valuta.” 

Staðfest varð, at kravið hjá kæraranum var fevnt av 
kapitalvinningsskattalógini.  

Í mun til vinning og tap av krøvum sambært § 1, 

stk. 1, nr. 1 og 2 skulu hesi sum meginregla roknast 
við í uppgerðina av skattskyldugu inntøkuni 
eftir § 14 (kapitalvinningssjálvuppgávuna), tá ið 
vinningurin ella tapið er ásannað, sbrt. § 6, stk. 1 í 
kapitalvinningsskattalógini.  

Sambært § 6, stk. 4 í kapitalvinningsskattalógini, 
so er ein avmarking í, hvørji tap av krøvum 
likamligir persónar og deyðsbúgv kunnu draga 
frá í kapitalvinningssjálvuppgávuni sambært § 
14. Likamligir persónar kunnu bert draga frá tap 
í uppgerðini, av lánsbrøvum, skuldarbrøvum og 
pantibrøvum, ið eru skrásett á virðisbrævamarknaði, 
sbrt. § 6, stk. 4 í kapitalvinningsskattalógini.  

Tapið hjá kæraranum var ikki av lánsbrævi, skuldarbrævi 
ella pantibrævi, ið var skrásett á virðisbrævamarknaði 
og tá ið kærarin er ein likamligur persónur, so kann 
tapið ikki dragast frá í uppgerðini av skattskyldugu 
inntøkuni sambært § 14.   

Skatta- og avgjaldskærunevndin staðfesti avgerðina 
hjá TAKS at nokta kæraranum, at draga frá tapið í 
uppgerðini av skattskyldugu inntøkuni eftir § 14, sbrt. 
§ 6, stk. 4 í kapitalvinningsskattalógini.

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

6/KÆRUNEVNDIN HJÁ STUDNA

NEVNDIN

Í Kærunevndini hjá Studna sita:
•  Anna Borg Dahl, løgfrøðingur og forkvinna
•  Heðin D. Poulsen, løgfrøðingur 
•  Maria Gregersen, lestrarvegleiðari

VIÐGERÐARØKIÐ

Kærunevndin hjá Studna viðger kærur um avgerðir 
hjá Studna eftir løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um 
lestrarstuðul.

Kærutalið til hesa nevnd er vanliga ikki serliga høgt 
og hetta árið er ikki nakað undantak í so máta. Bert 
4 nýggjar kærur komu til Kærunevndina hjá Studna 
hetta árið.

Kærunevndin hevði 3 fundir í 2018 og 1 skrivliga 
viðgerð. Avgreidd vóru 6 mál. Árini frammanundan 
vóru ávikavist 9 og 8 mál avgreidd. 
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Útibúgvandi
-  mál nr. 17/00281 og 18/00192

Bókastuðul
-  mál nr. 18/00098

Í tveimum málum noktaði Studni kærara stuðul sum 
útibúgvandi við tí grundgeving, at kærarin og foreldrini 
vóru skrásett at búgva á sama matrikli. Grundgevingin 
hjá Studna var, at lesandi, ið búgva á sama matrikli 
sum foreldur ella verjar, verða roknað at búgva heima.

Kærunevndin metti, at Studni átti at meta um, 
hvørt undantaksreglan í § 3, stk. 8 í kunngerðini 
um lestrarstuðul kundi verða nýtt í hesum ítøkiligu 
førunum. Tá tað ikki sást í málsviðgerðini, at Studni 
hevði viðgjørt henda spurning, vísti Kærunevndin hjá 
Studna bæði málini til nýggja viðgerð hjá Studna.

Umsókn um bókastuðul fyri lestrarárið 2017/2018 
bleiv sýtt, tí Studni metti, at umsøkjarin hevði søkt 
ov seint. 

Kærunevndin vísti á, at talan í hesum føri var um 
bókastuðul, sum er ætlaður sum ískoyti til keyp av 
undirvísingartilfari fyri alt stuðulsárið 2017/2018, 
og tí varð mett, at heimild er ikki í lógini at av-

marka umsóknarfreistina viðvíkjandi bókastuðli til  
31. desember 2017, vísandi til § 17, stk. 2 í lógini um 
lestrarstuðul. Freistin fyri at søkja bókastuðul í hesum 
føri var tann 30. juni 2018, tá stuðulsárið (2017/2018) 
endaði. 

Kærunevndin hjá Studna broytti avgerðina hjá Studna.

2

3

1

Broytt 2

Heimvíst 3

Uppafturtøka 1

 2016 2017 2018

Ferðastuðul til lesandi uttanlands 2 5 -

Lestrarstuðul í Føroyum 6 4 5

Lestrarstuðul uttanfyri Føroyar - - 1

Lestrarstuðul uttanfyri Norðurlond - - -

Í alt 8 9 6

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILSALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM

AVGREIÐSLAN

VIÐGERÐARTÍÐIN

Av teimum 6 málunum, sum vóru avgreidd hetta árið, 
varð einki staðfest. 3 vóru heimvíst, 2 vóru broytt, og 
1 mál var um uppafturtøku av máli, har kærunevndin 
í 2017 staðfesti eina avgerð hjá Studna. Hendan av-
gerðin bleiv eftirfylgjandi broytt.

Í 2018 var miðal viðgerðartíðin hjá Kærunevndini hjá 
Studna 5 mánaðir. Viðgerðartíðin er sostatt longd í 
mun til bæði undanfarnu árini, tá hon var ávikavist 4 
og 2½ mánaða. 
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7/KÆRUNEVNDIN Í 
LENDISMÁLUM
NEVNDIN

Í Kærunevndini í lendismálum sita:
•  Elsa Østergaard, løgfrøðingur og forkvinna í nevndini
•  Fríður P. Dalsgarð, verkfrøðingur
•  Bárður Dam í Baiansstovu, arkitektur

VIÐGERÐARØKIÐ

Kærunevndin í lendismálum viðger kærur um:
•  Avgerðir hjá kommununum eftir býarskipanarlógini 

ella byggisamtykt
•  Avgerðir hjá kommununum eftir 1881-lógini um 

ognartøku
•  Avgerðir hjá Umhvørvisstovuni eftir lóg um  

matrikulering og sundurbýti

•  Avgerðir hjá Umhvørvisstovuni eftir lóg um  
tinglýsing

•  Avgerðir eftir lógini um eigaraíbúðir
•  Avgerðir eftir lógini um bygging

Í 2018 komu 17 kærur til Kærunevndina í lendismálum. 
Hetta er eitt sindur hægri enn í 2017, tá 15 móttiknar 
kærur vóru, men lægri enn í 2016, tá talið av kærum 
var 25.

Eins og undanfarin ár eru flestu kærurnar um 
bygging. 10 av kærunum vóru um bygging, 2 vóru 
um matrikulering og sundurbýti, 1 um tinglýsing 
og 4 kærur vóru um viðurskifti, sum fella uttanfyri 
virkisøkið hjá Kærunevndini í lendismálum. 

NÝGGJ MÁL
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AVGREIDD MÁL

Kærunevndin í lendismálum hevði hetta árið 8 
fundir og avgreiddi 24 mál, sum eru nógv fleiri enn 
undan farnað ár, tá bert 10 mál vóru avgreidd. Í 2016 
avgreiddi nevndin 25 mál.

