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MIÐAL VIÐGERÐARTÍÐARNAR
VERÐA HETTA ÁRIÐ METTAR
AT VERA GÓÐAR Á ØLLUM
ØKJUM OG ERU TÆR EISINI
STYTTAR Á FLEIRI ØKJUM Í
MUN TIL UNDANFARNA ÁR.

1/INNGANGUR
Kærustovnurin er í eini broytingartíð. Frá at hava verið skrivstova hjá kærunevndum,
ið viðgera avgerðir hjá almennum myndugleikum, fer Kærustovnurin nú til at vera ein
sjálvstøðugur kærumyndugleiki, umframt at taka avgerðir í málum, tá ið tað er ásett í
løgtingslóg.
Verandi nevndir verða tiknar av og virkisøkið teirra flutt til Føroya Kærustovn. Broytingin
verður gjørd líðandi í tíðarskeiðinum frá 1. januar 2022 til 1. januar 2024, tá allar nevndir
eru tiknar av og heimildir teirra fluttar til Kærustovnin.
Fyrstu nevndirnar, sum verða fevndar av broytingini, eru Skatta- og avgjaldskærunevndin, Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum og Kærunevndin hjá
Studna, og er hetta tí seinasta frágreiðingin fyri hesar tríggjar nevndir.
Týdningarmikið er at viðmerkja, at fyri borgaran, ið ynskir at kæra eina avgerð frá
einum almennum myndugleika, verður ongin broyting í mun til hvørjar avgerðir kunnu
kærast, eins og ongin broyting verður í málsviðgerðini og upplýsingini av málinum.
Týdningarmikið er eisini at leggja til merkis, at kollegiala skipanin verður varðveitt,
soleiðis at tað altíð eru minst trý fólk við í málsviðgerðini hjá Kærustovninum. Eisini
verða serkønir ráðgevar knýttir at Føroya Kærustovni og fær Føroya Kærustovnur
sær neyðuga serkøna ráðgeving, sum verður tikin við í viðgerðina eftir tørvi. Í ávísum
málum taka tey serkønu altíð avgerð saman við Føroya Kærustovni.
Størsta broytingin verður inni á stovninum, har løgfrøðingarnir nú, ístaðin fyri at standa
fyri at fyrireika og gera tilmælið um niðurstøðu til ymiskar nevndir at taka støðu til,
nú skulu vera partur av avgerðarmyndugleikanum. Nú skulu løgfrøðingarnir sjálvir
standa til svars fyri avgerðunum. Hesa uppgávu fara vit í holtur við við størstu virðing.

Tórshavn, mars 2022

Anja Hovgaard
stjóri
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2/KÆRUSTOVNURIN
Kjarnuuppgávan hjá Føroya Kærustovni hevur
fram til 1. januar 2022 verið, at vera skrivstova hjá
kærunevndum, ið viðgera avgerðir hjá almennum
myndugleikum.
Tann 23. november 2021 samtykti Løgtingið
løgtingslóg um Føroya Kærustovn og hevur hetta við
sær, at Føroya Kærustovnur fer frá at vera skrivstova
hjá kærunevndum, ið viðgera avgerðir hjá almennum
myndugleikum, til at vera ein sjálvstøðugur
kærumyndugleiki fyri fyrisitingarligar avgerðir, tá tað
er ásett í løgtingslóg ella við heimild í løgtingslóg.
Harumframt fer Føroya Kærustovnur at taka avgerðir
í málum, tá ið tað er ásett í løgtingslóg.
Í tíðarskeiðinum frá 1. januar 2021 til 1. januar 2024
fer Føroya Kærustovnur tí at vera í eini skiftistíð.
Kærunevndir verða í hesum tíðarskeiðinum tiknar av
og virkisøkið teirra flutt til Føroya Kærustovn.
Tann 1. januar 2022 verða tær fyrstu kærunevndirnar
tiknar av.Talan er um Kærunevndina í almanna-, familjuog heilsumálum, Skatta- og avgjaldskærunevndina
og Kærunevndina hjá Studna. Tær eftirverandi
kærunevndir og nevndir verða tiknar av eftir eini
tíðarætlan ásett í § 16 í Løgtingslóg nr. 147 frá 25.
november 2021 um Føroya Kærustovn og virkisøkið
teirra verður tá flutt til Føroya Kærustovn.

myndugleikum, er upplýsingarmannagongdin og fyri
reikingin 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.
Onnur nevnd, sum Kærustovnurin er skrivstova
hjá og sum heldur ikki er ein kærunevnd, er
Høvuðsbarnaverndarnevndin. Henda nevndin tekur
m.a. avgerð um umsorganaryvirtøku av børnum og um
familjuviðgerð á stovnum hjá landinum. Útgangsstøðið
er, at barnaverndartænasturnar hava lýst málini til
fulnar, áðrenn tey verða send Kærustovninum og er
uppgávan 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.
2.2 Føroya Kærustovnur sum sjálvstøðugur
kærumyndugleiki
Føroya Kærustovnur er kærumyndugleiki fyri
fyrisitingarligar avgerðir frá almennum myndugleikum,
tá ið tað er ásett í lóg, løgtingslóg ella við heimild í
løgtingslóg.

Inntil allar kærunevndir og nevndir eru tiknar av, virkar
Føroya Kærustovnur í skiftistíðarskeiðinum fram til
1. januar 2024 sum skrivstova hjá hesum kærunevndum
og nevndum.

Tann 1. januar 2022 verða Kærunevndin í almanna-,
familju- og heilsumálum, Kærunevndin hjá Studna og
Skatta- og avgjaldskærunevndin avtiknar, og virkisøkið
teirra lagt til Føroya Kærustovn.

2.1 Føroya Kærustovnur sum skrivstova hjá
kærunevndum og nevndum
Kærustovnurin fyrireikar mál til Kærunevndina í lendismálum, Vinnukærunevndina, Psykiatrisku sjúklinga
kærunevndina og Kærunevndina hjá Arbeiðsloysis
skipanini og Barsilsskipanini.

Tá kæra er innkomin sær Føroya Kærustovnur til,
at málið er fult upplýst soleiðis at tað er klárt til
støðutakan.

Kærustovnurin upplýsir málini og ger løgfrøðilig
tilmæli til niðurstøðu, sum verða løgd fyri nevndirnar
til støðutakan.
Harumframt er Kærustovnurin 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

Tá ið málið er fult upplýst, verður Føroya Kærustovnur
settur við stjóranum og tveimum løgfrøðingum.
Í serligum førum kann stjórin gera av, at Føroya
Kærustovnur verður settur við stjóranum og fýra
løgfrøðingum.
Í málum, har serkunnleiki verður mettur neyðugur
fyri viðgerðina, kann Føroya Kærustovnur verða settur
við stjóranum og einum ella tveimum løgfrøðingum
umframt einum ella tveimum viðkomandi serkønum.
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Sí nærri kunning um kærunevndirnar og málsøkini,
sum Føroya Kærustovnur umsitur, á heimasíðuni hjá
Kærustovninum.

NÝTT VIRKSEMI
Tann 1. januar 2021 byrjaði Tvingsilsnevndin sítt
virksemi og hevur Kærustovnurin uppgávuna um
hendi, at fyrireika og avgreiða mál hjá hesi nevnd.
Tvingsilsnevndin er stovnsett við heimild í løgtingslóg
nr. 73 frá 25. mai 2020 um tvingsil og onnur inntriv í
sjálvsavgerðarrættin. Endamálið við lógini er m.a. at
skipa heimildargrundarlagið fyri tvingsli og góðkenning
av tvingsli, galdandi fyri starvsfólk og persónar, ið eru
fevndir av løgtingslóg um almannatrygd og tænastur,
løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. og
løgtingslóg um barnavernd.
Tvingsilsnevndin hevur eitt víttfevnandi virkisøki og
skal bæði taka avgerðir um góðkenning av inntrivum
og viðgera kærumál um inntriv. Inntrivini, ið eru
fevnd av økinum hjá nevndini fevna m.a. um nýtslu
av ávaringar- og peilingarskipanum, at halda persóni
føstum í sambandi við reinføri, flyting uttan samtykki
og forða fyri atgongd til alnetið.

STARVSFÓLK
Starvsfólkatalið á stovninum er umleið 11 fulltíðarstørv. Starvssamansetingin fevnir um 1 stjóra, 7½ løgfrøðingar, 1 deildarleiðara og 1 2/3 skrivstovufólk.
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FÍGGJARVIÐURSKIFTI
Fíggjarjáttanin hjá Kærustovninum 2021:

Lønir v.m.
Keyp av vørum og tænastum
Keyp av útbúnaði, netto
Leiga, viðlíkahald og skattur

kr. 8.392.000
kr.
937.000
kr.
104.000
kr.
372.000

Flyting frá ALS
Flyting frá barsil
Gjald fyri kærur

kr. - 150.000
kr.
- 50.000
kr.
- 4.000

Nettoútreiðslujáttan

kr. 9.601.000

Allar nevndirnar, undantikið Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini og Barsilsskipanini, verða
samsýntar av játtanini hjá Kærustovninum.
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3/VIRKSEMIÐ Í 2021
NÝGGJ MÁL
Nýggja Tvingsilsnevndin hevur bert móttikið 14
tilmæli og er hetta nógv færri enn roknað varð við, tá
nevndin varð stovnsett og verður væntað, at virksemið
hjá hesari nevnd verður økt munandi komandi árið.

370

NÝGGJ MÁL
470

Kærurnar til Vinnukærunevndina og umsóknirnar
til Skuldarumskipanarnevndina eru júst líka nógvar400
sum árið frammanundan. Fyri Vinnukærunevndina
merkir tað eitt kærutal, sum annað árið á rað er tað
hægsta, síðan nevndin byrjaði sítt virksemi. Fyri300
Skuldarumskipanarnevndina merkir tað annað árið á
rað við tí lægsta talinum av umsóknum, síðan nevndin
200
varð sett á stovn.

417
379
333

372 367 370

279

2021

2020

2019

2018

2017

2013

Høvuðsbarnaverndarnevndin er aftur hetta árið tann100
nevndin, sum hevur móttikið nógv flest mál, tó at
tilmælini til nevndina eru nakað færri enn undanfarna
ár.
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Kærutalið á ymisku økjunum er ikki støðugt og hetta
árið kann staðfestast, at Kærunevndin í almanna-,
familju- og heilsumálum, Kærunevndin í lendismálum
og Psykiatriska Sjúklingakærunevndin hava móttikið
fleiri kærur í 2021 enn árið frammanundan, meðan
Skatta- og avgjaldskærunevndin, Kærunevndin hjá
Studna og Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini og
Barsilsskipanini hava móttikið færri kærur.
500
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Tilsamans 370 nýggj mál eru innkomin til Kærustovnin
í 2021 og er hetta á nakað sama støði sum bæði
undanfarnu árini, tá ávikavist 367 og 372 mál vórðu
móttikin.
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AVGREIDD MÁL
Avgreidd eru 366 mál í 2021 og er hetta á sama støði
sum bæði undanfarnu árini, tá ávikavist 369 og 383
mál vórðu avgreidd.
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Heilt stutt kann sigast, at Skatta- og avgjald
s
500
kærunevndin, Kærunevndin í lendismálum og
Psykiatriska Sjúklingakærunevndin avgreiddu fleiri mál
hetta árið enn undanfarna ár, meðan hinar nevndirnar400
avgreiddu færri mál.
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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.
9 mál um innlit eru viðgjørd í 2021. Flestu umbønirnar
um innlit vóru til Vinnukærunevndina, sum tók støðu
til 5 innlitsumbønir. Kærunevndin í lendismálum
viðgjørdi 2 innlitsumbønir, meðan Kærunevndin
í almanna-, familju- og heilsumálum og Skatta- og
avgjaldskærunevndin viðgjørdu hvør sína.
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MÁL UM INNLIT

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðarnar verða hetta árið mettar at vera
góðar á øllum økjum og eru tær eisini styttar á fleiri
økjum í mun til undanfarna ár.

Viðgerðartíðirnar verða á øllum økjum roknaðar frá
tí degi, málið er innkomið til Kærustovnin, til tað er
avgreitt 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.

Viðgerðartíðirnar eru sum altíð ógvuliga ymiskar, eins
og málini eru ymisk í vavi og torleika, og hetta sæst
sjálvandi aftur í viðgerðartíðunum. Soleiðis verður
longsta miðal viðgerartíðin hetta árið, sum er seks
mánaðir og er fyri málini hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini mett at vera góð fyri hetta slagið av málum,
sum mangan eru torskild og sum tað tekur tíð at upp
lýsa. Stytsta miðal viðgerðartíðin, sum er tíggju dagar,
er sum vant at finna hjá Psykiatrisku Sjúklingakærunevndini.
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4/KÆRUNEVNDIN Í ALMANNA-,
FAMILJU- OG HEILSUMÁLUM
NEVNDIN
Í Kærunevndini í almanna-, familju- og heilsumálum
sita:
• Sigmund Poulsen, løgfrøðingur og formaður
• Kári Rasmussen, lækni
• Selma Ellingsgaard, sosialráðgevi
Tíðarskeiðið 1. august til 31. desember 2021 tók
Bergtóra Høgnadóttir sætið fyri Selmu

VIÐGERÐARØKIÐ
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
viðger kærur um:
• Avgerðir hjá Almannaverkinum eftir m.a.
almannapensjónslógini, dagpeningalógini, lóg um
almannatrygd og tænastur o.ø.
• Avgerðir hjá Sjúkrahúsverkinum, sum ikki eru um
heilsufakligt virksemi.
• Avgerðir hjá kommunustýrum eftir lóg um barnaog ungdómstannrøkt.
• Avgerðir hjá Heilsutrygd og tilskotsnevndini eftir
lóg um almenna heilsutrygd.
• Avgerðir hjá kommunalum stovnum eftir
lóg um heimatænastu og eldrarøkt, og lóg
um barnavernd, sum ikki kunnu leggjast fyri
Høvuðsbarnaverndarnevndina.
• Avgerðir hjá Familjufyrisitingini eftir lóg um
rættarstøðu barnanna, lóg um foreldramyndugleika
og samveru, verjumálslógini o.ø.
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NÝGGJ MÁL
Í 2021 vórðu 110 kærur latnar Kærunevndini í
almanna-, familju- og heilsumálum.
Málsøkið hjá Kærunevndini í almanna-, familju- og
heilsumálum er sera víttfevnandi og hevur tað við
sær, at kærunevndin viðger kærur innan nógv ymisk
málsøkir og avgerðirnar, ið verða kærdar, eru tiknar av
ymiskum myndugleikum.
Í 2021 vórðu 87 kærur latnar kærunevndini um
avgerðir frá Almannaverkinum. 17 kærur um avgerðir
frá Familjufyrisitingini vórðu latnar kærunevndnini,
150
5 kærur um avgerðir frá kommunalum stovnum og 1
kæra um eina avgerð frá sjúkrahúsverkinum varð latin
120
kærunevndini.
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Hvat viðvíkur avgerðum frá Almannaverkinum
skal vísast á, at tann 1. januar 2021 kom í gildi
lóg um almannatrygd og tænastur. Samstundis
fór forsorgarlógin úr gildi. Umsóknir sambært
forsorgarlógini, móttiknar áðrenn gildiskomu av lóg
um almannatrygd og tænastur, skulu sambært § 72,
stk. 3, í lóg um almannatrygd og tænastur, viðgerast
sambært forsorgarlógini. Kærunevndin í almanna-,

familju- og heilsumálum hevur tí í 2021 móttikið
og viðgjørt kærur um avgerðir frá Almannaverkinum
tiknar eftir forsorgarlógini og avgerðir tiknar eftir lóg
um almannatrygd og tænastur. Hóast ávísar broytingar,
er málsøkið, ið hevur verið fevnt av forsorgarlógini,
fevnt av nýggju lógini um almannatrygd og tænastur.
Í ársfrágreiðingini fyri Kærunevndina í almanna-,
familju- og heilsumálum verða tí øll mál, sum
eru viðgjørd eftir forsorgarlógini ella eftir lóg um
almannatrygd og tænastur, skrásett undir einum.
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BÝTIÐ AV MÓTTIKNUM MÁLUM
2019
Barnaverndarlógin

2020

2021

8

8

4

Dagpeningalógin

11

10

25

Dagstovnalógin

1

0

0

Almannapensjónslógin – ískoyti, afturgjald, eftirrokning v.m.