Sum vant vóru flestu avgreiddu málini um bygging og 
vóru tey 18 í tali hetta árið. Harumframt vóru 2 mál 
um matrikulering og sundurbýti, 1 mál um tinglýsing 
og  3 mál vóru um annað, sum fellur uttanfyri virkis-
økið hjá kærunevndini. 
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BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM

AVGREIÐSLAN

 2016 2017 2018

Byggimál 12 7 18

Matrikulering/sundurbýti 7 - 2

Tinglýsing - 1 1

Annað  6 2 3

Í alt 25 10 24

 2016 2017 2018

Staðfest 5 3 5

Broytt 2 - 1

Heimvíst 1 2 4

Avvíst 10 2 6

Burturfallin 4 3 2

Steðgandi virknað 1 - 3

Kæra afturkallað 1 - 3

Uppafturtøku 1 - -

Í alt 25 10 24

Grannar kærdu um, at kommunan gav loyvi til bygging av 
smærri íbúðum
-  mál nr. 18/00136

Kærararnir mettu, at tað kundi ikki rúmast innanfyri 
verandi byggisamtykt at byggja 18 íbúðir á 3 grundøkir. 
Grundøkini lógu innanfyri økini B10-B39 sambært 
kortskjali til Almennu byggisamtyktina. Kommunan 
vísti m.a. á, at í mun til ásetingarnar fyri B1 til B9 økini, 
eru ongar ásetingar um íbúðir. Men av tí at ætlaða 
byggingin er lág og í sniði minnir nógv um raðhús ella 
tøtt/lág bygging og tað samstundis verður skipað sum 
ein Byggiætlan, sambært kap V, 1.gr., stk. 2 í Almennu 
byggisamtyktini, verður mett, at loyvi kann gevast til 
at byggja íbúðir her. 

Vísandi til kap. VII, grein 2, økini B10-B39 í 
bygdunum í Almennu byggisamtyktini, er nýtslan 
av økinum til bústaðir, einkult sethús og við serloyvi 

frá byggivaldinum tvíhús, raðhús og tøtt/lá hús. 
Spælipláss/sparkivallir.

Sum málið var lýst fyri kærunevndini, so varð mett, 
at ætlaða byggingin av 18 íbúðum, fer at broyta hetta 
økið sera nógv, tí bústaðartalið verður fleirfaldað í 
mun til hvat loyvt er at byggja í økinum í dag eftir 
galdandi ásetingum. Mett varð tí, at byggingin, av 18 
íbúðum í hesum økinum, ikki kann rúmast innanfyri 
orðingina í ásetingini í kap. VII, grein 2, økini B10-B39 
í bygdunum í Almennu byggisamtyktini. 

Kærunevndin í lendismálum avgjørdi at broyta avgerðina 
hjá kommununi soleiðis, at hetta prinsipiella byggiloyvið 
ikki hevur gildið.

VIÐGERÐARTÍÐIN

Miðal viðgerðartíðin í 2018 var góðar 3½ mánaðir. 
Til samanberingar kann viðmerkjast, at miðal við-
gerðartíðin í 2017 var góðar 4 mánaðir og í 2016 var 
miðal viðgerðartíðin knappar 3½ mánaðir. Strembað 
verður altíð eftir, at viðgerðartíðin verður so stutt sum 
gjørligt, og mett verður, at viðgerðartíðin hevur verið 
sera góð seinastu árini og at hon enn liggur á einum 
nøktandi støði. 
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8/VINNUKÆRUNEVNDIN
Kæra um sýtt byggiloyvi, tí byggjast skal innanfyri byggifel-
tið á grundøkinum
-  mál nr. 18/00104.

Sambært umsóknini var ætlanin, at húsini skulu standa 
4 metrar frá grannamarki norðureftir. Samb. Upplýsing-
unum frá kommununi, so er byggilinjan á matr.nr. x, á 
norðursíðuni, 6,71 metrar frá norður í eystur markið 
og 6,97 metrar frá norður í vestur markið.

Í kæruni vístu kærararnir á, at frástøðan til markið 
á norðursíðuni í umsókn teirra er 4 metrar. Hetta 
er 1,5 metrar størri enn kravda frástøðan fyri økið, 
samb. Almennu byggisamtyktini, har ásett er, at allir 
bygningar skulu standa fyri seg, t.e. í minsta lagi 2,5 
m frá markinum. Kærararnir meta tí, at kommunan 
kann ikki áseta reglur um størri frástøðu til mark enn 
2,5 metrar.

Kærunevndin viðmerkti, at ætlaða byggingin partvís 
kemur at liggja uttanfyri byggifeltið, við millum 2,71 
metrum og 2,97 metrum frá grannamarkinum norður. 
Hetta merkir, at uml. 30,28 fermetrar av ætlaða 
bygninginum koma at ligga uttanfyri ásetta byggifeltið. 
Í hesi útrokning eru bilhús og útbygningur, sum liggur 
mótvegis grannamarkinum norður/eystur ikki tikin 
við.

Kærunevndin viðmerkti, at tá serstøk byggisamtykt er 
galdandi fyri økið, eru ásetingarnar í sertøku byggisam-
tyktini vanliga galdandi fram um ásetingarnar í 
Almennu byggisamtyktini.

Kærunevndin metti, at kommunan hevur heimild at 
nokta byggiloyvi í hesum ítøkiliga førinum, tí talan er 
um eina staðseting av bygningi, sum partvís er uttanfyri 
ásetta byggifeltið, vísandi til Serstøku byggisamtyktina 
fyri økið og tilhoyrandi kortskjal.

Viðmerkt verður, at í hesum málinum hevur 
kommunan hildið seg innan fyri tær heimildir, ið 
kommunan, sum byggivald, hevur. Vísandi til tað, sum 
er ført fram, er fatanin tann, at tað er ikki nakað, ið 
talar fyri at seta avgerðina hjá kommununi til síðis. 

Kærunevndin avgjørdi at staðfesta avgerðina hjá 
kommununi.

Vinnukærunevndin viðger kærur um:
•  avgerðir hjá Akstovuni eftir lóg um ferðslu
•  avgerðir hjá Arbeiðseftirlitinum eftir lóg um 

arbeiðsumhvørvi
•  avgerðir hjá Jarðfeingi eftir lóg um framleiðslu, 

flutning og veiting av ravmagni
•  avgerðir hjá Fjarskiftiseftirlitinum eftir lóg um 

fjarskifti
•  avgerðir hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni eftir lóg 

um matvørur v.m., lóg um aling av fiski, lóg um 
djórasjúkur, lóg um djóralæknavirksemi og lóg um 
innflutning og hald av vandamiklum djórum o.ø

•  avgerðir hjá Kappingarráðnum eftir lóg um kapping
•  avgerðir hjá Landsverk eftir lóg um landsvegir 

og lóg um ognartøku og avhendan til 
flogferðsluendamál

•  avgerðir hjá Posteftirlitinum eftir lóg um 
postvirksemi

•  avgerðir hjá Skráseting Føroya eftir 
partafelagslógini, smápartafelagslógini, 
ársroknskaparlógini, lóg um ávís vinnurekandi 
virkir, lóg um vinnurekandi grunnar, lóg um 
vinnu og lóg um góðkendar grannskoðarar og 
grannskoðanarvirkir

•  avgerðir hjá Sjóvinnustýrinum eftir kunngerð um 
loðsprógv og loðsfrítøkuskjal

•  avgerðir hjá Tryggingareftirlitinum eftir lóg um 
tryggingarvirksemi

•  avgerðir hjá Umhvørvisstovuni eftir kunngerð um 
vápnaprógv

•  Harumframt viðger Vinnukærunevndin kærur 
eftir lóg um skyldu arbeiðsgevarans at fráboða 
løntakaranum treytirnar fyri setanarviðurskiftunum.

NEVNDIN

Vinnukærunevndin verður samansett av trimum 
ella fimm limum, tá hon skal taka støðu til einstøk 
kærumál. Nevndin er mannað við formanninum ella 
næstformanninum og tveimum ella fýra limum við 
serkunnleika á viðkomandi øki.

•  Marjun Magnussen,  
løgfrøðingur og forkvinna í nevndini

•  Jóhan Jógvansson Lamhauge,  
løgfrøðingur og næstformaður í nevndini

VIÐGERÐARØKIÐ

Í 2018 eru 17 kærur latnar Vinnukærunevndini. Hetta 
er eitt vet minni enn seinastu tvey árini, tá 22 mál 
komu inn árliga. 

Flestu móttiknu kærurnar hetta árið eru um avgerðir 
hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, sum eru 5 í tali. 
Afturat teimum komu 4 kærur inn um avgerðir hjá 
Akstovuni, 3 eftir lóg um setanarviðurskifti, 3 um 
avgerðir hjá Fjarskiftiseftirlitinum, 1 um avgerð hjá 
Kappingareftirlitinum og 1 um avgerð hjá Skráseting 
Føroya.

NÝGGJ MÁL
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AVGREIÐSLAN
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AVGREIDD MÁL

Tiknar vórðu 27 avgerðir í 2018. Hetta er nakað meira 
enn undanfarnu árini.

 2016 2017 2018

Staðfest 7 6 12

Broytt - 3 -

Heimvíst 2 1 -

Avvíst 6 4 3

Burturfallin 3 2 3

Afturkallað 3 4 2

Kærufreist - 1 -

Steðgandi virknaður - - 3

Uppafturtøka - - 3

Annað - - 1

Í alt 21 21 27

AKSTOVAN
Tvey mál á hesum øki snúðu seg um inndragan ella 
endurnýggjan av koyrikorti, tvey snúðu seg um 
skráseting av bili,  og eitt snúði seg um avgreiðslu av 
nummar spjøldrum. Síðsta málið snúði seg um, hvørt 
uppafturtøka av einum máli skuldi loyvast.

Í einum máli kom Vinnukærunevndin til ta niðurstøðu, 
at staðfesta avgerðina hjá Akstovuni at sýta skráseting 
av einum akfari, ið var innflutt úr Týsklandi, vísandi 
til, at akfarið ikki leyk krøvini viðvíkjandi luftdálking, 
vísandi til kunngerð frá Ferðslustýrinum um stak-
fyriskipanir um tilgerð og útgerð hjá akførum og 
útgerðarkunngerðini. 6 AVGREIDD MÁL

4

1

1

Staðfest 4

Avvíst 1

Burturfallin 1

 2016 2017 2018

Akstovan 5 6 6

Arbeiðseftirlitið 2 - -

Fjarskiftiseftirlitið - 3 6

Heilsufrøðiliga Starvsstovan 9 5 7

Jarðfeingi 1 - -

Landsverk 2 1 -

Setanarprógv 1 5 3

Skráseting Føroya 1 - 2

Umhvørvisstovan - 2 2

Kappingareftirlitið - - 1

Í alt 21 21 27

HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN

4 MÁL SNÚÐU SEG UM LOYVISBRÆV TIL 
AT ALA LAKS OG SÍL

Trý av hesum málum vóru tengd at hvørjum 
øðrum og snúðu seg um, at nøkur ávís loyvir at ala 
laks og síl vóru veitt til eina fyritøku. Kærarin, ið 
var innan hummaravinnuna, vísti á fleiri ymiskar 
umstøður, ið talaðu ímóti at loyvini vóru givin. M.a. 
vísti kærarin á, at tað átti at verið kannað nærri, 
hvørjar avleiðingar loyvini høvdu fyri umhvørvið og 
hummaravinnuna á firðunum, sum aliloyvini vóru 
givin fyri. Vinnukærunevndin staðfesti avgerðirnar hjá 
Heilsufrøðiligu starvsstovuni og vísti á, at tey kærdu 
aliloyvini vóru viðgjørd á sakligan og fullgóðan hátt. 

ÁHUGAFELAG IKKI METT AT HAVA RÆTT 
AT KÆRA

Vinnukærunevndin avvísti einum máli vísandi til, at 
kærarin varð ikki mettur at hava kærurætt. Talan var 
um áhugafelag, sum kærdi um eitt ávíst aliloyvi, tí 
tey mettu, at alingin í Føroyum ávirkar umhvørvið. 
Vinnukærunevndin metti ikki, at áhugafelagið 
hevði ein individuellan og týðandi áhuga í sjálvum 
aliloyvinum, men at talan heldur var um eina kæru í 
mun til umhvørvið. Av hesi orsøk var áhugafelagið ikki 
mett at vera partur í málinum, og kundi tí ikki kæra 
eftir lógini um aling.

Staðfest 3

Avvíst 1

Burturfallin 2

Afturkallað 1

7 AVGREIDD MÁL

3

1

2

1
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FJARSKIFTISEFTIRLITIÐ
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6 AVGREIDD MÁL

2

1

11

1

Steðgandi virknað 2

Avvíst 1

Burturfallin 1

Uppafturtøka 1

Annað 1

Í einum máli hevði Fjarskiftiseftirlitið álagt 
kæraranum at útflýggja eina frágreiðing sambært 
§ 58, stk. 2 í fjarskiftislógini. A kærdi um hetta. 
Vinnukærukærunevndin avgjørdi, at nevndin ikki 
hevði heimild at viðgera kæruna. Avgerðin var grundað 
á, at boðini frá Fjarskiftiseftirlitinum til kæraran um 
útflýggjan av frágreiðingini ikki var ein fyrisitingarlig 
avgerð. Av tí at talan ikki var um eina fyrisitingarliga 
avgerð, kundi ikki kærast til Vinnukærunevndina, 
sambært § 71, stk. 2 í fjarskiftislógini.

Hini málini snúðu seg um partsstøðu, steðgandi 
virknað og uppafturtøku.

UMHVØRVISSTOVAN

SKRÁSETING FØROYA

Staðfest 1

Uppafturtøka 1

Staðfest 1

Uppafturtøka 1

2 AVGREIDD MÁL

2 AVGREIDD MÁL

1 1

1 1

Í einum av málunum hevði Umhvørvisstovan sýtt at 
útflýggja eitt vápnaprógv til kæraran, vísandi til, at 
kærarin sambært revsiváttani var dømdur fyri hóttan 
sambært § 266 í revsilógini. Vinnukærunevndin 
staðfesti avgerðina hjá Umhvørvisstovuni.  

Vinnukærunevndin staðfesti í einum av málunum 
avgerðina hjá Skráseting Føroya, um at umfatandi og 
afturvendandi brot var framt á vinnufelagslógina, og at 
treytin í § 135, stk. 8 í ársroknskaparlógini tí var lokin, 
soleiðis at Skráseting Føroya kundi krevja, at ársfrásøgn 
felagsins skuldi grannskoðast fyri árini 2017, 2018 og 
2019.
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Vísandi til § 7 í kunngerð nr. 78 frá 28. august 2008 
um vinnukærunevnd er gjald ásett fyri viðgerð av 
ávísum kærum til Vinnukærunevndina. Kostnaðurin 
fyri kæruviðgerð er settur til kr. 4.000,00, uttan tá 
kæran viðvíkur viðurskifti, sum ikki hava samband 
við tað aktuella ella framtíðar vinnuvirksemið hjá 
viðkomandi, sum kærir. Í slíkum førum er kostnaðurin 
kr. 2.000,00. 

Í 2018 er gjald á kr. 4.000 rindað fýra ferðir. 

Miðal viðgerðartíðin fyri øll avgreidd mál hjá 
Vinnukærunevndini í 2017 var 5 mánaðir. Hetta er tann 
sama miðal viðgerðartíðin sum í 2017. Viðgerðartíðin 
verður mett at vera nøktandi fyri hetta slagi av málum, 
tá atlit skal takast til ummælis- og hoyringsfreistir. 
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GJALD FYRI KÆRUR

VIÐGERÐARTÍÐIN

SETANARPRÓGV

SETANARPRÓGV TREYTAÐ AV  
LIMASKAPI Í FAKFELAGI?
Í einum máli hevði arbeiðstakarin ikki fingið nakað 
setanarbræv, hóast hann hevði biðið um eitt slíkt. 
Arbeiðsgevarin grundgav tað vantandi setanarprógvið 
við, at løntakarin ikki var limur í nøkrum fakfelagi. 
Vinnukærunevndin viðmerkti, at til ber ikki at treyta 
rættin til setanarprógv av limaskapi í fakfelagi. Ein og 
hvør hevur rætt til at avgera, um ein ynskir at vera 

limur í einum felagi og um so er ein ynskir tað, hevur 
viðkomandi eisini rætt at velja í hvørjum felagi, sí §§ 
78 og 79 í grundlógini og § 11, stk. 1 í evropeiska 
mannarættindasáttmálanum. Vinnukærunevndin gekk 
sostatt kæruni á møti og gav kæraranum viðhald í, at 
arbeiðsgevarin ikki hevði hildið sína upplýsingarskyldu 
mótvegis honum, sbrt. § 2 í lógini um setanarprógv.