14

12

10

Almannapensjónalógin – tillutan, hækkan, broyting v.m.

20

10

14

Heilsutrygdarlógin

13

3

0

Hjúnabandslógin

0

1

0

Innlit

7

3

1

25

22

24

Lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk

6

6

6

Lóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar

1

4

1

Lóg um familjuískoyti

4

0

5

Lóg um foreldramyndugleika og samveru

6

10

8

Lóg um heimatænastu

0

0

1

11

5

7

Lóg um sjúkrahúsverkið

5

4

1

Lóg um stuðul til uppihaldspening

0

3

2

Verjumál

3

2

1

Annað

2

0

0

134

104

110

Lóg um almannatrygd og tænastur (Forsorgarlógin)

Lóg um rættarstøðu barnanna

Í alt
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AVGREIDD MÁL
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum hevði
11 fundir í 2021 og avgreiddi kærunevndin 94 mál.

3 kærur um avgerðir frá kommunalum stovnum og 2
kærur um avgerðir frá sjúkrahúsverkinum.

Talið av avgreiddum málum er á leið á sama støði sum
í 2020, tá ið 105 kærur vórðu avgreiddar. Málsøkið
fevnt av málsræðinum hjá Kærunevndini í almanna-,
familju- og heilsumálum er sum nevnt fjølbroytt og
sæst hetta eisini aftur í býtinum í bæði móttiknum og
avgreiddum málum, tó at ávís málsøkir fylla meira enn
onnur.

Í árunum frá 2018 til 2020 mótók og avgreiddi
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
fleiri kærur um avgerðir frá Heilsutrygd eftir
heilsutrygdar
lógini viðvikjandi viðurskiftum hjá
útisiglarum í samband við heilsutrygdargjaldið. Sum
sæst, hevur Kærunevndin onga kæru móttikið og
harvið onki mál avgreitt um avgerðir frá Heilsutrygd
í 2021.

Eins og undanfarin ár eru tað kærur um avgerðir
tiknar sambært lóg um almannatrygd og tænastur,
dag
peninga
lógini og almannapensjónslógini, sum
fevndar eru av virkisøkinum hjá Almannaverkinum,
ið fylla mest. Sostatt hevur kærunevndin í 2021, eins
og undanfarin ár, avgreitt flest kærur um avgerðir frá
Almannaverkinum og vóru tær 73 í tali.
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
avgreiddi 16 kærur um avgerðir frá Familjufyrisitingini,

Mál skrásett sum annað fevna millum annað um
mál, har kærunevndin hevur tikið støðu til, hvørt
kærufreistin sum ásett er í lóg um kærunevnd í
almanna-, familju- og heilsumálum er hildin og hvørt
frávik skal verða lovyt frá kærufreistini. Harumframt
verða mál, har kærunevndin hevur tikið støðu til, um
kæran er fevnd av málsræðinum hjá kærunevndini,
skrásett sum annað.

BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM
2019
Barnaverndarlógin

2020

2021

7

8

1

Dagpeningalógin

13

11

17

Dagstovnalógin

1

0

0

Almannapensjónslógin – ískoyti, afturgjald, v.m.

10

12

7

Almannapensjónslógin – tillutan, hækkan, v.m.

14

15

10

Heilsutrygdarlógin

34

3

0

Hjúnabandslógin

0

1

0

Innlit

2

3

0

28

17

18

Lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk

4

4

6

Lóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar

1

3

2

Lóg um familjuískoyti

2

2

1

Lóg um foreldramyndugleika og samveru

4

7

9

Lóg um heimatænastu

2

0

1

11

6

6

Lóg um stuðul til uppihaldspening

1

2

2

Lóg um sjúkrahúsverkið

6

4

2

Ættleiðing

1

0

0

Verjumál

1

2

1

Annað

5

5

11

146

105

94

Lóg um almannatrygd og tænastur (Forsorgarlógin)

Lóg um rættarstøðu barnanna

Í alt
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AVGREIÐSLAN

Almannaverkið

73

Sjúkrahúsverkið

2

Kommunurnar

3

Familjufyrisitingin 16

ALMANNAVERKIÐ
AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ ALMANNAVERKINUM
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
hevur í 2021 avgreitt 73 kærur um avgerðir frá
Almannaverkinum. Málsøkið hjá Almannaverkinum
er víttfevnandi og tekur Almannaverkið avgerðir innan
nógv ymisk málsøkir, ið fevnd eru av málsræðnum hjá
Kærunevndini í almanna-, familju- og heilsumálum.

Ein avgerð viðvíkjandi eftirrokning av pensjón varð
broytt, tí eftirkannaða útrokningin gav eitt lægri krav
enn eftir kærdu avgerðini og tí varð avgerðin broytt,
soleiðis at afturgjaldskravið varð ásett lægri enn
Almannaverkið hevði ásett.
Lóg um almannatrygd og tænastur (Forsorgarlógin)

Í 2021 hevur kærunevndin avgreitt kærur innan hesi
málsøkir:
Almannapensjónslógin

Kærur um avgerðir eftir almannapensjónslógini, sum
kærunevndin hevur viðgjørt, snúgva seg í høvuðs
heitum um tillutan og hækkan av fyritíðarpensjón, um
persónliga viðbót og eftirrokning av pensjón.
Í 2021 avgreiddi kærunevndin 17 kærur um avgerðir
frá Almannaverkinum eftir almannapensjónslógini,
harav 12 teirra vórðu staðfestar. Ein kæra fall burtur,
tí Almannaverkið tók nýggja avgerð í málinum og ein
kæra varð heimvíst til nýggja viðgerð, tí kærunevndin
metti, at Almannaverkið átti at havt viðgjørt ávísar
upplýsingar á annan hátt.
Kærunevndin broytti tríggjar avgerðir frá Almanna
verkinum eftir almannapensjónslógini. Tvær avgerðir
viðvíkjandi tillutan av fyritíðarpensjón vórðu broyttar
og játtaðar vórðu kærarunum hægstu fyritíðarpensjón,
ið annars varð sýtt teimum, tí kærunevndin metti, at
kærararnir vóru varandi óarbeiðsførir í eini og hvørjari
vinnu ella einans høvdu smávegis eftir av arbeiðsføri.

Kærunevndin hevur í 2021 avgreitt 17 kærur um
avgerðir frá Almannaverkinum eftir lóg um almanna
trygd og tænastur, harav 9 teirra blivu staðfestar.
Tríggjar avgerðir vórðu heimvístar, tí kærunevndin
metti, at tørvur var at kanna ávís viðurskiftir, sum
vórðu mett at vera av avgerandi týdningi fyri málið,
áðrenn endalig avgerð varð tikin. Ein kæra viðvíkjandi
avgerð um umsókn um pláss á búð- og viðgerðarstovni
fall burtur, tí Almannaverkið hevði tikið avgerð um at
veita borgaranum búpláss eftir at eitt pláss varð blivið
tøkt í Føroyum.
Kærunevndin tók avgerð um at broyta fýra avgerðir frá
Almannaverkinum.
Í einum máli hevði Almannaverkið lutvíst játtað
kæraranum stuðul til tannviðgerð vísandi til, at
kærarin sambært tørvsútrokning, ikki megnaði at rinda
útreiðsluna sjálvur. Kærunevndin staðfesti avgerðina
um at játta lutvíst stuðul, men broytti avgerðina
soleiðis at hægri stuðul varð veittur kæraranum enn
ásett í avgerðini frá Almannaverkinum.

Føroya Kærustovnur 2021
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Ein avgerð um sýtan av meirútreiðslum sambært § 17 í
(áður galdandi) forsorgarlógini í sambandi við luttøku
á einum ávísum skeiði varð broytt, tí kærunevndin
eftir eini ítøkiligari meting metti, at talan var um eina
neyðuga og vælgrundaða meirútreiðslu, sum hevði til
endamáls at geva foreldrunum størri innlit í sjúkuna
hjá barninum, soleiðis at tey gerast betri før fyri at taka
sær av tí.

Lóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar,
lóg um familjuískoyti og lóg um stuðul til
uppihaldspening

Ein avgerð um sýtan av stuðli til avlamisbil varð broytt,
tí kærunevndin eftir eini ítøkiligari meting metti, at
treytirnar í kunngerð um stuðul til keyp av bili o.a.
vóru loknar, tí ein avlamisbilur munandi lætti um
gerandisdagin hjá kæraranum.

Ein kæra um avgerð eftir lóg um familjuískoyti fall
burtur, tí kærarin trekti kæruna aftur.

Ein avgerð hjá Almannaverkinum um at enda
stuðulstilboð til ein borgara varð lutvíst broytt,
soleiðis at ávísar stuðulsskipanir hildu fram, ímeðan
kærunevndin tók undir við, at aðrar stuðulsfyriskipanir
endaðu, tí endamálið við at veita tær ávísu
stuðulsfyriskipanirnar ikki longur rukku yvirordnaða
endamálinum.
Dagpeningalógin

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
avgreiddi 17 kærur um avgerðir eftir dagpeningalógini,
harav 13 avgerðir vórðu staðfestar. Ein umbøn um
uppafturtøku varð viðgjørd, men varð hendan sýtt, tí
ongar faktiskar nýggjar upplysingar vóru í málinum.
Tvey mál fullu burtur, tí Almannaverkið hevði tikið
avgerð um at játta kæraranum dagpening, ið annars
varð sýtt kærarunum. Eitt mál fall burtur, tí kærarin
trekti kæru sína aftur.
Lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
avgreiddi 7 kærur um avgerðir eftir lóg um
arbeiðsfremjandi tiltøk og vórðu 6 teirra staðfestar.
Ein kærd avgerð varð broytt og játtað varð kæraranum
arbeiðsbúgving, sum annars varð sýtt honum.
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Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
avgreiddi tvær kærur um avgerð eftir lóg um barnagjald
til einsamallar uppihaldarar. Ein kæra varð staðfest og
ein fall burtur, tí Almannaverkið tók málið upp til
nýggja viðgerð eftir at avgerðin varð kærd.

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
viðgjørdi eina kæru um avgerð eftir lóg um stuðul til
uppihaldspening og varð avgerðin fráAlmannaverkinum
staðfest. Ein umbøn um uppafturtøku varð viðgjørd
og varð umbønin sýtt kæraranum, tí mett varð ikki,
at nýggjar upplýsingar vóru í málinum, sum ikki vóru
tøkar, tá kærunevndin tók avgerð í málinum.
Annað

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
hevur í 2021 í seks málum tikið støðu til, hvørt
kærufreistin, sum ásett er í lóg um kærunevnd í
almanna-, familju- og heilsumálum, var hildin og hvørt
frávik skuldi vera lovyt frá kærufreistini. Í fýra málum
sýtti kærunevndin kæraranum frávik frá kærufreistini,
tí mett varð ikki, at talan var um serstakt føri, sum
kundi loyva frávik frá kærufreistini. Í tveimum málum
staðfesti kærunevndin eftir eina gjøgnumgongd, at
kært var rættstundis, tí hædd verður tikin fyri, at ongin
postútbering er halgidagar, og avgjørt varð at taka
kærurnar til viðgerðar.
Fýra kærur um avgerðir frá Almannaverkinum vórðu
avvístar, tí kærurnar ikki vóru fevndar av málsræðinum
hjá Kærunevndini í almanna-, familju- og heilsu
málum.
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AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ ALMANNAVERKINIM
2019

2020

2021

51

43

42

Broytt

2

5

8

Heimvíst

3

3

4

15

14

7

Avvíst

3

2

4

Kærufreist

-

3

6

Uppafturtøka

-

-

2

74

70

73

Staðfest

Burturfallin

Í alt

2019

2020

15%
13%
13%

2021

12%
6%

22%
60%

4%
8%

66%

13%

Staðfest

69%

Broytt
Heimvíst
Burturfallin

GG! í uppgerðini í mun til % er sæð burtur frá málum sum eru avvíst, málum um kærufreist og uppafturtøku.
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KOMMUNURNAR
AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ KOMMUNUNUM
2019

2020

2021

Staðfest

1

5

2

Heimvíst

3

1

-

Burturfallin

2

0

-

Avvíst

4

3

1

Annað

1

-

-

Kærufreist

-

2

-

11

11

3

Í alt

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
hevur í 2021 avgreitt 3 kærur um avgerðir frá
kommunalum stovnum.