1 AVGREITT MÁL

KAPPINGAREFTIRLITIÐ
1 AVGREITT MÁL

Í samband við eina kæru yvir avgerð eftir kappingarlógini 
bað kærarin um, at kæran fekk steðgandi virknað. 
Útgangsstøðið í málum eftir kappingarlógini er, 
at kæran ikki hevur steðgandi virknað, og okkurt 
serligt má til, um steðgandi virknaður skal loyvast. 
Vinnukærunevndin metti ikki, at grundarlag var fyri at 
loyva steðgandi virknaði.

Kæran yvir avgerðina hjá Kappingareftirlitinum bleiv 
endaliga avgreidd tann 2. januar 2019. Viðgerðin 
av kæruni verður tí við í ársfrágreiðingini fyri 2019. 
Avgerðin hjá Vinnukærunevndini kann síggjast 
í avgerðarsavninum á heimasíðuni hjá Føroya 
Kærustovni.
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9/PSYKIATRISKA 
SJÚKLINGAKÆRUNEVNDIN
NEVNDIN

Limir í Psykiatrisku sjúklingakærunevndini eru:
•  Nella Festirstein,  

løgfrøðingur og forkvinna í nevndini
•  Elsubeth M. Fossadal, lækni
•  Sámal Lindenskov, sálarsjúkrarøktari

VIÐGERÐARØKIÐ

Kærast kann til Psykiatrisku sjúklingakærunevndina 
um persónur í sambandi við innlegging á psykiatrisku 
deild verður útsettur fyri tvingsil. 

Í 2018 vóru 16 kærur latnar Psykiatrisku Sjúklinga-
kærunevndini. Hetta er nógv fleiri enn í 2017, tá  
6 kærur vóru latnar nevndini, og nakrar fleiri enn í 
2016, tá 12 kærur komu inn. 

Hvør kæra til Psykiatrisku sjúklingakærunevndina 
inniheldur ofta kærur um fleiri ymisk tvingsilsinntriv 
og so var eisini hetta árið. Í teimum 16 kærunum varð 
kært um tilsamans 22 tvingsilsinntriv. 

NÝGGJ MÁL
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Psykiatriska Sjúklingakærunevndin hevur hildið 
9 fundir í 2018. Í sjey førum var kæran um 
tvingsilsinntrivið afturkallað av kæraranum og í 
tveimum førum vórðu kærur avvístar tí tær fullu 
uttanfyri heimildarøkið hjá kærunevndini. Nevndin 
viðgjørdi soleiðis 14 tvingsilsinntriv og avgjørdi at 
góðkenna øll 13 intrivini.

 2016 2017 2018

Tvingsilsinnlegging 4 3 5

Tvingsilsfastspenning 3 1 1

Tvingsilsafturhald 5 3 9

Bráðfeingis sissandi heilivág 2 - 3

Fasthaldan - - -

Tvingsilsviðgerð 2 - 3

Tvungin uppfylging - - -

Annað (uttanfyri heimildarøki) 1 - 1

Í alt 17 7 22

 2016 2017 2018

Tvingsilsinnlegging 15 15 23

Tvingsilsfastspenning 17 13 21

Tvingsilsafturhald 15 12 19

Tvingsilsviðgerð 7 3 5

Verjutiltøk - - -

Persónlig vernd - - 1

Sissandi heilivágur 11 14 12

Fasthaldan - - 4

Í alt 65 57 85

13

2

7

Um samanborið verður við 2017 vísa tølini frá Psykia-
triska deplinum, at virksemið er økt nógv, frá 57 
tvingsils  fyriskipanum í 2017 til 85 í 2018. Sum sæst 
er brúk av tvingsils innleggingum hækkað frá 15 til 23, 
tvingsilsfastspenningar frá 13 til 21 og tvingsilsaftur-
hald frá 12 til 19 ferðir.

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILSALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

AVGERÐIRNAR TVINGSILSFYRISKIPANIR Á PSYKIATRISKA DEPLINUM Í 2018

SJÚKLINGARÁÐGEVAR

Goðkend 13

Afturkallað 7

Avvíst 2

Sjúklingaráðgevar hava verið tilnevndir 50 ferðir 
í 2018, sum er nógv hægri enn í 2017, tá teir vóru 
tilnevndir 37 ferðir.  

0

10

20

30

40

50

20
18

31

20
17

20
16

37

50

TAL AV TILNEVNINGUM AV 
SJÚKLINGARÁÐGEVUM

Miðal viðgerðartíðin fyri kærurnar hjá Psykiatrisku 
sjúklingakærunevndini er umleið 6 dagar í 2018, 
og er hetta ein munandi stytting í mun til miðal 
viðgerðatíðina í 2017, ið var 11 dagar.

Í 2018 vóru 16 mál kærd til Psykiatrisku sjúklinga kæru-
nevndina. Mannagongdin er tann, at kærur verða latnar 
inn á Psykiatrisku deild, sum sær til, at lækni skrivar 
læknaváttan og leggur viðkomandi skjøl við, sum síðani 
verða send til Psykiatrisku sjúklingakærunevndina til 
viðgerðar.

Í 2018 tók tað í 6 av teimum 16 málunum frá 21 til 
57 dagar, áðrenn kæran kom fram til Kærunevndina. 

Tá kæra er móttikin, hevur Kærunevndin sera stutta 
freist at taka avgerð í málinum. Hetta vísir, at lóg-
gevarin hevur lagt stóran dent á, at borgarar sum 
eru undir frælsistøku, uttan drál skulu fáa roynt, um 
frælsis tøkan er í samsvar við ásetingarnar í Psykiatri-
lógini. 

Havandi í huga, at fremsta endamálið við Psykiatri-
lógini er at verja rættartrygdina hjá sjúklingum, sum 
eru undir frælsistøku, kann tað ikki góðtakast, at óvið-
gjørdar kærur liggja og bíða meira enn ein mánað á 
Psykiatriska deplinum. Tí fer Kærustovnurin at heita á 
Psykiatriska depilin um at skipa fyri eini munandi betri 
málsgongd viðvíkjandi avgreiðslu av kærumálunum frá 
sjúklingunum til Psykiatrisku sjúklingakærunevndina.

VIÐGERÐARTÍÐIN

VIÐGERÐARTÍÐIN
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10/SKULDARUMSKIPANAR-
NEVNDIN
NEVNDIN

• Í Skuldarumskipanarnevndini sita:
•  Jógvan Páll Lassen,  

lógarkønur og formaður í nevndini
•  Jógvan Emil Nielsen, roknskaparkønur
•  Nella Festirstein, fyrisitingarkøn

VIÐGERÐARØKIÐ

Nevndin viðger umsóknir um umskipan av almennari 
skuld, sí løgtingslóg nr. 29 frá 8. apríl 2005 um um-
skipan av landsskatta-, mvg- og tollskuld v.m. hjá fólki.

Í 2018 fekk Skuldarumskipanarnevndin 18 umsóknir. 
Hetta er nakað minni enn undanfarnu árini tá ávikavist 
26 og 28 komu inn til Skuldarumskipanarnevndina. 

NÝGGJ MÁL
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ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

Tað er torført at seta upp nágreinilig tøl um 
eftirgevingar, tí ymiskar umstøður gera, at tølini ofta 
broytast eitt sindur. Rentuskuldin broytist t.d. alla 
tíðina. Hini tølini kunnu vera broytt eitt sindur, frá tí 
umsóknin kom inn, til avgerðin varð tikin av nevndini.

Í málunum, har nevndin hevur samtykt ikki at ganga 
umsóknini á møti, hevur talan í nógvum førum verið 
um mál, har skuldin er lítil sæð í mun til ogn og inntøku 

hjá persóninum, ella at umsøkjarin hevur havt frívirði 
í fastari ogn. TAKS hevur eisini í nøkrum førum veð 
fyri skuldini.

Viðvíkjandi eftirgeving av mvg-skuld skal viðmerkjast, 
at sum oftast so er meginparturin av mvg-skuldini 
rentutilskrivingar. Tá talan er um mvg-skuld, verður 
renta eisini tilskrivað av rentuskuldini.

Miðal viðgerðartíðin í 2018 var á leið 5 mánaðir og 
má sigast at vera avbera góð fyri hetta slagi av málum. 
Havast skal í huga, at upplýsingar skulu innheintast 
frá TAKS og umsøkjara umframt, at kommunur 
skulu taka avgerð um teirra part av skuldini, áðrenn 

Skuldarumskiparnevndin kann gera sína niðurstøðu. Til 
samanberingar kann nevnast, at miðal viðgerðartíðin 
í 2017 lá um 6 mánaðir og í 2016 um 7½ mánaða. 
Viðgerðartíðin á hesum øki hevur annars ofta ligið á 
uml. 8 mánaðum.

 2016 2017 2018

Ymisk skuld  9 4 5

Skattaskuld 9 13 7

Mvg 7 2 1

Lestrarlán - - 1

Rentur 3 7 4

Í alt 28 26 18

 2016 2017 2018

Full ella lutvís eftirgeving  12 17 7

Veita gjaldsskáa/avdráttur settur niður  1 2 1

Steðga rentutilskriving 1 2 3

Víst til Skiftirættin, ella privata loysn 1 - 4

Umsókn ikki gingin á møti 3 4 2

Burturfallin mál 8 11 3

Í alt 26 36 20

 Rentuskuld uml. kr. 4.821.573

 Vinnu- og veðhaldslán uml. kr. 0

 Lestrarlán uml. kr. 0

 Mvg-skuld uml. kr. 2.115.363

 Landsskattur  uml. kr. 1.071.359

 2016 2017 2018

Ymisk skuld  11 9 14

Skattaskuld 5 16 2

Mvg 3 3 2

Rentur 7 8 2

Í alt 26 36 20

MÁLINI UPPBÝTT EFTIR SKULDARSLAGI  MÁLINI VÓRÐU AVGREIDD SOLEIÐIS

VIÐGERÐARTÍÐIN

AVGREIDD MÁL UPPBÝTT EFTIR SKULDARSLAGI

AVGREIDD MÁL

Skuldarumskipanarnevndin hevði 4 fundir í 2018, og 
vóru 20 mál avgreidd. Hetta er nógv færri enn í 2017, 
tá  36 mál vóru avgreidd. Í 2016 vóru 26 mál avgreidd. 
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Skuldarumskipanarnevndin eftirgav í alt umleið  
kr. 8.008.295 í 2017. Skuldin er uppbýtt soleiðis:
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11/FJØLMIÐLANEVNDIN

NEVNDIN

Eftir runnið valskeið, varð nýggj Fjølmiðlanevnd vald 
og byrjaði valskeiðið 1. oktober 2018. Valskeiðið er 4 
ár og gongur til 30. september 2022.

Í Fjølmiðlanevndini sita:
•  Jan Sjóstein, løgfrøðingur og formaður 
•  Ingrid Bjarnastein, tíðindafólk
•  Jens Hákun Leo, ábyrgdarblaðstjóri
•  Anna Paulina Leo Olsen, vísindaligt hjálparfólk

VIÐGERÐARØKIÐ

Fjølmiðlanevndin viðger kærur um:
•  Brot á góðan fjølmiðlasið sambært teimum leið-

reglum, sum nevndin hevur ásett við heimild í 
lógini um fjølmiðlaábyrgd.

•  Rættin at svara aftur, undir hesum skylduna til at 
almannakunngera eitt aftursvar, og spurningin um 
innihald, snið og staðseting.

Í 2018 eru 3 mál innkomin til Fjølmiðlanevndina og 
snúðu tey seg um brot á góðan fjølmiðlasið. Talið av 
innkomnum málum er á støði við bæði undanfarnu 
árini. 

NÝGGJ MÁL
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Annað

Brot á góðan fjølmiðasið
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12/HØVUÐSBARNAVERNDAR-
NEVNDIN

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

AVGREIDD MÁL

VIÐGERÐARTÍÐIN

Fjølmiðlanevndin hevði 2 fundir í 2018, har nýggja 
nevndin skipaði seg og 4 mál vórðu avgreidd. 

Sum myndin vísir, so vóru trý mál avvíst. Eitt varð 
avvíst, tí kærarin varð ikki mettur at hava rættarligan 
áhuga í málinum. Hini bæði vóru avvíst, tí málini ikki 
frammanundan vóru kærd til Kringvarpið. Seinasta 
málið, ið varð til viðgerðar, gav Fjølmiðlanevndin 
kæraranum partvís viðhald.

Miðal viðgerðartíðin í 2018 var góðar hálvan triðja 
mánaða og er hetta á leið tann sama viðgerðartíðin 
sum í 2017. 

AVGREIDD MÁL SÍÐSTU 3 ÁRINI
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NEVNDIN

Í Høvuðsbarnaverndarnevndini sita:
•  Birita Ludvíksdóttir, løgfrøðingur og forkvinna
•  Tórfríð Danielsen, sálarfrøðingur
•  Ingvør Justinussen, barnasakkøn

Suni Poulsen, sálarfrøðingur, tók seg úr nevndini  
1. september 2018.

VIÐGERÐARØKIÐ

Høvuðsbarnaverndarnevndin viðger mál um:
•  Umsorganaryvirtøku
•  Samveru
•  Familjuviðgerð
•  Bráðfeingisavgerðir

MÓTTIKIN MÁL
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Tilsamans 112 mál vórðu viðgjørd í Høvuðsbarna-
verndarnevndini í 2018. Talið er tað lægsta, síðani 
skrivstovan hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini varð 
flutt á Føroya Kærustovn tann 1. januar 2015. 

Málini snúgva seg millum annað um umsorganar-
yvirtøku av børnum, um samveru millum somu børn 
og foreldur teirra ella onnur, ella um familjuviðgerð. 
Harum framt verða nevndu fyriskipanir regluliga 
endur skoðaðar av Høvuðsbarnaverndarnevndini. 

Talið av málum samsvarar hvørki við talið av avgerðum 
ella talið av børnum, tí sama mál kann til dømis fevna 
um bæði umsorganaryvirtøku og samveru við ymiskar 
partar, ella um familjuviðgerð til eina familju við fleiri 
børnum. 

Í 2018 tók Høvuðsbarnaverndarnevndin tilsamans 194 
avgerðir. Hetta eru heldur færri avgerðir enn í 2017, 
men talið av børnum, sum avgerðirnar fevndu um, er á 
leið tað sama sum undanfarin ár. 
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AVGERÐIR Í MUN TIL TILMÆLI FYRISKIPANIR

Høvuðsbarnaverndarnevndin ásetur samveru við 
umsorganaryvirtikin børn. 

Barnið hevur rætt til samveru við bæði foreldur uttan 
mun til foreldramyndugleika, og harumframt kann 
barnið hava ásetta samveru við ommur, abbar, systkin, 
fyrrverandi fosturforeldur ella onnur, ið standa tí nær. 

Hóast dentur verður lagdur á, at umsorganaryvirtikin 
børn kenna sína familju og sítt upphav, kann samvera í 
serligum førum verða noktað foreldrunum í styttri ella 
longri tíðarskeið.

Tess eldri og meira búgvið barnið er, tess størri ávirkan 
kann barnið hava á, hvussu samveran verður skipað.

SAMVERA

Høvuðsbarnaverndarnevndin ansar eftir, at barn verður 
sett á rættan samdøgursstovn. Um einki nøktandi 
tilboð finst í Føroyum, kann barn verða sett á stovn 
uttanlands.

Seinastu árini hevur rákið verið, at alt fleiri um-
sorganaryvirtikin børn eru sett á stovn undir Eind 10 í 
Almannaverkinum, heldur enn uttanlands. Men hetta 
er broytt munandi; - í 2017 vórðu 3 børn á stovni í 
Danmark, og í 2018 vaks talið til 7 umsorganar-
yvirtikin børn, ið eru á stovni uttanlands.

Á STOVN UTTANLANDS

Allar avgerðir hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini eru 
grundaðar á tilmæli frá barnaverndartænastunum kring 
landið. Høvuðsbarnaverndarnevndin hevur sostatt ikki 
møguleika at taka mál upp av sínum eintingum.