Ein kæra um avgerð frá eini kommunu eftir lóg um
heimatænastu, eldrarøkt, v.m. varð viðgjørd og varð
avgerðin hjá kommununi staðfest.

Kommunalir stovnar fevna millum annað um
Barnaverndarstovuna,
barnaverndartænastur
og
heimatænastur kring landið. Hesir stovnar taka
avgerðir eftir millum annað barnaverndarlógini,
dagstovnalógini og lóg um heimatænastu v.m., sum
kunnu kærast til Kærunevndina í almanna-, familjuog heilsumálum.

Kærunevndin avvísti eina kæru um avgerð frá eini
barnaverndartænastu í Føroyum, tí avgerðin ikki
var fevnd av málsræðinum hjá kærunevndini og
kærunevndin tí ikki hevði heimild at viðgera kæruna.
Talan var um kæru av avgerð hjá barnaverndartænastuni
um at loyva barni, ið er umsorganaryvirtikið, at fara til
skips. Kærunevndin metti ikki, at talan var um eina
fyristingarliga avgerð, ið kundi kærast, men at talan var
um eina avgerð sum liður í umsorganarábyrgdini fyri
barninum, sum er heimilað í barnaverndarlógini og
sum er at meta sum faktisk fyrisiting, ið ikki er fevnt av
málsræðinum hjá Kærunevndini í almanna-, familjuog heilsumálum.

Kærunevndin viðgjørdi í 2021 eina kæru um avgerð
frá Barnaverndarstovuni eftir barnaverndarlógini og
varð avgerðin staðfest.

SJÚKRAHÚSVERKIÐ
AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ SJÚKRAHÚSVERKINUM
2019

2020

2021

Staðfest

5

3

2

Burturfallin

-

1

-

Avvíst

1

-

-

Í alt

6

4

2
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Í 2021 avgreiddi kærunevndin í almanna-, familjuog heilsumálum tvær kærur um avgerðir frá
Sjúkrahúsverkinum.
Kærunevndin viðgjørdi eina
kæra um at sýtt varð endurgjald fyri ferða- og
uppihaldsútreiðslur uttanlands sum fylgjari hjá sjúklingi
og eina kæru um avgerð um at sýta gitnaðarviðgerð.
Kærunevndin staðfesti báðar avgerðirnar.
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FAMILJUFYRISITINGIN
AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ FAMILJUFYRISITINGINI
2019

2020

2021

Staðfest

11

14

14

Heimvíst

3

1

1

Burturfallin

2

1

1

Uppafturtøku

1

1

-

Annað

2

-

-

19

17

16

Í alt

Í 2021 avgreiddi Kærunevndin í almanna-,
familju- og heilsumálum 16 kærur um avgerðir frá
Familjufyrisitingini.
Familjufyrisitingin tekur avgerðir eftir um millum
annað lóg um foreldramyndugleika og samveru,
lóg um rættarstøðu barnanna, hjúnabandslógini og
verjumálslógini.
Kærunevndin avgreiddi 9 kærur um avgerðir
viðvíkjandi samveru, sum verður ásett ella sýtt,
sambært lóg um foreldramyndugleika og samveru. Sjey
av teimum níggju kærdu avgerðunum vórðu staðfestar.
Ein avgerð um sýtan av samveru varð heimvíst til
nýggja viðgerð hjá Familjufyrisitingini, tí kærunevndin
metti, at grundgevingin fyri avgerðini var ófullfíggjað
og at tað millum annað vantaðu nærri upplýsingar,

sum lýstu støðuna hjá barninum. Harumframt metti
kærunevndin, at grundgevingin var ófullgíggjað í mun
til lýsing og meting av á hvønn hátt samvera ella annað
samband við foreldri hevði neiliga ávirkan á barnið
og viðgerðina, sum barnið var tilknýtt. Ein kæra fall
burtur, tí kærarin tók kæruna aftur.
Seks kærur um avgerðir eftir lóg um rættarstøðu
barnanna vórðu kærdar og vórðu allar avgerðirnar
staðfestar. Tær seks kærurnar snúðu seg um ásetan av
barnagjaldi, sum foreldur kunnu verða áløgd at gjalda
sambært lóg um rættarstøðu barnanna.
Ein kæra um avgerð eftir verjumálslógini varð
viðgjørd og staðfesti kærunevndin avgerðina hjá
Familjufyrisitingini.

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðin í 2021 var beint undir 5 mánaðir,
eins og hon var í 2020.
Strembað verður altíð eftir, at viðgerðartíðin er so stutt
sum gjørligt. Hóast ásannast kann, at viðgerðartíðin
kann vera styttri, so verður viðgerðartíðin í 2021
ikki mett at vera alt ov long, tá hugsað verður um,
at viðgerðartíðin verður roknað frá tí at ein kæra er

móttikin á skrivstovuni hjá kærunevndini, til hon er
avgreidd á fundi í kærunevndini. Tað vil siga, at tíðin
sum fer til at fáa ummæli frá myndugleikunum,
partshoyring og innheintan av upplýsingum, eisini
er er partur av viðgerðartíðini. Havast skal eisini í
huga, at summi mál kunnu hava sera drúgva viðgerð,
ið møguliga kann hava eina ávirkan á samlaðu miðal
viðgerðartíðina.
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SERLIGA ÁHUGAVERD MÁL

Foreldur álagt at rinda barnagjald til barn, ið er sett heiman
Mál nr. 20/00243
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
viðgjørdi eitt mál, har Familjufyrisitingin hevði álagt
foreldri at rinda barnagjald til barn, ið var sett heiman.
Upplýst var í málinum, at avgerðin var tikin eftir §
13 í lóg um rættarstøðu barnanna og at heimildin
hjá tí almenna at søkja um barnagjald var í § 70 í
barnaverndarlógini.
Ásett er í § 70, stk. 1, í barnaverndarlógini, at um
eitt foreldur eftir lóg um rættarstøðu barnanna
er álagt at rinda barnagjald til eitt barn, ið verður
umsorganaryvirtikið, gongur tað almenna í rættin til
barnagjaldið frá gjaldsskylduga. Er onki barnagjald
álagt einum foreldri, gongur tað almenna sambært §
70, stk. 2, í barnaverndarlógini, í rættin til at krevja
barnagjald ásett ella at krevja barnagjaldið hækkað.

Hvat viðvíkur útreiðslum í sambandi við uppihald á
samdøgursstovni er ásett er í § 13, stk. 1, í kunngerð
um virksemi á samdøgursstovnum sambært § 33, stk.
1, í barnaverndarlógini, at: “Almannaverkið heldur allar
útreiðslur í sambandi við uppihaldið hjá barninum á
samdøgursstovninum.”
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
vísti á, at sambært § 70 í barnaverndarlógini er tað
greitt, at Almannaverkið hevur heimild at søkja um,
at barnagjald verður álagt foreldrum at børnum, ið
eru umsorganaryvirtikin við uppihaldi á stovni undir
Almannaverkinum og at tað er Almannaverkið, ið
sambært § 13, stk. 1, í omanfyri nevndu kunngerð,
heldur allar útreiðslur í sambandi við uppihaldið hjá
børnum á samdøgursstovnum.

Barnagjald verður ásett sambært § 13 í lóg um
rættarstøðu barnanna, ið ásetur, at:
§ 13. Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge
barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes
under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv.
Stk. 2. Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten
over for barnet, kan Familjufyrisitingin pålægge ham at
udrede bidrag til barnets underhold.

Samanumtikið varð ikki mett, at grundarlag var fyri at
seta til síðis avgerðina hjá Familjufyrisitingini.

Harumframt er ásett í § 18 í lóg um rættarstøðu
barnanna:
§ 18. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer
barnet.
Stk. 2. Retten til at kræve bidrag fastsat og til at
indkræve bidraget har den, der afholder udgifterne
ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende
har eller ved forældremyndighedens ophør havde
forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet
i pleje. I det omfang det offentlige afholder udgifter til
barnets forsørgelse, tilkommer retten den pågældende
offentlige myndighed eller institution.

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
staðfesti avgerðina hjá Familjufyrisitingini um at
áleggja kæraranum at rinda vanligt barnagjald.

24

Føroya Kærustovnur 2021

Mett varð ikki, at kærarin røkti sína uppihaldsskyldu
mótvegis barninum og tí kundi vanligt barnagjald
verða álagt kæraranum sambært § 70, stk. 2, í
barnaverndarlógini og §§ 13 og 18, stk. 2, í lóg um
rættarstøðu barnanna.
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Játtað hækkan av fyritíðarpensjón
Mál nr. 21/07765
Á hvørjum ári viðger kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum mál um umsóknir um fyritíðarpensjón latnar
Almannaverkinum. Tílíkar umsóknir verða viðgjørdar sambært §§ 5-9 í almannapensjónslógini og kunnu borgarir fáa
tillutað lægstu, miðal ella hægstu fyritíðarpensjón um nærri ásettar treytir eru loknar.

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
viðmerkti, at almannapensjónslógin ásetur at lægsta
fyritíðarpensjón kann tillutast persónum millum 18 og
67 ár, hvørs arbeiðsførið, orsakað av likamligum ella
sálarligum avlamni, varandi er minkað við í minsta lagi
eini helvt.
Arbeiðsførið skal varandi vera minkað við í minsta
lagi 2/3 fyri at fáa miðal fyritíðarpensjón. Fyri at fáa
hægstu fyritíðarpensjón skal persónur vera varandi
óarbeiðsførur í eini og hvørjari vinnu ella einans hava
smávegis eftir av arbeiðsføri.
Upplýst var í málinum, at kærarin var undir
pensjónsaldur, giftur og hevði ikki uppihaldsskyldu
mótvegis børnum undir 18 ár. Vegna Morbus
Forestier og slitgikt í mjadnum, fekk kærarin tillutað
miðal fyritíðarpensjón í juni 2019. Kærarin hevði
nú sent umsókn um hækkan av fyritíðarpensjónini.
Almannaverkið avgjørdi at sýta umsóknini um hækkan
av fyritíðarpensjón og hesa avgerð kærdi kærarin.
Upplýst var í serlæknaváttan m.a., at kærarin hevur
havt pínu og at slitgigt er staðfest. Mett varð, at
sannlíkindini fyri at arbeiðsevnini hækkað er lítil.
Hóast kærarin finnur eitt administrativt starv, metir
serlæknin, at arbeiðsevnini eisini vildu verið ávirkað,
av tí at sjúklingurin kann fáa herindini, sum gera hann
óarbeiðsføran restina av degnum. Serlæknin metir, at
arbeiðsevnini eru munandi varandi skerd.

Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
metti, at læknaligu upplýsingarnar í málinum vóru
nøktandi. Mett varð, at tað neyvan vóru møguleikar at
betra um heilsustøðuna við viðgerð. Heilsustøðan var
verri enn aldurssvarandi.
Kærunevndin í almanna-, familju- og heilsumálum
metti, at heilsuliga støðan førdi við sær varandi
skerjingar í møguleikum kærarans at arbeiða
kropstyngjandi arbeiði. Støðan førdi eisini í ávísan
mun til varandi skerjingar í ikki kropstyngjandi arbeiði.
Nevndin avgjørdi at broyta avgerðina hjá
Almannaverkinum, og játta kæraranum hægstu
fyritíðarpensjón.
Nevndin metti, at heilsuliga støðan førdi við sær
varandi skerjingar í møguleikum kærarans at arbeiða
kropstyngjandi arbeiði. Støðan førdi eisini í ávísan
mun til varandi skerjingar í ikki kropstyngjandi arbeiði.
Fyri at fáa hægstu fyritíðarpensjón skal persónur vera
varandi óarbeiðsførur í eini og hvørjari vinnu ella
einans hava smávegis eftir av arbeiðsføri. Mett varð, at
arbeiðsevnini vóru munandi varandi skerd.
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5/SKATTA- OG
AVGJALDSKÆRUNEVNDIN
NEVNDIN
Í Skatta- og avgjaldskærunevndini sita:
• Alfred Petersen, advokatur og formaður
• Rannvá Sólheim, løgfrøðingur og næstformaður
• Bogi P. Nielsen, roknskaparkønur
• Heri á Rógvi, búskaparfrøðingur
• Susanne Nielsen, fíggjarleiðari

VIÐGERÐARØKIÐ
Skatta- og avgjaldskærunevndin viðger kærur um:
• Avgerðir hjá TAKS um skatt, toll og meirvirðisgjald.
Harumframt eisini avgerðir hjá TAKS
sambært eftirlønarlógini, lógini um
arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn o.l.
• Avgerðir hjá Akstovuni um avgjald við
skrásetingargjald á motorakførum.

NÝGGJ MÁL
Í 2021 eru 29 kærur latnar Skatta- og avgjaldskæru
nevndini. Millum móttiknu málini í 2021, er ikki nakað
ávíst økið, har serliga nógvar kærur eru móttiknar. Tær
móttiknu kærurnar eru rættiliga javnt deildar á ymsu
økini hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini, har ein lítil
meiriluti av kærunum eru á økjunum meirvirðisgjald,
tollur og kapitalvinningur.
Tær 29 móttiknu kærurnar í 2021 eru nakað væl
færri enn tey tvey undanfarnu árini, men er ájavnt
50
talinum av móttiknum málum í 2018, tá 25 kærur
vórðu móttiknar. Í 2019 og 2020 vórðu serliga nógvar
kærur móttiknar um ávikavist FAS skipanina og 40
eftirlønarlógina, meðan kærur á hesum økinum ikki
eru móttiknar í sama mun í 2021.
30
Yvirskipað er talið á málum á Skatta- og avgjaldsøkinum
rættiliga skiftandi gjøgnum árini, tá ávís ár stundum 20
hava stóra øking av málum á serligum økjum, sum t.d.
FAS skipanin í 2019 og eftirlønarlógin í 2020. Eisini 10
varð árið 2015 heilt sermerkt, tá omanfyri 100 kærur
um eftirlønarlógina vórðu móttiknar.
0

Trupult er yvirskipað at siga, hvat stóru økingarnar
á ymsu økjunum skyldast, men talan kann t.d.
vera um lógarbroytingar á økjunum, nýggja
siðvenju hjá myndugleikunum ella broytingar í
samfelagsviðurskiftum annars, sum hava við sær
økingar í talinum av kærum á ávísum øki innan skattaog avgjaldsøkið.
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AVGREIDD MÁL

50

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevði 10 vanligar
fundir í 2021. Tilsamans vórðu 44 mál avgreidd í 2021,
40
ið er væl fleiri enn tey 29 avgreiddu málini í 2020.
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2019
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BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM
2019
Skattur

2020

2021

10

9

0

Sekt eftir § 104 í skattalógini

1

0

0

Meirvirðisgjald

5

5

8

Skrásetingargjald á motorakførum

1

0

2

Tollur og onnur avgjøld

3

3

5

Kærufreist, málsræði v.m.