Tá Høvuðsbarnaverndarnevndin avger, at barn skal 
verða umsorganaryvirtikið, fevnir avgerðin eisini um, 
hvørt barnið skal setast í fosturfamilju ella á stovn. 

Í 2018 vórðu 9 børn umsorganaryvirtikin, og av tei-
mum vórðu 3 børn sett í fosturfamilju, meðan 6 vórðu 
sett á stovn. Aldursbýtið á teimum 9 børnunum var 
frá 5 til 17 ár. 

Í 7 málum avgjørdi Høvuðsbarnaverndarnevndin ikki 
at taka undir við tilmæli um umsorganaryvirtøku av 
børnum. Í staðin fingu viðkomandi barnaverndar-
tænastur áheitan um at arbeiða meira við fyribyrgjan-
di fyriskipanum í familjunum, áðrenn møgulig nýggj 
tilmæli um umsorganaryvirtøku, kunnu verða løgd fyri 
Høvuðsbarnaverndarnevndina aftur. 5 av hesum bør-
num vórðu eftirfylgjandi innskrivað til familjuviðgerð 
á Familjudeplinum saman við foreldrum teirra. 
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Barn kann verða tikið úr heiminum uttan rættar-
úrskurð, um vandi er fyri, at tað verður skatt av at 
verða verandi í heiminum. 

Um barnið er uttan fyri heimið, og mett verður, at 
barnið er í vanda fyri at verða skatt, um tað fer heim, 
kann avgerð somuleiðis verða tikin um, at barnið ikki 
skal fara heim aftur, uttan rættarúrskurð.

Bráðfeingis avgerð eigur bert at verða tikin, um ein 
brádligur vandi er fyri, at barnið verður skatt av at 
verða verandi í heiminum. Avgerðin skal leggjast fyri 
Høvuðsbarnaverndarnevndina til góðkenningar bei-
nanvegin, og í seinasta lagi 2 yrkadagar eftir at hon er 
tikin.

Bráðfeingis avgerð eigur sostatt ikki at verða tikin, um 
barnaverndartænastan hevur arbeitt við eini familju 
í eitt tíðarskeið, og er komin til ta niðurstøðu, at nú 

eigur barnið at verða sett heiman. Í slíkum førum 
eigur barnaverndartænastan at fyrireika tilmæli um 
umsorganar yvirtøku, ið skal leggjast fyri Høvuðs-
barnaverndarnevndina til støðutakan.

Um bráðfeingis avgerð verður góðkend av Høvuðs-
barna verndarnevndini, kann avgerðin í mesta lagi 
standa við í 4 mánaðir. Í tí tíðarskeiðinum eigur barna-
verndartænastan at kanna umstøðurnar hjá barninum 
og foreldrunum, soleiðis at støða kann verða tikin til, 
hvørt barnið eigur at fara heim aftur, ella um tað eigur 
at verða umsorganaryvirtikið.

Í 2018 vóru 4 børn flutt úr heiminum uttan rættar-
úrskurð, og vórðu allar avgerðirnar góðkendar. 

BRÁÐFEINGIS AVGERÐIR

Umsorganaryvirtøka heldur uppat tá tann ungi fyllir 
18 ár. 

Høvuðsbarnaverndarnevndin kann tó avgera, at tann 
ungi kann halda fram í longdari fyriskipan undir bar-
naverndarlógini, um tørvur er á stuðli eina tíð aftrat, 
fyri at tann ungi skal kunna megna eina sjálvstøðuga 
vaksnamannatilveru. Tað er til dømis ikki óvanligt, at 
ung halda fram í longdari fyriskipan, til tey hava lokið 
miðnámsprógv. 

Fyriskipanin kann bert halda fram, um tann ungi 
ynskir tað.

Longd fyriskipan eigur bert at verða sett í verk, um tað 
er sannlíkt, at tann ungi fer at megna eina sjálvstøðuga 
vaksnamannatilveru. Um tað til dømis er sannlíkt, at 
tann ungi fer at hava varandi tørv á bústovni undir 
Almannaverkinum, verður tann ungi ikki settur 
í longda fyriskipan, men eigur at fáa tilboð eftir 
forsorgarlógini.
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Á stovni
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Høvuðsbarnaverndarnevndin kann innskriva familjur 
til samdøgurs- ella dagviðgerð á Familjudeplinum 
undir Eind 10 í Almannaverkinum. 

Familjuviðgerð á Familjudeplinum er ein fyri byrgjandi 
fyriskipan, har foreldur við menningarmøguleikum 
kunnu fáa munagóða hjálp í rættari tíð. 

Tess  fyrr familjuviðgerð verður sett í verk, tess størri er 
møguleikin fyri, at sleppast kann undan umsorganar-
yvirtøku av børnunum. Ov long bíðitíð kann í ringasta 
føri hava við sær, at umstøðurnar í familjuni versna so 
mikið, at børnini mugu verða sett heiman. 

Í 2018 vórðu 5 familjur, við tilsamans 9 børnum, 
innskrivaðar til viðgerð á Familjudeplinum. 

Sum eisini nevnt í ársfrágreiðingini fyri 2017, vendi 
Høvuðsbarnaverndarnevndin sær til Almanna mála-
ráðið í oktober 2017, við áheitan um at fáa viðurskiftini 

við vantandi plássi á Familjudeplinum í rættlag sum 
skjótast, men støðan er ikki broytt. 

Eisini í 2018 var tað ein sera stórur trupulleiki, 
at avgerðir hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini um 
familju viðgerð á Familjudeplinum ikki vórðu settar í 
verk beinanvegin. 

Hóast talan er um fyribyrgjandi fyriskipan, ið eigur at 
verða sett í verk beinanvegin, um hon skal hava muna-
góð úrslit, so bíða flestu familjurnar í upp til fleiri 
mánaðir, áðrenn tær fáa pláss á Familjudeplinum, eftir 
at avgerð er tikin í Høvuðsbarnaverndarnevndini. í 
2018 var til dømis ein familja, ið bíðaði eftir plássi á 
Familjudeplinum í meira enn 8 mánaðir.

Tess fyrr ein familja við avbjóðingum fær hjálp, tess 
størri er møguleikin fyri, at børnini kunnu verða 
búgvandi heima hjá foreldrum sínum, so støðan er ikki 
haldbar. 

FAMILJUVIÐGERÐ
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13/KÆRUNEVNDIN HJÁ 
ARBEIÐSLOYSISSKIPANINI
NEVNDIN

Í kærunevndini hjá Arbeiðsloysisskipanini eru tríggir 
limir. Í nevndini sita:
•  Kristina Samuelsen, advokatur og forkvinna
•  Hans Joensen,  

formaður í Havnar Arbeiðsmannafelag
•  Kristoffer Laksá, stjóri

VIÐGERÐARØKIÐ

Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini viðger kærur 
um avgerðir hjá Arbeiðsloysisskipanini eftir løgtings-
lóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um arbeiðsloysistrygging 
og arbeiðsávísing.

Í 2018 komu 14 nýggjar kærur til Kærunevndina hjá 
Arbeiðsloysisskipanini. Hetta er á leið tað sama sum 
í 2017, tá 16 kærur vóru móttiknar. Í tíðarskeiðinum 
frá 1. august 2016 til 31. desember 2016, tá Føroya 
Kærustovnur gjørdist skrivstova hjá nevndini, móttók 
nevndin ongar kærur.

Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini hevði 7 fundir 
í 2018 og avgreiddi 14 mál. Hetta er nakað meira enn 
í 2017, tá nevndin avgreiddi 9 mál.

NÝGGJ MÁL
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AVGREIDD MÁL SÍÐSTU 3 ÁRINI

Kærur um avgerðir hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini 
verða lagdar fyri Føroya Rætt.

Kærur kunnu verða sendar skrivstovuni hjá Høvuðs-
barnaverndarnevndini umvegis teldupost ella bræv. 
Eingi formkrøv eru til kæruna, og hon skal ikki vera 
grundað. 

Kæra kann fevna um alla avgerðina ella ein part av 
avgerðini. Til dømis kunnu foreldur kæra avgerð um 

samveru, hóast tey ikki kæra avgerðina um umsorganar-
yvirtøku.

Tá kæra er móttikin, skipar skrivstovan hjá Høvuðs-
barnaverndarnevndini fyri, at málið verður lagt fyri 
Føroya Rætt. Føroya Rættur tilnevnir kæraranum 
advokat í sambandi við rættarmálið.

Tá avgerðir hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini verða 
lutvíst staðfestar í Føroya Rætti, vil tað í nógvum 
førum siga, at umsorganaryvirtøkan er staðfest, men 
at samveran verður broytt ella skal verða endurskoðað. 

KÆRUR

 2016 2017 2018

Staðfest 4 9 6

Ikki staðfest 1 1 -

Lutvíst staðfest 2 3 -

Tikin aftur av kærara 2 4 1

Ikki viðgjørd enn - - 2

Viðgjørd í Landsrættinum - - -

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

Í 2018 gingu í miðal 25 dagar frá at tilmæli varð móttikið 
á Føroya Kærustovni, til Høvuðsbarnaverndarnevndin 
hevði tikið avgerð í málinum. Tá eru atlit ikki tikin til, 
at mál til dømis eru móttikin í ferium, ella at foreldur 
av ymsum orsøkum hava ynskt mál útsett.

Viðgerðartíðin er stytt 1 dag í mun til 2017, og má 
metast at vera nøktandi.

Tá mál til Høvuðsbarnaverndarnevndina er móttikið á 
Føroya Kærustovni, verður tað kannað og viðgjørt av 
løgfrøðingi, áðrenn tað verður lagt fyri Høvuðsbarna-
verndarnevndina á fundi, har viðkomandi partar hava 
møguleika at møta. Høvuðsbarnaverndarnevndin 
tekur síðani avgerð í málinum, og verður skrivliga 
avgerðin send viðkomandi pørtum skjótast til ber, 
oftast í somu viku, sum avgerðin er tikin. Høvuðsbarna-
verndarnevndin er saman á fundi 3. hvørja viku.

VIÐGERÐARTÍÐ
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   2018

Sýtt arbeiðsloysisstuðul    1

Karantena   3

Afturgjaldskrav    7

ALS-gjald av B-inntøku   1

Sjálvboðin arbeiðsloysistrygging   1

Endurgjald av ALS-gjaldi   1

Í alt 28 26 14

BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM

AVGREIÐSLAN

VIÐGERÐARTÍÐIN

2

2

5

5

Broytt 2

Heimvíst 2

Burturfallin 5

Staðfest 5

Kærunevndin hevur avgreitt 14 kærur hetta árið. 
Av hesum eru 5 avgerðir staðfestar, 2 broyttar og 2 
heimvístar. Harafturat fullu 5 kærur burtur, tí ALS tók 
málini til nýggja viðgerð.

Kærutalið er lágt og Kærustovnurin hevur bert tvey ár 
at halda seg til, so tí ber ikki til at gera nakra niðurstøðu 
um avgreiðslan hetta árið er sigandi fyri hvussu ALS 
annars umsitir málsøkið. 

Í 2018 var miðal viðgerðartíðin góðar 2½ mánaðir. Hetta 
er eitt sindur styttri enn í 2017, tá miðal viðgerðartíðin 
hjá Kærunevndini hjá Arbeiðsloysisskipanini var 4 
mánaðir. Mett verður, at viðgerðartíðin á hesum øki 
er góð og kann neyvan styttast, tí atlit mugu takast til 
krøvini til málsupplýsing og partshoyring. 

Sýtt endurrindan av ALS-gjaldi
-  mál nr. 18/00148

Kært varð um, at ALS hevur sýtt at endurrinda ALS-
gjald til kæraran.

Í málinum er upplýst, at kærarin er í føstum starvi hjá 
donskum arbeiðsgevara og fær løn eftir DIS, tí hann 
arbeiðir uttanfyri Danmark. Kærarin rindar limagjald 
til danskan A-kassa. Tá hann er heima í Føroyum 
arbeiðir hann fyri føroyskan arbeiðgevara og rindar til 
ALS. Hann hevur søkt um at fáa endurrindað ALS-gjald 
av A-inntøku í tíðarskeiðinum frá 15. oktober 2011 
til 8. apríl 2014, og tíðarskeiðinum frá 1. september 
2017 til 13. apríl 2018. Kærarin vísir til Norðurlendska 
sáttmálan, sum grundarlag fyri, at hann eigur at sleppa 
undan at rinda til ALS-skipanina í hesum førinum.

Kærunevndin viðmerkti, at sambært § 31, stk. 1 í 
ALS-lógini, so kann landsstýrismaðurin í arbeiðsmark-
naðarmálum eftir ummæli frá stýrinum gera sáttmála 
við onnur lond um arbeiðsloysistrygging. Tann 20. 
november 2014 undirskrivaðu danskir og føroyskir 
myndug leikar undir sáttmála um samskipan av 
arbeiðs loysistrygging millum Danmark og Føroyar. 
Samb. § 2 í sáttmálanum fer samskipanin av arbeiðs-
loysistrygging millum Danmark og Føroyar fram eftir 
reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala 
trygd frá 12. juni 2012, við teimum frávikum ið eru 
í § 3, um at varðveita rættin til arbeiðsloysisstuðul frá 
heimlandinum í tríggjar mánaðir.

Norðurlendski sáttmálin um sosiala trygd er 
skipaður í mun til meginreglurnar í ES fyriskipan nr. 
883/2004, og hendan fyriskipan saman við verksetan 
av ES fyriskipanin nr. 987/2009, hevur tí týdning fyri 
rættarstøðuna.

Eitt av endamálunum við Norðurlendska sáttmálanum 
um sosiala trygd og tilhoyrandi ES-fyriskipanum er 
at tryggja, at borgarar ikki missa rættindi, tá teir gera 
brúk av møguleikanum at flyta bústað ella arbeiðsstað, 
og at borgarar ikki detta niðurímillum fleiri skipanir. 
Hetta verður m.a. tryggjað sambært fyriskipanini, 
har arbeitt verður eftir meginreglum um, at borgarin 
altíð skal verða tryggjaður í onkrum landi, at gjald 
og rættindi altíð fylgjast, at borgarin bara er fevndur 
av lóggávuni í einum landi og tá fyri øll rættindi og 

skyldur, umframt at borgarin ikki fær dupult veitingar 
ella verður álagdur dupultar skyldur.

Samb. art. 11, stk. 1 í fyriskipan 883/2004, eiga 
persónar, ið eru fevndir av fyriskipanini, bara koma 
undir lóggávuna í einum limalandi. Spurningurin um 
hvør lóggáva skal nýtast verður síðani gjørdur sambært 
reglunum í parti 2 í fyriskipanini (art. 11-16).

Viðmerkt verður, at fyri kæraran sum arbeiðir undir 
DIS, so vil støðan samb. art. 11, stk. 3, litra a, sbr. art. 
11, stk. 4, í fyriskipan 883/2004 vera tann, at hann skal 
vera fevndur av reglunum í limalandinum, har skipið 
er skrásett (tvs. Danmark). 

Spurningurin er síðani, hvussu er við gjøldum í 
bústaðarlandinum (tvs. Føroyum), tá kærarin eisini 
arbeiðir og fær A-inntøku í Føroyum, meðan hann er 
heima. Tí sambært ALS-lógini § 7, stk. 1, nr. 1, hevur 
hann skyldu til at rinda ALS-gjald av A-inntøkuni, sum 
hann forvinnur í Føroyum.

Norðurlendski sáttmálin (fyriskipan 883/2004) 
regulerar ymiskar støður, t.d. tá persónar arbeiða í 
einum limalandi ella fleiri limalondum. Tó fyriheldur 
fyriskipanin seg ikki beinleiðis til støðuna, sum er í 
hesum ítøkiliga málinum, tá ein persónur siglir við 
skipi undir t.d. DIS og annars býr í Føroyum og hevur 
nakað av arbeiði í Føroyum í frítíðini.