1

4

5

Dupult húsarhald

1

0

0

Annað (m.a. eftirløn, AMEG o.a.)

7

7

7

Kapitalvinningur (m.a. armslongd § 37a)

6

1

5

35

29

44

Í alt

Býtið millum ymisku evnini skiftir vanliga nakað hvørt
árið og í so máta er 2021 einki undantak.
Í 2021 er býtið av avgreiddum kærum nakað sermerkt í
mun til undanfarin ár. Nógv stórsti parturin av avgreiddu
málunum snúgva seg um eftirlønarviðurskifti. Eisini eru
fleiri mál um kapitalvinningslógina, meirvirðisgjald og
tollmál. Sermerkt er eisini í 2021, at einki av avgreiddu
málunum snýr seg um vanliga skattseting. Hetta vísir, at
kærumálini gerast alsamt fleiri á ymisku sergreinunum
á skattaøkinum, meðan vanliga skattsetingin sjáldan
longur er orsøk til nógv kærumál.
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AVGREIÐSLAN
Um hugt verður eftir samlaðu avgreiðsluni hjá Skattaog avgjaldskærunevndini, so sæst, at 27 av teimum 44
kærumálunum eru staðfest av nevndini. Tað er sostatt

meira enn helmingurin av málunum, ið eru staðfest, og
er hetta í tráð við undanfarin ár.

2019

2021

2020

Staðfest
Avvíst
Heimvíst
Burturfallin
Afturkallað
Uppafturtøka
Kærufreist
Broytt
Partvíst broytt

TAKS
AVGREIÐSLAN AV MÁLUM HJÁ TAKS
2019

2020

2021

16

15

26

Broytt

0

2

0

Heimvíst

3

1

5

Burturfallin

3

3

3

Avvíst

3

2

3

Afturkallað

2

0

2

Kærufreist

0

1

3

Annað

1

0

1

27

25

42

Staðfest

Í alt

Av teimum 44 kærunum, sum eru avgreiddar í 2021,
eru 42 kærur um avgerðir hjá TAKS. Nógv tann stórsti
parturin av avgerðunum hjá TAKS, 26 í tali, eru
staðfestar. 5 kærdar avgerðir hjá TAKS eru heimvístar,
meðan eingin kærd avgerð er broytt.

AKSTOVAN
Skatta- og avgjaldskærunevndin avgreiddi tvær kærur
um avgerðir hjá Akstovuni í 2021. Eina málið bleiv
staðfest, meðan hin avgerðin varð heimvíst til nýggja
viðgerð hjá Akstovuni.
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KOMMUNALU
SKATTAKÆRUNEVNDIRNAR
Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur í 2021
onga kæru viðgjørt um avgerðir hjá kommunalu
skattakæruenvndunum.

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðin í 2021 var áleið 6 mánaðar og er
hetta styttri enn viðgerðartíðin í bæði 2020 og 2019.
Viðgerðartíðin fevnir um alla málsgongdina, eisini
tilgongdina, tá ið myndugleikar og partar í málinum
upplýsa málið. Hetta kann vera ein long tilgongd og tí
kunnu tað vera nógvar ymiskar orsøkir til, at viðgerðin
av einstøkum málum gerst longri.

30
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Viðgerðartíðin verður mett at vera á einum heilt
góðum støði fyri hetta slagið av málum, ið ofta eru
sera trupul og umfatandi.
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SERLIGA ÁHUGAVERD MÁL
Niðanfyri verður stutt greitt frá nøkrum av serliga spennandi málunum, ið nevndin hevur havt til viðgerðar í
2021. Fleiri aðrar avgerðir eru eisini at finna á heimasíðuni hjá Føroya Kærustovni.

Áseting av tøkugjaldi eftir álagda tøku, sbrt. lógini um loyvisgjald av alivinnu
Mál nr. 21/11073
Skatta- og avgjaldskærunevndin hevði mál til viðgerðar,
har kært varð um, at TAKS hevði tikið avgerð um,
at áseta tøkugjald sambært lógini um loyvisgjald av
alivinnu.
Kærarin var ikki samdur við TAKS í tulkingini av
orðingini “marknaðarvirði”, sum er ásett í § 2, stk. 5
í lóg um loyvisgjald av alivinnu. Hvørki í lógini ella
í viðmerkingunum til lógina er beinleiðis ásett, hvat
útrokningargrundarlag skal nýtast, tá ið hugt verður at,
um fiskurin er seldur fyri marknaðarvirði sambært stk. 5.
Skatta- og avgjaldskærunevndin viðmerkti, at tá ið tað
ikki er ásett, hvat útrokningargrundarlag skal nýtast,
er neyðugt at hyggja at, hvat útrokningargrundarlag
annars verður nýtt í lógini. Útrokningargrundarlagið, ið
verður nýtt til hinar ásetingarnar í lógini um tøkugjald,
er mánaðarliga tøkan av alifiski í kruvdari vekt, faldað
við miðal altjóða marknaðarprísinum í sama mánað.

Í viðmerkingunum til lógina verður greitt frá, at
mánaðarliga tøkan av alifiski verður umroknað til
marknaðarvirðið sambært altjóða marknaðarprísinum
sama mánað, og at rindað verður eitt ávíst % av
marknaðarvirðinum. Marknaðarvirðið á alifiskinum
við tøkuni verður sostatt ásett eftir miðal altjóða
marknaðarprísinum tann mánaðin, alifiskurin verður
tikin. Mett verður tí, at marknaðarvirðið sambært § 2,
stk. 5, verður ásett á sama hátt. Verður fiskurin seldur
fyri ein prís, ið er hægri enn marknaðarvirðið, tað vil
siga miðal altjóða marknaðarprísin tann mánaðin,
verður tí mett, at fiskurin er seldur fyri marknaðarvirði.
Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørdi at staðfesta
avgerðina hjá TAKS. Avgerðin varð grundað á, at
felagið hevði í tíðarskeiðinum selt fiskin fyri hægri
prís enn miðal altjóða marknaðarprísin, og harvið
varð fiskurin seldur til marknaðarvirði, og leyk felagið
tískil ikki treytirnar um frítøku í § 2, stk. 5 í lógini um
loyvisgjald.

Krav um at veita trygd sambært meirvirðisgjaldslógini
Mál nr. 21/14607
Skatta- og avgjaldskærunevndin hevði mál til viðgerðar,
har kært varð um, at TAKS hevur tikið avgerð um, at
áleggja einum felagi at veita eina trygd á kr. 45.000
sambært § 23 b í mvg-lógini.
Staðfest varð í málinum, at kærarin var eigari av
virkinum, ið varð fráboðað til skrásetingar, og at hann
innanfyri tey seinastu 5 árini hevði verið eigari av
skrásettum virki, ið varð farið konkurs, har landskassin
hevði havt tap á meira enn kr. 50.000 av avgjaldi
sambært mvg-lógini.

Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørdi at staðfesta
avgerðina hjá TAKS. Avgerðin varð grundað á, at
kærarin hevði innanfyri tey seinastu 5 árini, áðrenn
hann fráboðaði nýggja felagið til skrásetingar, verið
eigari av skrásettum virki, ið varð farið konkurs, har
landskassin hevði havt tap á kr. 50.000 ella meira av
avgjaldi sambært mvg-lógini, og hevði TAKS tískil
heimild sambært § 23 b, stk. 2 í mvg-lógini, at áleggja
felagnum at veita trygd.

Navnloyndar útgávur av hesum avgerðunum, og nógvar aðrar avgerðir, kunnu lesast í fullum líki í avgerðarsavninum
á heimasíðuni hjá Føroya Kærustovni á www.fks.fo.
Føroya Kærustovnur 2021
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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.

MÓTTIKIN MÁL
Tal av kærum til hesa nevnd er vanliga ikki serliga høgt,
og hetta árið er ikki nakað undantak. Í 2021 komu 5
nýggjar kærur til Kærunevndina hjá Studna. Av hesum
snúðu 4 seg um lestrarstuðul í Føroyum, ímeðan 1
snúði seg um ferðastuðul til lesandi uttanlands.

8
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0

AVGREIDD MÁL
10

Kærunevndin hevði 4 fundir í 2021. Avgreidd
vórðu 6 mál, harav tvey mál vóru innkomin árið 8
frammanundan. Í 2019 vórðu 6 mál avgreidd, ímeðan
6
9 mál vórðu avgreidd í 2020.
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AVGREIÐSLAN
Av teimum 6 málunum, sum vórðu avgreidd hetta
árið, vórðu 5 mál staðfest, ímeðan eitt mál varð broytt.

1
Staðfest

5

Broytt

1

5

BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM
2019

2020

2021

Ferðastuðul til lesandi uttanlands

0

2

2

Lestrarstuðul í Føroyum

3

6

4

Lestrarstuðul uttanfyri Føroyar

3

1

0

Í alt

6

9

6

VIÐGERÐARTÍÐIN
Í 2021 var miðal viðgerðartíðin hjá Kærunevndini
hjá Studna knapt 4 mánaðir. Viðgerðartíðin er sostatt
longd samanborið við undanfarnu ár, har hon var
ávikavist 2 ½ og 3 mánaðir.
Mett verður, at hóast viðgerðartíðin er longd nakað
samanborið við 2020 og 2019, er hon enn nøktandi tá

34
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hugsað verður um, at viðgerðartíðin verður roknað, frá
kæran er innkomin til Kærustovnin, til hon er avgreidd
á fundi. Tað vil siga, at tíðin, sum fer til ummælis,
hoyring og innheintan av upplýsingum annars er eisini
ein partur av viðgerðartíðini.
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SERLIGA ÁHUGAVERD MÁL

Sýtt barsilsfarloyvi
Mál nr. 21/07700
Í málinum er kært um sýtan av umsókn um
barnsburðarfarloyvi. Umsóknin varð ikki gingin á
møti, tí barnsburðarfarloyvisstudningur kann veitast
frá upp til 3 mánaðir eftir føðing, og varð barnið 5
mánaðir tá søkt varð um at fara í barnsburðarfarloyvi.
Kærarin vísti á, at hon valdi at gera eina roynd at halda
áfram við lesnaðinum, og gekk hettar væl í eina tíð,
men gjørdist tað greitt, at hon hevði sett sær ov nógv
fyri, og valdi tí at fara í barnsburðarfarloyvi.
Ein av orsøkunum at halda áfram við lesnaðinum var
at gerast skjótari liðug og fara at arbeiða og hjálpa
til fíggjarliga heima, umframt at hon hevði skilt
kunningina frá Studna soleiðis, at hon kundi søkja
barnsburðarfarloyvi 3 mánaðir aftur. Kærarin viðmerkti,
at hon ikki hevði hildið áfram við lesnaðinum um hon
visti, at hon fór at seta teirra fíggjarstøðu í vága.

Kærunevndin hjá Studna vísti á, at heimild er ikki
at veita kæraranum barnsburðarfarloyvisstudning, tí
barnið er eldri enn 3 mánaðir, tá farið verður í farloyvi,
smb. § 6, stk. 1 í kunngerð um lestrarstuðul.
Kærunevndin viðmerkti tó, at spurningur kann setast
við, um ein slík freist ikki avmarkar einum foreldri at
nýta sín rætt sambært lógini at fara í barnsburðarfarloyvi.
Tí um eitt foreldur ikki fer í barnsburðarfarloyvi í
seinasta lagi, tá barnið er 3 mánaðir, missur foreldrið
heilt møguleikan at fáa barnsburðarfarloyvisstudning.
Hetta hóast at barnsburðarfarloyvisstudningur kann
veitast í 11 mánaðar fyri hvønn barnsburð, smb. § 12,
stk. 1 í lóg um lestrarstuðul.

Kærunevndin hjá Studna staðfesti avgerðina hjá Studna.

Føroya Kærustovnur 2021
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7/KÆRUNEVNDIN Í
LENDISMÁLUM
NEVNDIN
Í Kærunevndini í lendismálum sita:
• Elsa Østergaard, løgfrøðingur og forkvinna í nevndini
• Bárður Dam í Baiansstovu, arkitektur
• Óla Jákup Guttesen, byggimeistari

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.

NÝGGJ MÁL
35

23

20
15

5

11
2020

10

2019

Eins og undanfarin ár eru flestu kærurnar um
bygging. 9 av kærunum vóru um bygging, 7 mál um
matrikulering og sundurbýti, 4 um ognartøku og 1
kæra um tinglýsing og 2 kærur vóru um viðurskifti,
sum fella uttan fyri virkisøkið hjá Kærunevndini í
lendismálum.