Tað nærmasta dømið er støðan, tá persónur arbeiðir 
í fleiri limalondum. Tá skal viðkomandi samb. art. 
13, stk. 1, litra a og b í fyriskipan 883/2004, antin 
verða fevndur av lóggávuni í bústaðarlandinum, um 
viðkomandi útinnir ein munandi part av sínum arbeiði 
í bústaðarlandinum, ella verða fevndur av lóggávuni 
í tí limalandinum, har fyritøkan ella arbeiðsgevarin 
hevur heimstað ella bústað, treytað av, at persónurin 
tá ikki útinnir ein munandi part av arbeiði sínum í 
bústaðarlandinum.

Í hesum førinum er kæraranum undir DIS, og tí vil 
hann samb. art. 11, stk. 4 í fyriskipan 883/2004, sostatt 
verða fevndur av lóggávuni í tí landinum sum skipið er 
skrásett, tvs. í Danmark.
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14/KÆRUNEVNDIN  
HJÁ BARSILSSKIPANINI

Um einans verður hugt eftir ALS-lógini er greitt, at 
gjald skal rindast, tí talan er um A-inntøku frá persóni 
millum 16 og 67 ár, sum býr í Føroyum, vísandi til § 7, 
stk. 1, nr. 1, í ALS-lógini.

Tekur man støði í Norðurlendska sáttmálanum, sum 
er avtalaður at vera galdandi millum Føroyar og 
Danmark, so verður úrslitið tað øvugta, nevniliga, at 
hann verður fevndur av lóggávuni í arbeiðslandinum, 
sum er Danmark í hesum førinum.

Tá ósamsvar er millum løgtingslóg og millumtjóða 
sáttmála, sum heimastýrið hevur gjørt, ásetir § 55 í 
stýrisskipanar-lógini, at viðkomandi løgtingslóg, ella 

partur av løgtingslóg ikki hevur gildið. Hetta merkir, at 
ikki ber til at handhevja løgtingslóg, sum er í stríð við 
altjóða sáttmála, ið heimastýrið hevur gjørt við onnur 
lond, ella sum Danmark hevur gjørt og sum eisini 
fevnir um Føroyar.

Hetta merkir í hesum ítøkiliga førinum, at 
gjaldsskyldan, sum er áløgd kærara samb. ALS-lógini 
§ 7, stk. 1, nr. 1 fellur burtur, vísandi til art. 11, stk. 4 í 
sáttmálanum (fyriskipan 883/2004).

Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini avgjørdi at 
broyta avgerðina hjá ALS.

ALMANNA    SKATT    STUÐUL    LENDI    VINNU    PSYKIATRI    SKULD    FJØL    HØVUÐS    ARBEIÐS    BARSILS

NEVNDIN

Í kærunevndini hjá Barsilsskipanini eru tríggir limir. Í 
nevndini sita:
•  Kristina Samuelsen, advokatur og forkvinna
•  Hans Joensen,  

formaður í Havnar Arbeiðsmannafelag
•  Kristoffer Laksá, stjóri

VIÐGERÐARØKIÐ

Kærunevndin hjá Barsilsskipanini viðger kærur um av-
gerðir hjá Barslisskipanini eftir løgtingslóg nr. 48 frá 3. 
apríl 2001 um barsilsskipan.

Føroya Kærustovnur hevur havt um hendi skriv-
stovuvirksemi hjá Kærunevndini hjá Barsilsskipanini 
síðan 1. august 2016. Hetta tíðarskeiðið fram til 31. 
desember 2016 komu 2 kærur til Kærunevndina hjá 
Barsilsskipanini og í 2017 komu 7 kærur. Men í 2018 
er ongin nýggj kæra latin Kærunevndini hjá Barsils-
skipanini. Vit hava ikki innlit í virksemið hjá Barsils-
skipanini á annan hátt enn at viðgera innkomnar kærur 
og er tað trupult hjá okkum at meta um orsøkina til 
fáu kærurnar hetta árið. 

Kærunevndin hevði 3 fundir í 2018 og avgreiddi 4 mál. 
Hetta eru færri enn í 2017, tá 6 mál vóru avgreidd.

NÝGGJ MÁL

AVGREIDD MÁL
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BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM

   2018

Umsókn um barsilsgjald, eingin heimild til útgjald    1

Útrokningarháttur   1

Setanartilknýti    1

Frítøka sýtt   1

Í alt 28 26 4

AVGREIÐSLAN

2

11

Heimvíst 1

Staðfest 2

Sýtt frávik frá Kærufreist 1

Sum myndin vísir, eru helvtin av avgerðunum hjá 
Barsilsskipanini staðfestar í 2018. Avgreiðslan var 
annars soleiðis, at ein avgerð varð heimvíst og eitt mál 
var um viðgerð av kærufreist.

VIÐGERÐARTÍÐIN

Í 2018 var miðal viðgerðartíðin hjá Kærunevndini 
hjá Barsilsskipanini 5 mánaðir. Í 2017 var miðal 
viðgerðartíðin 3½ mánaðir. Miðal viðgerðartíðin er 
sostatt longd við uml. 1½ mánað í mun til 2017.

Mett verður, at viðgerðartíðin á hesum øki er góð og 
kann neyvan styttast, tí atlit mugu takast til krøvini til 
málsupplýsing og partshoyring. 

Sjálvboðin trygging teknað, tí kærarin hevur ein útlendskan 
arbeiðsgevara
-  mál nr. 17/00240

Útrokningargrundarlag á barsilspeningi
-  mál nr. 17/00252

Barsilsskipanin avvísti at viðgera eina umsókn um 
barsilspening, tí ALS metti seg ikki, við fyriliggjandi 
upplýsingum, at kunna viðgera umsóknina hjá 
kæraranum. 

Kærarin viðmerkti m.a., at Barsilsskipanin veit akkurát 
til dato, nær hann heldur frí, nær hann heldur barsil, 
hvussu nógvan barsil útlandið játtar honum, og at 
reiðaríið váttar, nær hann heldur barsil. Har er ikki 
meira at viðmerkja, tí alt er upplýst í málinum. 

Kærunevndin heimvísti málið og viðmerkti, at í nýggju 
viðgerðini av málinum, eigur Barsilsskipanin at taka 
eina avgerð út frá teimum fyriliggjandi upplýsingunum 
í málinum, ávikavist fyri tað tíðarskeiðið, sum váttan 
frá arbeiðsgevaranum fyriliggur og fyri hitt tíðarskeiðið, 
sum eingin váttan frá arbeiðsgevaranum fyriliggur.

Kærunevndin hjá Barsilsskipanini gjørdi tí av at 
vísa málið til nýggja viðgerð hjá Barsilsskipanini.

Í avgerðini hjá Barsilsskipanini, varð m.a. upplýst, at 
kærarin fær barsilspening frá 1. september 2017 til 20. 
juli 2018, ið er 40 vikur eftir mettan føðidag. Kærarin 
varð útlærd í juni 2017 og varð fastsett í starv frá 1. juli 
til 31. august 2017. Áðrenn hetta tíðarskeið arbeiddi 
kærarin (sum lesandi) og forvann umleið kr. 10.000 
um mánaðan áðrenn skatt. 

Kærunevndin vísti á, at hóast kærarin hevur verið 
fulltíðarlesandi so stutt undan barsilsfarloyvinum, so 
eigur Barsilsskipanin at nýta 12 mánaðar útrokningar-
tíðarskeiðið í § 12, stk. 2 í lógini um barsils skipanini í 
hesum ítøkiliga førinum. 

Hetta kemst av, at hóast kærarin er nýsett í starv, og 
bert hevur arbeitt í samanlagt 2 mánaðir, áðrenn hon 
fór í barsil, so uppfyllir hon ikki minstakravið uppá 
3 mánaðir í § 2, stk. 1 í kunngerðini um umsiting av 
barsils skipan, og tí fellur avgerðin um útrokningar-
grundarlag aftur á høvuðsregluna, vísandi til § 12, stk. 
2 í lógini um barsilsskipan.  

Kærunevndin hjá Barsilsskipanini avgjørdi at stað-
festa avgerðina hjá Barsilsskipanini.
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