32

2021

Í 2021 komu 23 kærur til Kærunevndina í lendismálum.
Hetta eru nógv fleiri enn í 2020, tá 11 kærur vórðu 30
móttiknar. Í 2019 var talið av kærum 32.
25

0

AVGREIDD MÁL
40

36
24

20
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2020

18
2019

Sum vant vóru flestu avgreiddu málini um bygging og
15
vóru tey 14 í tali hetta árið. Harumframt vóru 6 mál um
matrikulering og sundurbýti, 2 mál um ognartøku og 10
2 mál vóru um annað, sum fellur uttan fyri virkisøkið 5
hjá kærunevndini.
0

2021

Kærunevndin í lendismálum hevði hetta árið eina
35
skrivliga viðgerð og 11 fundir og avgreiddi 24 mál,
sum eru nakað meira enn undanfarnað ár, tá 18 mál 30
vórðu avgreidd. Í 2019 avgreiddi nevndin 36 mál.
25
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BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM
2019

2020

2021

Byggimál

20

10

14

Matrikulering/sundurbýti

10

2

6

Tinglýsing

0

1

0

Ognartøka

0

2

2

Annað

6

3

2

36

18

24

Í alt

AVGREIÐSLAN
2019
Staðfest

2020

2021

12

8

11

Broytt

1

0

2

Heimvíst

4

1

2

10

3

5

Burturfallin

3

1

1

Steðgandi virknað

2

2

2

Kæra afturkallað

1

1

1

Uppafturtøku

3

2

0

36

18

24

Avvíst

Í alt

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðin í 2021 var 5 mánaðir og 2
dagar. Til samanberingar kann viðmerkjast, at miðal
viðgerðartíðin í 2020 var 5½ mánaðir og í 2019
var viðgerðartíðin 3 mánaðir og 21 dagar. 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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Staðfest
Broytt
Heimvíst
Avvíst
Burturfallin
Steðgandi virknað
Kæra afturkallað
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SERLIGA ÁHUGAVERD MÁL

Avgerð hjá kommunu um at útseta viðgerðina av einum byggiloyvi
Mál nr. 21/10063
Kærarin hevði latið inn umsókn til kommununa um
at byggja ein køst. Í telduposti hevur kommunan
kunnað kæraran um, at byggi- og býarskipanarnevndin
á fundi hevur samtykt at útseta viðgerðina av umsókn
hansara, til býráðið hevur tikið avgerð um at broyta
byggisamtyktina.

Kærunevndin í lendismálum avgjørdi at heimvísa
málið til nýggja viðgerð í kommununi og grundaði
avgerðina á, at kommunan sum meginregla ikki hevur
heimild at útseta at taka støðu til eina umsókn um
byggiloyvi til býráð hevur tikið avgerð um at broyta
byggisamtykt. Kommunan hevur sambært §§ 8, 9 og
6, stk. 1 í býarskipanarlógini tey neyðugu amboðini, ið
krevjast til at stýra møguligari framtíðarbygging.

Granni kærir um útbygging á raðhúsum
Mál nr. 20/00108
Kærarin eigur grannaognina til ognina, sum verður
útbygd. Kærarin metir, at talan er um bygging í mark
til báðar síður, og at talan er um bygging, sum ikki er
í samsvar við ásetingarnar í almennu byggisamtyktini
fyri kommununa, kap. 4, § 28, stk. 5b.

Kærunevndin viðmerkti, at tá kærdi ikki hevur søkt
um byggiloyvi til bilskúr, bilskýli, skúr ella smátt úthús
við ongum eldstaði, so kann viðgerðin av umsókn
um altan og vindfang ikki fara fram eftir hesari
undantaksregluni. Tí varð málið heimvíst til nýggja
viðgerð hjá kommununi.

Kommunan hevur viðgjørt umsóknina sum undantak
frá kap. IV, § 28, stk. 5 í Almennu byggisamtyktini og
avgjørdi at loyva byggingini sum frávik.

Kært er um byggiloyvi, sum er givið til granna á matr.nr. x
Mál nr. 21/08205
Kært er um byggiloyvi, sum er givið til granna á matr.
nr. x. Kærarin førir fram, at hann ikki er partshoyrdur,
hann hevur mist útsýnið, og er eisini ósamdur í,
hvussu byggisamtyktin skal tulkast. Kærunevndin
í lendismálum avgjørdi, at staðfesta avgerðina hjá
kommununi. Avgerðin er grundað á, at mett verður, at
heimild er fyri at veita byggiloyvi í hesum føri.

Føroya Kærustovnur 2021
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8/VINNUKÆRUNEVNDIN
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

Skeiðið hjá formanni, varðaformanni og serkønu lim
unum er 4 ár og verandi skeið gongur til juni 2024.

VIÐGERÐARØKIÐ
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
(setanarprógv).

Føroya Kærustovnur 2021

41

ALMANNA

SKATT

LESTRAR

LENDI

VINNU

PSYKIATRI

SKULD

FJØL

BARNA

ARBEIÐS

TVINGSILS

NÝGGJ MÁL
Í 2021 eru 25 kærur latnar Vinnukærunevndini.
Hetta er sama tal sum í 2020 og meira enn tvífalt so
nógvar kærur sum í 2019, tá 10 kærur vórðu latnar
Vinnukærunevndini. Hetta er eisini meira enn í bæði
2018 og 2017, tá ávikavist 17 og 22 kærur vórðu latnar
Vinnukærunevndini.
Flestu móttiknu kærurnar hetta árið eru um avgerðir
hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni og eru tær 12 í tali.
Afturat teimum komu 7 kærur inn um avgerðir hjá
Umhvørvisstovuni, 2 kærur um avgerðir hjá Akstovuni,
2 mál um setanarprógv og 1 kæra hvør um avgerðir hjá
ávikavist Landsverki og Landsdjóralæknanum.

1

2
2

12
7
2
Heilsufrøðiliga Starvsstovan 12
Akstovan

2

Umhvørvisstovan

7

Setanarprógv

2

Landsverk

2

Landsdjóralæknin

1

AVGREIDD MÁL
2019

2020

2021

Akstovan

3

1

3

Fjarskiftiseftirlitið

2

0

0

Heilsufrøðiliga Starvsstovan

7

13

9

Landsdjóralæknin

0

0

1

Setanarprógv

1

5

2

Skráseting Føroya

0

0

1

Umhvørvisstovan

1

4

5

Kappingareftirlitið

1

0

0

15

23

21

Í alt

Tiknar vórðu 21 avgerðir í 2021 og er hetta líknandi 2020 tá 23 avgerðir vórðu tiknar. Hetta er nakað væl meira
enn í 2019, tá 15 avgerðir vórðu tiknar.
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AVGREIÐSLAN

2019

2020

2021

Staðfest

8

7

8

Lutvíst staðfest

0

0

1

Broytt

0

0

1

Heimvíst

2

3

2

Ógilda

0

0

1

Avvíst

1

5

3

Burturfallin

0

2

0

Afturkallað

0

1

0

Kærufreist

0

1

1

Steðgandi virknaður

2

1

0

Viðhald (setanarprógv)

1

1

2

Uppafturtøka

1

1

1

Annað

0

1

1

15

23

22

Í alt

AKSTOVAN
3 AVGREIDD MÁL
Vinnukærunevndin viðgjørdi í 2021 3 mál um avgerðir
hjá Akstovuni. Eina málið snúði seg um at loyva
frávik frá kærufreist. Hini bæði málini snúðu seg um
ávikavist afturtøku av koyrirætti og broytta gildistíð
av koyrikorti. Vinnukærunevndin avgjørdi at staðfesta
báðar avgerðirnar hjá Akstovuni.

HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN
2

1

6
1

Staðfest

6

Ógilda

1

Broytt

1

Avvíst

2
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Eitt mál snúði seg um innflutning av
vandamiklum djórum
Málið snúði seg um, at Heilsufrøðiliga Starvsstovan
hevði tikið avgerð um, at hundur av slagnum American
Bully, ikki kundi innflytast. Vinnukærunevndin
staðfesti avgerðina hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni
um at sýta innflutningi av hundinum. Avgerðin varð
grundað á, at American Bully er ein blandingur av
kamphundasløgum, og mett varð, at American Bully
kann vera til vanda fyri menniskju ella djór, sbrt. § 3,
stk. 1 og 2 í kunngerð um innflutning av hundum v.m.
Vinnukærunevndin metti ikki, at Heilsufrøðiliga
Starvsstovan sum myndugleiki hevði heimild í
kunngerðini um innflutning av hundum o.ø. at krevja,
at hundurin varð sendur aftur til sendaralandið ella
skuldi avlívast.
Kunngerðin um at innflyta hundar, kettur og
gitnaðarevni er broytt síðani Vinnukærunevndin tók
avgerð í málinum og fevnir broytingin m.a. um greiða
heimild til landsdjóralæknan at gera av, um ólógliga
innfluttir hundar undir ávísum umstøðum skulu
sendast aftur til sendaralandið ella avlívast.

Eitt mál snúði seg um djóravælferðarlógina
Málið snúði seg um, at Heilsufrøðiliga Starvsstovan
hevði tikið avgerð um bráðfengis avgerð um avlíving
av kríatúrum vísandi til djóravælferðarlógina. Vinnu
kærunevndin staðfesti avgerðina hjá Heilsu
frøðiligu
Starvsstovuni.

Tvey mál snúðu seg um alilógina
Annað málið snúði seg um avgerð hjá Heilsufrøðiligu
Starvsstovuni at vraka umsókn um aliloyvi til krækling,
vísandi til, at einki aliloyvi til aling av kræklingi varð
boðið út. Vinnukærunevndin staðfesti avgerðina hjá
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni at vraka umsóknina um
aliloyvi til krækling.
Hitt málið snúði seg um kæru um avgerð hjá
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni at lata loyvi til at ala
tara. Vinnukærunevndin staðfesti avgerðina hjá
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni at lata loyvi til at ala
tara, vísandi til, at málið varð viðgjørt á ein sakligan og
fullgóðan hátt, har atlit m.a. vórðu tikin til áhugamálini
hjá kærarunum.
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Tvey mál snúðu seg um matvørulógina
Annað snúði seg um avgerð hjá Heilsufrøðiligu
Starvsstovuni at taka aftur løggilding hjá virki
sambært matvørulógini. Vinnukærunevndin staðfesti
avgerðina hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni um at
taka aftur løggildingina, grundað á, at virkið ikki leyk
treytirnar fyri løggilding, samstundis sum at forboð frá
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni ikki vóru fylgd.
Hitt málið snúði seg um kæru um avgerð hjá
Heilsufrøðiligu Starvsstovuni eftir matvørulógini.
Vinnukærunevndin vísti á, at talan var ikki um eina
avgerð hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, ið kundi
kærast til Vinnukærunevndina og avvísti tí kæruna.

Eitt mál snúði seg um rakstrarkunngerðina
Málið snúði seg um góðkenning av rakstrarætlanum
sambært rakstrarkunngerðini. Ásett er í rakstrar
kunngerðini, at loyvishavarar hava ábyrgd av, at ein
framhaldandi rakstrarætlan er fyri hvørt alibrúk og
skulu hesar rakstrarætlanir sendast Heilsufrøðiligu
Starvsstovuni til góðkenningar.
Vinnukærunevndin broytti avgerðina hjá Heilsu
frøðiligu Starvsstovuni vísandi til, at grundarlag ikki
varð fyri at nokta at góðkenna rakstrarætlanina.

2 mál snúðu seg um onnur yvirskipaði viðurskifti
Annað málið snúði seg um innlitsmál, har Heilsufrøðiliga
Starvsstovan hevði noktað innlit í mál eftir innlitslógini.
Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevði sýtt innlit í ávís skjøl
og ávísar upplýsingar. Vinnukærunevndin staðfesti
avgerðina hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni at sýta
innlit í ávís skjøl og ávísar upplýsingar.
Hitt málið snúði seg um seg um uppafturtøku av máli,
har Vinnukærunevndin áður hevði tikið avgerð um
kæru um avgerð hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni eftir
djóravælferðarlógini. Vinnukærunevndin avgjørdi at
avvísa málið, tá talan var um mál sum longu var avgreitt
av nevndini og myndugleikin helst av misgáum hevði
givið kæraranum nýggja kæruvegleiðing.
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LANDSDJÓRALÆKNIN
1 AVGREITT MÁL
Eitt mál snúði seg um lúsakunngerðina
Málið snúði seg yvirskipað um, at Landsdjóralæknin
hevði tikið avgerð um talið av smoltum sum kundu
setast út í alibrúk, vísandi til lúsakunngerðina.
Vinnukærunevndin avgjørdi at ógilda avgerðina hjá
Landsdjóralæknanum vísandi til, at myndugleikin ikki
kundi prógva, at vantandi partshoyring av kæraranum
og tilvísing til skeivt lógargrundarlag í avgerðini,
ikki hevði verið uttan týdning fyri avgerðina hjá
myndugleikanum.

SKRÁSETING FØROYA
1 AVGREITT MÁL
Málið snúði seg um avgerð hjá Skráseting Føroya
um ikki at góðkenna viðtøkubroytingar sambært
vinnufyritøkulógini. Vinnukærunevndin avgjørdi
lutvíst at staðfesta og lutvíst at broyta avgerðina
hjá Skráseting Føroya. Lutvísa broytingin hevði við
sær, at ein viðtøku
broyting, ið Skráseting Føroya
í avgerð síni ikki hevði góðtikið, varð góðtikin av
Vinnukærunevndini.

SETANARPRÓGV
2 AVGREIDD MÁL
Ásett er í lógini um setanarprógv, at arbeiðsgevari,
undir ávísum umstøðum, hevur skyldu at lata
løntakara allar upplýsingar um allar treytir av týdningi
fyri setanarvirðuskiftini – setanarprógv.
Í báðum málum metti Vinnukærunevndin, at
arbeiðsgevarin ikki hevði hildið upplýsingarskyldu
sína mótvegis arbeiðstakaranum sambært lógini um
setanarprógv.
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UMHVØRVISSTOVAN
1
2
1
1

Loyvt frávik frá kærufreist

2

Noktað partsstøðu

1

Staðfest

1

Sýtt steðgandi virkna

1

Tvey av málunum høvdu tilknýti hvørt til annað. Annað
málið snúði seg um avgerð hjá Umhvørvisstovuni
um m.a. prísáseting sambært elveitingarlógini.
Vinnukærunevndin heimvísti avgerðina til nýggja
viðgerð hjá Umhvørvisstovuni vísandi til, at tað m.a.
ikki var nøktandi grundgivið fyri prísásetingini. Hitt
málið snúði seg um uppafturtøku av fyrru avgerðini
hjá Vinnukærunevndini at heimvísa avgerðina hjá
Umhvørvisstovuni. Vinnukærunevndin metti ikki, at
grundarlag var fyri uppafturtøku av avgerðini vísandi
til, at tað m.a. ikki vórðu nýggjar faktiskar upplýsingar
í málinum, ið sannlíkt kundu føra til aðra niðurstøðu.
Hini trý málini hava øll eitt ávíst tilknýti hvørt til
annað og viðgera avgerðirnar ymiskar tættir í sama
yvirskipaða máli, ið snýr seg um kæru sambært
elveitingarlógini.
Eina avgerðin snúði seg um, hvørt ein avgerð
hjá Umhvørvisstovuni var at meta sum ein
fyrisitingarlig avgerð, ið var fevnd av málsræðinum
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hjá Vinnukærunevndini. Vinnukærunevndin gav
kæraranum viðhald í, at talan var um ein fyrisitingarliga
avgerð, sum varð fevnd av málsræðinum hjá
Vinnukærunevndini og at kærarin var at meta sum
partur í málinum.
Onnur avgerðin snúði seg um partsstøðu.
Vinnukærunevndin metti ikki, at kærarin, ið ynskti at
kæra avgerð hjá Umhvørvisstovuni, var at meta sum
partur í ítøkiligu avgerðini hjá myndugleikanum. Tískil
vísti Vinnukærunevndin kæruna frá sær, sambært § 8 í
kunngerðini um Vinnukærunevnd, tá kærarin ikki var
at meta sum partur í ítøkiliga málinum og tískil ikki
hevði kærurætt.
Triðja avgerðin snúði seg um steðgandi virknað eftir
løgtingslóg og kunngerð um vinnukærunevnd. Kærarin
ynskti, at kæran um avgerð hjá myndugleikanum skuldi
hava steðgandi virknað. Vinnukærunevndin metti ikki,
at slíkar serligar umstøður vóru til staðar, ið góvu
grundarlag fyri, at loyva kæruni steðgandi virknað.
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GJALD FYRI KÆRUR
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 2021 er gjald á kr. 4.000 rindað 3 ferðir. Í 2020 var
gjald á 4.000 kr. rindað 2 ferðir.

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðin fyri øll avgreidd mál hjá
Vinnukærunevndini í 2021 var áleið 5 ½ mánaðir. Í
2020 var viðgerðartíðin uml. 3 ½ mánaðir. Sostatt
var miðal viðgerðartíðin í 2021 eitt vet longri enn
miðal viðgerðartíðin í 2020. Hetta skyldast m.a., at
fleiri serliga rúgvismikil og torgreidd mál eru avgreidd

í 2021. Hóast viðgerðartíðin er nakað longri í 2021
enn í 2020, so verður viðgerðartíðin mett at vera
nøktandi fyri hetta slagið av málum, tá atlit skal takast
til ummælis- og hoyringsfreistir, og talan stundum er
um fløkt mál við rúgvismiklum skjalatilfari.
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9/PSYKIATRISKA
SJÚKLINGAKÆRUNEVNDIN
NEVNDIN
Limir í Psykiatrisku sjúklingakærunevndini eru:
• Nella Festirstein,
løgfrøðingur og forkvinna í nevndini
• Jeaneth Løkjá, lækni
• Oda Jóhansdóttir, nevndarlimur

VIÐGERÐARØKIÐ
Kærast kann til Psykiatrisku sjúklingakærunevndina
um persónur í sambandi við innlegging á psykiatrisku
deild verður útsettur fyri tvingsil.
Hin 1. oktober 2009, tvs. fyri góðum 12 árum síðani,
kom nýggj psykiatrilóg í gildi og við henni bleiv
rættartrygdin hjá føroysku sjúklingunum á sama
støði, sum í hinum norðanlondum. Við hesi lógini,
fekk føroyski sjúklingurin nú møguleika at kæra
tvingsilsinntriv til eina kærunevnd og fekk tilnevnt ein
sjúkligarráðgeva í hesum sambandi.
Psykiatrilógin byggir á tað grundsjónarmið, at tvingsil
í samband við innlegging, uppihald og viðgerð á
psykiatriskari deild eigur at verða fyribyrgt og sloppið
undan so vítt tað yvirhøvur ber til. Hinvegin ber ikki
til at sleppa heilt undan tvingsli á hesum økinum. Tað
er sambært lógini loyvt at brúka ymisk sløg av tvingsli,
tá ið serlig viðurskifti tala fyri tí.

Nevndin skal hava tikið avgerð sum skjótast, og innan
7 gerandisdagar aftaná kæran er móttikin, tá talan
er um tvingsilsviðgerð. Psykiatriska sjúklinga
kæru
nevndin viðger kærur um allar tvingsilsfyriskipanir á
psykiatrisku deild.
Allir sjúklingar, sum eru undir tvingsilsfyriskipanum,
fáa tilnevnt ein sjúkligaráðgeva. Uppgávan hjá
sjúklingaráðgevanum er at vitja sjúklingin, og hava
støðugt samband við hann. Ráðgevin skal leiðbeina
og geva ráð í øllum viðvíkjandi innlegging, uppihaldi
og viðgerð á psykiatrisku deild. Harumframt skal
ráðgevin hjálpa sjúklinginum við møguligari kæru
og vera hjástaddur, tá ið kæran verður viðgjørd í
kærunevndini. Skipanin við sjúklingaráðgevum skal
tryggja, at psykiatriskir sjúklingar, sum vera lagdir undir
tvingsil, fáa rætt til stuðul og hjálp, bæði menniskjaliga
og rættarliga frá óheftum persóni, ið hevur neyðuga
førleikan.

Tvingsilsinntrivini eru til dømis tvingsilsinnlegging,
tvingsilsafturhald á deildini, tvingsilsviðgerð, brúk av
tvingsilsfastspenning og brúk av kropsligari megi (t.e.
at starvsfólk halda sjúklinginum føstum).
Rættartrygdin hjá sjúklingunum er vard við at ein
týðandi partur av lógini inniheldur eina røð av
ásetingum, ið hava til endamál at avmarka ella, um til
ber, at fyribyrgja nýtslu av tvingsli.
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NÝGGJ MÁL
15

10

2021

Hvør kæra til Psykiatrisku sjúklingakærunevndina
inniheldur ofta kærur um fleiri ymisk tvingsilsinntriv 6
og so var eisini hetta árið. Í teimum 13 kærunum varð
3
kært um tilsamans 17 tvingsilsinntriv.

11

2020

9

13

2019

Í 2021 vórðu 13 kærur latnar Psykiatrisku sjúklinga
kærunevndini. Hetta eru 3 kærur fleiri enn í 2020, tá 12
10 kærur vórðu latnar nevndini.

0

AVGERÐIRNAR
2019

2020

2021

Tvingsilsinnlegging

4

3

6

Tvingsilsfastspenning

1

1

0

Tvingsilsafturhald

3

3

7

Bráðfeingis sissandi heilivág

3

2

1

Fasthaldan

0

0

0

Tvingsilsviðgerð

3

3

1

Tvungin uppfylging

0

0

0

Annað (uttanfyri heimildarøki)

3

2

2

Í alt

17

14

17

Psykiatriska sjúklingakærunevndin hevur hildið 6
fundir í 2021. Í einum føri varð kæran avvíst, tí hon fall
uttanfyri heimildarøkið hjá kærunevndini og í trimum
førum varð kæra afturkallað. Nevndin viðgjørdi
soleiðis 13 tvingsilsinntriv og avgjørdi at góðkenna øll
hesi tvingsilsinntrivini.

1
3

13

Goðkent
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SJÚKLINGARÁÐGEVAR
Sjúklingaráðgevar
hava
verið
tilnevndir
26 50
ferðir í 2021, sum er munandi færri enn í 2020,
tá ið tað vóru tilnevndir 46 sjúklingaráðgevar. 40
Tilnevningin av sjúklingaráðgevum fylgir talinum av
tvingsilsfyriskipanum, sum eisini eru munandi færri í 30
2021 enn bæði árini frammanundan.

46
33
26
2021

10

2020

2019

20

0

TVINGSILSFYRISKIPANIR Á PSYKIATRISKA DEPLINUM Í 2021
2019

2020

2021

Tvingsilsinnlegging

19

23

14

Tvingsilsafturhald

7

20

10

26

32

8

Tvingsilsviðgerð

7

7

3

Verjutiltøk

0

0

0

Persónlig vernd

0

1

0

26

25

10

3

4

0

88

112

45

Tvingsilsfastspenning

Sissandi heilivágur
Fasthaldan
Í alt

Psykiatriski depilin hevur upplýst fyri Føroya
Kærustovni, at frá 1. januar til 31. desember 2021
hava 45 tvingsilsfyriskipanir verið tilsamans í mun til
2020, har tað vóru 112 tvingsilsfyriskipanir.
Tølini frá Psykiatriska deplinum vísa, at tvingsils
fyriskipanirnar í 2021 eru munandi færri enn bæði í

2019 og 2020. Minking er á øllum økjum, men størsta
minkingin sæst innan tvingsilsfastspenning og sissandi
heilivág undir tvingsli.
Hetta samsvarar eisini við tølini fyri tilnevning av
sjúklingaráðgevum, har tað vóru 26 tilnevningar av
sjúklingaráðgevum í mun til 46 í 2020.

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðin fyri kærurnar hjá Psykiatrisku
sjúklingakærunevndini er umleið 10 dagar í 2021, og
hóast hetta er 2 dagar longri enn miðal viðgerðartíðin í
2020, ið var 8 dagar, er talan um eina góða viðgerðartíð.
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10/SKULDARUMSKIPANARNEVNDIN
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.

NÝGGJ MÁL

30

Í 2021 fekk Skuldarumskipanarnevndin 16 umsóknir. 25
Hetta er tað sama sum í 2020, tá 16 umsóknir komu
inn og nakað minni enn í 2019, tá 26 umsóknir komu 20
inn til Skuldarumskipanarnevndina.
15

26
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16

16
2021

2020

5

2019

10

0

MÁLINI UPPBÝTT EFTIR SKULDARSLAGI
2019

2020

2021

Ymisk skuld

7

4

7

Skattaskuld

10

5

0

Mvg

2

3

2

Vinnulán og veðhaldslán

0

1

0

Lestrarlán

1

1

1

Rentur

6

2

6

26

16

16

Í alt
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2019

2020

2021

Ymisk skuld

7

4

7

Skattaskuld
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5

0

Mvg

2

3

2

Vinnulán og veðhaldslán

0

1

0

Lestrarlán

1

1

1

Rentur

6

2

6

26

16

16

MÁLINI UPPBÝTT EFTIR SKULDARSLAGI

Í alt

AVGREIDD MÁL
25

Skuldarumskipanarnevndin hevði 4 fundir í 2021,
og vórðu 14 mál avgreidd. Hetta er nakað minni enn 20
undanfarna ár, tá 22 mál vóru avgreidd. Í 2019 vórðu
25 mál avgreidd.
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25
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2020
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2019
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AVGREIDD MÁL UPPBÝTT EFTIR SKULDARSLAGI
2019

2020

2021

Ymisk skuld

5

12

1

Skattaskuld

10

3

7

Mvg

1

2

2

Vinnulán og veðhaldslán

0

1

0

Lestrarlán

2

1

1

Rentur

7

3

5

25

22

16

2019

2020

2021

10

11

4

Veita gjaldsskáa/avdráttur settur niður

4

3

0

Steðga rentutilskriving

1

0

5

Víst til Skiftirættin, ella privata loysn

0

0

0

Umsókn ikki gingin á møti

4

0

3

Burturfallin mál

4

8

4

Víkja fyri lániskuld, flyta veðbræv í aðra ogn

2

0

0

25

22

16

Í alt

MÁLINI VÓRÐU AVGREIDD SOLEIÐIS

Full ella lutvís eftirgeving

Í alt
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SLAG AV SKULD
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Ymisk skuld

15

Skattaskuld
Mvg

10

Vinnulán og veðhaldslán

5

Lestrarlán
Rentur

0
2019

2020

2021

EFTIRGIVIN SKULD
Skuldarumskipanarnevndin eftirgav í alt umleið kr.
757.059 í 2021. Skuldin er uppbýtt soleiðis:
Rentuskuld

uml. kr.

636.773

Renta av vinnu- og veðhaldsláni

uml. kr.

92.443

Lestrarskuld

uml. kr.

27.849

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 og tølini kunnu sostatt broytast eitt sindur, frá tí
umsóknin kom inn, til avgerðin varð tikin av nevndini.
Tølini fyri eftirgevingar eru sera lág fyri 2021 í mun
til undanfarin ár. Orsøkin til lágu tølini er, at onkur
av umsøkjarunum hevur ikki lokið treytirnar í lógini
fyri eftirgeving. Eisini er onkur umsøkjari biðin um at
venda sær til Skiftirættin fyri fáa eina samlaða loysn á
skuldini.

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.
Í málunum, har umsøkjari er biðin um at venda sær
til skiftirættin, hevur talan verið um mál, har almenna
skuldin hevur verið lítil í mun til privatu skuldina, ella
at umsøkjarin hevur skuld til fleiri ymiskar kreditorar,
og tá er best um ein samla loysn verður gjørd uppá alla
skuldina.

VIÐGERÐARTÍÐIN
Miðal viðgerðartíðin í 2021 var á leið 4½ mánaðir
og má sigast at vera góð fyri hetta slagið 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

Skuldarumskipanarnevndin kann gera sína niðurstøðu.
Til samanberingar kann nevnast, at miðal viðgerðartíðin
í 2020 var 6½ mánaðir og í 2019 á leið 5 mánaðir.
Viðgerðartíðin á hesum øki hevur annars ofta ligið á
uml. 8 mánaðum.
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11/FJØLMIÐLANEVNDIN
NEVNDIN
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.

NÝGGJ MÁL
6

Í 2021 er 1 mál innkomið til Fjølmiðlanevndina til
viðgerðar og snúði tað seg um brot á góðan fjølmiðlasið.
Harumframt eru 2 mál innkomin við kunnandi tilfari
til Fjølmiðlanevndina. Talið av innkomnum málum til
viðgerðar undanfarna ár varð 2 og yvirskipað hevur
mongdin á innkomnum málum verið minkandi seinnu
árini.

5

Brot á góðan fjølmiðlasið

6

Annað

4
3

2

2

1

1
0

2019

2020

3

3

2021

AVGREIDD MÁL
Fjølmiðlanevndin hevði ongan fund í 2021 og einki
mál er avgreitt.
Talvan vísir gongdina í mongdini av avgreiddum málum
hjá Fjølmiðlanevndini. Yvirskipað hevur mongdin av
avgreiddum málum verið minkandi seinnu árini.
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Ikki viðhald
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12/HØVUÐSBARNAVERNDARNEVNDIN
NEVNDIN
Í Høvuðsbarnaverndarnevndini sita:
• Birita Ludvíksdóttir, løgfrøðingur og forkvinna
• Suni Poulsen, sálarfrøðingur
• Ingvør Justinussen, barnasakkøn

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

MÓTTIKIN TILMÆLI OG BRÁÐFEINGIS AVGERÐIR TIL GÓÐKENNINGAR
150

141
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101

2021

2020

30

2019

60

0

UMSORGANARYVIRTØKA OG LONGD FYRISKIPAN
Við ársenda í 2021 vóru í alt 95 umsorganaryvirtikin
børn í Føroyum. Av hesum vóru 72 í fosturheimi, 19
børn vóru á stovni í Føroyum, og 4 børn vóru á stovni
uttanlands.
Við ársenda í 2021 vóru harumframt 8 ung í aldrinum
18 – 21 í longdari fyriskipan. Av hesum vóru 7 ung í
fosturheimi, og 1 var á stovni uttanlands.
Til samanberingar vóru í 2020 í alt 92 umsorganar
yvirtikin børn og 12 ung í longdari fyriskipan.
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AVGERÐIR
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Tilsamans 129 mál vórðu móttikin og viðgjørd í
Høvuðsbarnaverndarnevndini í 2021. Talið er nakað
minni enn í 2020, men væl hægri enn í 2019.
Málini snúgva seg millum annað um umsorganar
yvirtøku av børnum, um samveru millum somu børn
og foreldur teirra ella onnur, um inn- og útskrivan
av stovni, um familjuviðgerð ella um góðkenning av
bráðfeingis avgerðum hjá barnaverndarnevndunum.
Harumframt verða nevndu fyriskipanir regluliga endurskoðaðar 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. Harumframt kann tilmæli viðvíkjandi einum

60
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barni verða lagt fyri Høvuðsbarnaverndarnevndina til
støðutakan fleiri ferðir um árið.
Í 2021 tók Høvuðsbarnaverndarnevndin tilsamans
272 avgerðir. Hetta eru færri avgerðir enn í 2020, tá
talið av avgerðum var 318. Talið er tó væl hægri enn í
2019, tá talið av avgerðum var 216.
Tiknu avgerðirnar í 2021 snúðu seg um 104 børn.
Talið av børnum var til samanberingar 81 í 2019 og
106 í 2020
Samanumtikið boðað hagtølini frá 2021 frá, at
virksemið í Høvuðsbarnaverndarnevndini í 2021
hevur verið nakað minni enn í 2020, men framvegis
væl størri enn í 2019.
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AVGERÐIR Í MUN TIL TILMÆLI
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ALDURSBÝTI Á BØRNUNUM
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UMSORGANARYVIRTØKA
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 2021 vórðu 13 børn umsorganaryvirtikin fyri fyrstu
ferð. Av hesum 13 børnunum vórðu 4 børn sett í
fosturfamilju, meðan 9 vórðu sett á stovn. Aldursbýtið
á teimum 13 børnunum var frá 0 til 17 ár.
Í 6 málum avgjørdi Høvuðsbarnaverndarnevndin ikki
at taka undir við tilmælinum um umsorganaryvirtøku
av
børnunum.
Høvuðsbarnaverndarnevndin
metti í hesum málum ikki, at grundarlag var fyri
umsorganaryvirtøku. Ein umsorganaryvirtøka av

einum barni er ein sera inntrívandi avgerð. Av hesi
orsøk kann ein umsorganaryvirtøka einans fremjast,
um tað er neyðugt, og tá ið fyribyrgjandi fyriskipanirnar
ikki verða mettar at kunna skapa eitt nøktandi úrslit
fyri barnið.
Børn kunnu verða varandi umsorganaryvirtikin, um
tað má metast at vera sannlíkt, at foreldrini varandi
ikki eru før fyri at geva barninum nøktandi umsorgan,
ella um barnið, eftir at tað hevur verið til fosturs í
minst 5 ár, hevur fingið so sterkt tilknýti til hesi, at tað
er av stórum týdning og best fyri barnið, at tað verður
verandi hjá fosturforeldrunum.
1 barn bleiv varandi umsorganaryvirtikið í 2021,
og hetta var grundað á, at tað var mett sannlíkt, at
foreldrini varandi ikki eru før fyri at geva barninum
nøktandi umsorgan.

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

frammanundan var umsorganaryvirtikin við uppihaldi
á stovni uttanlands, og 1 barn ið frammanundan var í
longdari fyriskipan við uppihaldi á stovni uttanlands.
3 børn blivu sostatt fyri fyrstu ferð sett á stovn
uttanlands í 2021.

5 børn vórðu sett á stovn uttanlands í 2021 – øll í
Danmark. Av teimum 5 børnunum var 1 barn, ið

SAMVERA
Høvuðsbarnaverndarnevndin
umsorganaryvirtikin børn.

ásetur

samveru

við

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. Hetta hendi í 6 avgerðum í 2021.
Tess eldri og meira búgvið barnið er, tess størri ávirkan
kann barnið hava á, hvussu samveran verður skipað.
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FAMILJUVIÐGERÐ
Høvuðsbarnaverndarnevndin kann innskriva familjur
til samdøgurs- ella dagviðgerð á Familjudeplinum
undir Eind 10 í Almannaverkinum. Familjuviðgerð
á Familjudeplinum er ein fyribyrgjandi fyriskipan,
har foreldur við menningarmøguleikum kunnu fáa
munagóða hjálp í rættari tíð, umframt at møguleiki er
fyri at kanna førleikarnar hjá foreldrunum nærri.

Í 2021 vórðu 3 familjur, við tilsamans 7 børnum,
innskrivaðar til viðgerð á Familjudeplinum sum
samdøgurstilboð. Harumframt var ein familja, sum í
2020 varð innskrivað til samdøgurstilboð, sum í 2021
bleiv innskrivað til dagtilboð.

AVGERÐIR UM UNG YVIR 18 ÁR, SUM HALDA FRAM Í FYRISKIPAN
Umsorganaryvirtøka heldur uppat, tá tann ungi fyllir
18 ár.
Høvuðsbarnaverndarnevndin kann tó avgera, at tann
ungi kann halda fram í longdari fyriskipan undir
barnaverndarlógini, 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 undir barnaverndarlógini eigur bert
at verða longd, 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.
Í 2021 vóru 9 avgerðir tiknar um longda fyriskipan.
Harumframt tók Høvuðsbarnaverndarnevndin í einum
føri ikki undir við tilmælinum um longda fyriskipan.
Tær 9 avgerðirnar um longda fyriskipan snúðu um 9
ymisk ung. Av hesum vóru 5 ung í longdari fyriskipan í
fosturheimi, og 4 ung vóru í longdari fyriskipan á stovni
í Føroyum ella uttanlands. Av teimum 9 ungu fóru 3
úr longdu fyriskipanini aftur í 2021. Ein ungur fór úr
longdu fyriskipanini, tí samtykki bleiv tikið aftur av
viðkomandi, og tvey ung fóru úr longdu fyriskipanini,
tí tey fóru í aðra fyriskipan hjá Almannaverkinum.

BRÁÐFEINGIS AVGERÐIR
Barn kann verða tikið úr heiminum uttan rættarúrskurð, um vandi er fyri, at tað verður skatt av
at verða verandi í heiminum. Eisini kann foreldrum
verða noktað at fáa barn heimaftur, um vandi er fyri,
at barnið verður skatt, um tað fer heim.

standa við í 4 mánaðir. Í tí tíðarskeiðinum eigur
barnaverndartænastan 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.

Somuleiðis kann ein bráðfeingis avgerð verða tikin,
um eitt barn er uttan umsorgan, tvs. at eingin er at
taka sær av barninum.

Í 2021 viðgjørdi Høvuðsbarnaverndarnevndin 4 bráðfeingis avgerðir. 3 avgerðir vórðu góðkendar, meðan 1
avgerð ikki bleiv góðkend.

Tað er barnaverndarnevndin í økinum, ið tekur bráð
feingis avgerðina. Avgerðin skal leggjast fyri Høvuðs
barnaverndarnevndina til góðkenningar beinanvegin,
og í seinasta lagi 2 yrkadagar eftir at hon er tikin.

Tær 4 bráðfeingis avgerðirnar snúðu seg um 3 ymisk
børn í aldrinum 13 – 17 ár.

Um bráðfeingis avgerð verður góðkend av Høvuðs
barnaverndarnevndini, kann avgerðin í mesta lagi
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Talið av bráðfeingis avgerðum fall sostatt í 2021 niður
aftur á støði sum var í árunum 2017 – 2019. Í 2020
vóru óvanliga nógvar bráðfeingis avgerðir tiknar (11
avgerðir).
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BARNAVERNDARØKINI – YMISKT VIRKSEMI
Føroyar eru deildar í 8 barnaverndarøki við tilhoyrandi
barnaverndartænastum:
• Barnaverndartænastan fyri Tórshavnar kommunu
• Barnaverndartænastan fyri Norðoyggjar
• Barnaverndartænastan fyri Suðuroynna
• Barnaverndartænastan fyri Eysturkommunu og
Fuglafjarðar kommunu
• Barnaverndartænastan við Skálafjørðin
• Barnaverndartænastan í VEKS-samstarvinum
millum Vestmanna-, Eiðis-, Kvívíkar- og
Sunda kommunur
• Barnaverndartænastan í Vágum
• Barnaverndartænastan fyri Sandoyar og
Skúvoyar kommunur
60

55

Tað eru barnaverndartænasturnar, ið leggja mál um
t.d. umsorganaryvirtøku fyri Høvuðsbarnaverndar
nevndina, ið síðani tekur endaliga avgerð í málunum.
Í alt vóru 95 børn umsorganaryvirtikin og 8 børn vóru
í longdari fyriskipan tann 31. desember 2021. Ábyrgdin av málunum viðvíkjandi hesum børnunum var
soleiðis deild millum barnaverndartænasturnar:

58

Umsorganaryvirtikin børn pr. 31.12.2021
Umsorganaryvirtikin børn pr. 31.12.2020
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Børn í longdari fyriskipan pr. 31.12.2020
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Í 2021 móttók Høvuðsbarnaverndarnevndin 129 tilmælir og bráðfeingis avgerðir til góðkenningar.
Hesi vóru býtt soleiðis millum barnaverndartænasturnar:
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Høvuðsbarnaverndarnevndin tók 272 avgerðir í 2021.
Hesar avgerðir vóru soleiðis býttar millum barnaverndartænasturnar:
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Sum tað sæst, er sera stórur munur á, hvussu stórt virksemi er í teimum ymisku barnaverndartænastunum –
bæði í mun til tilmælir og avgerðir, ið Høvuðsbarnaverndarnevndin hevur móttikið.
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Ein orsøk kundi verið tann stóri munurin á fólka
talinum í teimum átta barnaverndarøkjunum. Tað er
tó greitt, at hóast hædd verður tikin fyri muninum í
fólkatalinum, so er sera stórur munur á virkseminum
í teimum ymisku barnaverndarøkjunum. Tað er tí
trupult at vísa á nakra ávísa orsøk til, hví virksemi er
størri í ávísum barnaverndarøkjum í mun til onnur.
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VIÐGERÐARTÍÐ
Í 2021 gingu í miðal 20 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.

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. Høvuðs
barnaverndarnevndin er saman á fundi 3. hvørja viku.

Viðgerðartíðin var styttri í 2021 í mun til 2020, tá viðgerðartíðin var 24 dagar.

Tá Høvuðsbarnaverndarnevndin móttekur eina bráðfeingis avgerð frá einari barnaverndartænastu til
góðkenningar, tekur Høvuðsbarnaverndarnevndin
støðu til bráðfeingis avgerðina innan tveir gerandis
dagar - í flestu førum sama dag ella dagin eftir.

Tá mál til Høvuðsbarnaverndarnevndina er móttikið á
Føroya Kærustovni, verður tað kannað og viðgjørt av
løgfrøðingi, áðrenn tað verður lagt fyri Høvuðsbarna

KÆRUR
Kærur um avgerðir hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini
verða lagdar fyri Føroya Rætt. Í 2021 blivu 10 avgerðir
hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini kærdar til Føroya
Rætt.

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

Kæran kann fevna um alla avgerðina ella ein
part av avgerðini. Til dømis kunnu foreldur kæra
avgerð um samveru, hóast tey ikki kæra avgerð um
umsorganaryvirtøkuna.

Úrslitið av viðgerðunum hjá Føroya Rætti av
avgerðunum hjá Høvuðsbarnaverndarnevndini var
soleiðis:

2019

2020

2021

Avgerð staðfest

8

14

9

Avgerð ikki staðfest

0

0

0

Avgerð lutvíst staðfest

5

0

1

Kæra tikin aftur av kærara

3

5

0

Kæra ikki viðgjørd enn

0

0

1

Tveir dómar, avsagdir av Føroya Rætti, blivu skotnir
inn fyri Eystara Landsrætt av kærara. Av hesum bleiv
ein dómur staðfestur, meðan hin enn ikki er blivin
viðgjørdur av Eystara Landsrætti.
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13/KÆRUNEVNDIN HJÁ
ARBEIÐSLOYSISSKIPANINI OG
BARSILSSKIPANINI
NEVNDIN
Í kærunevndini hjá Arbeiðsloysisskipanini eru tríggir
limir. Í nevndini sita:
• Kristina Samuelsen, advokatur og forkvinna
• Hans Joensen,
formaður í Havnar Arbeiðsmannafelag
• Jón Hestoy, stjóri

VIÐGERÐARØKIÐ
Tann 1. januar 2021 vóru kærunevndirnar hjá
Arbeiðsloysisskipanini og Barsilsskipanini lagdar
saman til eina nevnd, sum kallast Kærunevndin hjá
Arbeiðsloysisskipanini og Barsilsskipanini.

Henda nevndin viðger kærur um avgerðir hjá
Arbeiðs
loysisskipanini eftir løgtingslóg nr. 113 frá
13. juni 1997 um arbeiðsloysistrygging og arbeiðs
ávísing, og kærur um avgerðir hjá Barsilsskipanini eftir
løgtingslóg nr. 48 frá 3. apríl 2002 um barsilsskipan.

NÝGGJ MÁL
Í 2021 komu 5 nýggjar kærur til Kærunevndina hjá
Arbeiðsloysisskipanini og Barsilsskipanini. Tríggjar av
kærunum snúgva seg um arbeiðsloysisstuðul og tvær
um barsilskipanina. Talið av kærum nakað lægri enn
í 2020, tá 8 nýggjar kærur komu inn. Allar innkomnu
kærurnar í 2020 vóru um arbeiðsloysisstuðul og
helvtina av innkomnu kærunum tað árið høvdu við
korona skipanina at gera. Í 2021 er ongin kæra um
lønarískoyti frá korona-skipanini innkomin, men
snúgva kærurnar seg um ymiskt viðurskifti.

AVGREIDD MÁL
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grunninum hevði 5 fundir í 2021 og avgreiddi 5 mál.
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BÝTIÐ AV AVGREIDDUM MÁLUM
		2021
Lønarískoyti frá korona-skipanini

		1

Ivi um ov nógv útgoldnan stuðul úr ALS

		1

ALS-gjald			1
Sýtt barsil 			

1

Frítøka at rinda til barsilsgrunnin			

1

Í alt

5

28

26

AVGREIÐSLAN
Kærunevndin hevur avgreitt 5 kærur hetta árið. Av
hesum er ein broytt, tvær eru heimvístar og tvær eru
burturfalnar.

1
2

2

VIÐGERÐARTÍÐIN
Í 2021 var miðal viðgerðartíðin knappar 4 mánaðir.
Hetta er tað sama sum í 2020, men styttri enn í
2019 tá var miðal viðgerðartíðin góðar 5½ mánaðir.
Mett verður, at viðgerðartíðin á hesum øki er góð,
tí atlit mugu takast til krøvini til málsupplýsing og
partshoyring. Eisini er trupult at staðfesta nakað
yvirskipað í mun til miðal viðgerðartíð, tá talið á
málum er so avmarkað.

70

Føroya Kærustovnur 2021

Broytt

1

Burturfallin

2

Heimvíst
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Lønarískoyti frá serligu koronaskipanini
Mál nr. 20/00228
Sambært § 3, stk. 2 í ll. nr. 96 frá 23. juni 2020 um
broyting í løgtingslógum um arbeiðsloysistrygging
og arbeiðsávísing er løgtingslógin galdandi fyri teir
persónar, sum eru í stuðulskipanini áðrenn 1. juli 2020.
Upplýst er í málinum, at A sambært sáttmála er settur
í starv frá 15. august 2019 -15. mai 2020 + 15. august
2020 - 15. mai 2021. Hin 21. apríl 2020 fekk hann
játtað lønarískoyti frá 12. mars 2020 til og við 15. mai
2020.
Hin 21. august 2020 søkti arbeiðsgevarin aftur
um lønarískoyti til A. ALS sýtti umsóknini við tí
grundgeving, at tá lógin varð longd at vera galdandi frá
1. juli til 31. august 2020, var hetta bert fyri tey, sum
frammanundan høvdu fingið játtað stuðul. A var ikki
í koronaskipanini 30. juni 2020, og varð umsóknin tí
ikki gingin á møti.
Løgfrøðiligi spurningurin er sostatt um ein, sum áður
hevur fingið stuðul úr skipanini enn kann metast at
vera í skipanini sbrt. § 3, stk. 2, ella um viðkomandi fer
úr skipanini aftur, tá tíðarskeiðið, viðkomandi hevur
fingið játtað lønarískoyti, endar.
Sambært viðmerkingunum til § 3, stk. 2, merkir
ásetingin, at nýggir persónar ikki kunnu koma inn í
skipanina eftir 1. juli 2020.

Í hesum føri hevur ALS áður játtað A stuðul úr skipanini,
og verður tískil ikki søkt um lønarískoyti til ein nýggjan
persón. Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini metir
tí, at A kann metast sum verandi í skipanini, hóast
hann ikki hevur fingið stuðul síðani 15. mai 2020, tá
fyrsta tíðarskeiðið av sáttmálanum endaði.
ALS hevur í fyrru umsókn mett, at hann lýkur
treytirnar fyri at fáa stuðul úr skipanini, sbrt. § 14 a í
ll. nr. 43 frá 7. apríl 2020 og § 2 í kunngerð nr. 26 frá
23 mars 2020. Umstøðurnar eru ikki broyttar, tá søkt
verður aftur 21. august 2020. Hann varð heimsendur
15. august 2020, tí koronaráðgevingin hevði boðað frá,
at arbeiði ikki átti at byrja aftur fyrr enn 1. september
2020, hann er búsitandi í Føroyum. Harumframt er
umsóknin latin inn rættstundis, sbrt. § 3 í kunngerðini.
Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini avgjørdi at
broyta avgerðina hjá ALS. Avgerðin varð grundað á,
at A áður hevur fingið játtað lønarískoyti úr skipanini
í tilknýti til hetta starvið og hendan arbeiðsgevaran,
og mett verður tí, at hann lýkur treytina í § 3, stk.
2 í ll. nr. 96 frá 23. juni 2020. Harumframt lýkur
hann treytirnar í § 14 a í ll. nr 43 frá 7. apríl 2020
og § 2 í kunngerð nr. 26 frá 23. mars 2020 fyri at fáa
lønarískoyti úr skipanini.
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14/TVINGSILSNEVNDIN
NEVNDIN
Tá avgerðir skulu takast í Tvingsilsnevndini luttaka í
flestu málum formaðurin og tveir serkønir nevndar
limir. Formaðurin ger av, hvørjir av serkønu nevndar
limunum skulu luttaka í nevndarviðgerðini. Í serligum
førum kann avgerð takast um, at fleiri enn tveir serkønir limir luttaka í viðgerðini. Skeiðið hjá formanni,
varaformanni og serkønu limunum er 4 ár og verandi
skeið gongur til desember 2024.

Í nevndini sita í løtuni:
• Eli Thorsteinsson, advokatur og formaður
• Súsanna Nordendal, løgfrøðingur og varalimur fyri
formannin

VIÐGERÐARØKIÐ
Tvingsilsnevndin hevur víttfevnandi málsøki, ið fevnir
um bæði nógv og ymisk mál. Tvingsilsnevndin tekur
bæði støðu til, um tilmæli um tvingsilsinntriv frá
kommunum og Almannaverkinum kunnu góðkennast,
samstundis sum nevndin eisini viðger kærur um framd
tvingsilsinntriv og ávísar avgerðir hjá myndugleikunum.

Tvingsilsnevndin viðger tilmæli um:
• Flyting uttan samtykki
• Ávaringar- og peilingarskipan
• Serlig upplatingarskipan til úthurð
• Halda persóni aftur og føra hann aftur
• Halda persóni føstum í sambandi við reinføri o.a.
• Nýtsla av hjálparráði
• Forða fyri atgongd til og eftirlit við nýtslu av internet
og telefon
• Kanning av býli og ognarlutum
• Leggja hald á ognarlutir
• Læsa býli um náttina
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MÓTTIKIN MÁL
Í 2021 eru 14 mál innkomin til Tvingsilsnevndina
og snúðu øll málini seg um tilmæli til góðkenningar,
meðan eingin kæra er móttikin. 2021 er fyrsta árið,
har Tvingsilsnevndin virkar og tískil eru sjálvsagt ikki
onnur ár at samanbera við.
8

Væntað varð, at Tvingsilsnevndin fór at hava nakað væl
fleiri mál at avgreiða. Avmarkaða talið av málum, skal
helst eisini síggjast í ljósinum av, at Almannaverkið og
kommunalu samstørvini, sum í stóran mun varða av
økinum, skulu finna seg til rættis í nýggju skipanini
við Tvingsilsnevndini og løgtingslógini um tvingsil og
onnur inntriv í sjálvsavgerðarrættin.
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Tilmæli sbrt. § 12
hjálparráð

Tilmæli sbrt. § 8
peilingarskipan

Tilmæli sbrt. § 11
halda persóni
føstum ísv. reinføri

Kærur

AVGREIDD MÁL
Tvingsilsnevndin hevði 8 fundir í 2021, har 14 mál
vórðu avgreidd.
Sum myndin niðanfyri vísir, so eru flestu tilmælini,
sum eru latin Tvingsilsnevndini í 2021, góðkend. Tey
góðkendu tilmælini eru 8 í tali. 3 av tilmælunum eru
partvís góðkend. Tann partvísa góðkenningin er oftast
grundað á, at partur av ætlaða inntrivinum fevnir um
nýtslu av hjálparráði, ið ikki er ætlað at verja móti

skaða, soleiðis sum ásett er í § 12 í tvingsilslógini. 3
av tilmælunum, ið eru latin Tvingsilsnevndini í 2021,
eru avvíst. Tá tilmæli vera avvíst, so er avvísingin í
høvuðsheitum grundað á, at tilmæli annaðhvørt er
ófullfíggjað ella at tilmæli er latið Tvingsilsnevndini
frá skeivum myndugleika – t.v.s. myndugleika sum ikki
er fevndur av allýsingini av myndugleika í § 2, nr. 2 í
tvingsilslógini.

AVGREIÐSLAN HJÁ TVINGSILSNEVNDINI AV TILMÆLUM
8

8
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3

3

Avvíst tilmæli

Partvís góðkent tilmæli

1
0
Góðkent tilmæli
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AVGREIÐSLAN
Tvingsilsnevndin hevur viðgjørt nøkur mál viðvíkjandi
tilmælum frá myndugleikum um nýtslu av hjálparráðum at verja móti skaða sambært § 12 í tvingsils
lógini. Í hesum sambandi er Tvingsilsnevndin vorðin
varug við ymisk viðurskifti í sambandi við tvingsils
lógina, ið møguliga eru ótilætlaði og sum gjørt er vart
við.
Í sambandi við viðgerðina av ítøkiligum málum um
tilmæli frá myndugleikum um nýtslu av hjálparráðum
at verja móti skaða, sambært § 12 í tvingsilslógini,
hevur Tvingsilsnevndin havt fyri neyðini at nágreina
nærri, hvussu hjálparráð sambært § 12 í tvingsilslógini
skulu skiljast. Eisini hevur verið viðkomandi at
nágreina nærri, hvussu skilnaðurin av hjálparráði
sambært § 12 í tvingsilslógini er avmarkaður, soleiðis
at Tvingsilsnevndin kann taka støðu til, hvør nýtsla
av hjálparráðum sambært § 12 skal góðkennast av
Tvingsilsnevndini.
Soleiðis sum Tvingsilsnevndin skilir hjálparráð sambært § 12 í tvingsilslógini, soleiðis sum hesi eru lýst
og avmarkaði í § 8, stk. 2 í kunngerðini um hjálparráð, so eru hjálparráð sambært § 12 í tvingsilslógini
einans hjálparráð, sum hava til endamáls at forða fyri,
at persónurin kann detta og gera skaða á seg sjálvan.
Hetta merkir so samstundis, at hjálparráð, sum ikki
hava til endamáls at forða fyri at persónurin dettur og
ger skaða á seg sjálvan, ikki eru at skilja sum hjálparráð
sambært § 12 í tvingsilslógini.
Tvingsilsnevndin hevur víst á, at uppgávan hjá
Tvingsilsnevndini, í mun til hjálparráð sambært § 12,
er at góðkenna tilmæli frá myndugleikanum um at
nýta hjálparráð at verja móti skaða.
Avleiðingin av hesum omanfyri lýsta er m.a., at tilmæli
um nýtslu av hjálparráði sambært § 12 í tvingsilslógini,
har endamálið ikki er at forða fyri at persónurin dettur
og ger skaða á seg sjálvan, vera avvíst av Tvingsils
nevndini. Hetta verður grundað á, at tilmæli ikki er
egnað at leggja fyri Tvingsilsnevndina til góðkenningar,
tá talan ikki er um hjálparráð sambært § 12 í
tvingsilslógini, soleiðis sum hesi eru nágreinað í § 8,
stk. 2 í kunngerðini um hjálparráð.

Fyri at gera alt hetta nakað meira ítøkiligt, við
einum veruleika líkum dømi, so kann talan vera um
tveir ymiskar borgarar, har tilmæli verða løgd fyri
Tvingsilsnevndina um góðkenning av nýtslu av reim
um lørini, meðan borgararnir sita í koyristóli. Hjá eina
borgaranum er endamálið við nýtsluni av reimini um
lørini, at tryggja, at borgarin ikki dettur úr stólinum
og ger skaða á seg sjálvan. Hjá hinum borgaranum er
endamálið við nýtsluni av reimini um lørini at verja
fyri, at ótilætlaðu rørslurnar sum borgarin hevur við
beinunum, ikki hava við sær, at borgarin slær beinini í
tað, ið fyri stendur, og kemur til skaða.
Talan er sostatt í báðum førum um nýtslu av eins
reimum um lørini á borgarum til fastspenning, men
við ymiskum endamálum. Nýtslan av reimini um lørini
við endamálinum at verja fyri at borgarin dettur og
ger skaða á seg sjálvan, er sostatt nýtsla av hjálparráði
sum er fevnt av § 12 í tvingsilslógini og skal hendan
nýtslan góðkennast av Tvingsilsnevndini. Nýtslan
av reimini um lørini við endamálinum av verja fyri,
at borgarin slær beinini í av ótilætlaðum rørslum, er
hinvegin ikki nýtsla av hjálparráði sum er fevnt av § 12
í tvingsilslógini og skal hendan nýtslan ikki góðkennast
av Tvingsilsnevndini.
Tvingsilsnevndin er sjálvsagt varug við, at økið
viðvíkjandi tvingsilslógini er nýtt, sera umfatandi
og torskilt. Tað er trupult at vera so framsíggin, at
hædd verður tikin fyri øllum hugsandi ítøkiligum og
ymiskum málum frammanundan, at økið er roynt
í verki. Ilt er sjálvandi eisini hjá Tvingsilsnevndini
at meta um, hvørt avleiðingin omanfyri hevur verið
tilætlað ella ei, men omanfyri lýsta støða er í øllum
førum veruleikin í dag og Tvingsilsnevndin hevur tikið
støðu til líknandi mál. Tvingsilsnevndin hevur gjørt
vart við støðuna hjá viðkomandi myndugleikum og
víst á, at støðan møguliga kann hava við sær óhepnar
og ótilætlaðar avleiðingar.

Føroya Kærustovnur 2021

75

ALMANNA

SKATT

LESTRAR

LENDI

VINNU

PSYKIATRI

VIÐGERÐARTÍÐ
Miðal viðgerðartíðin í 2021 var knappar 13 dagar. Í
málum hjá Tvingsilsnevndini eru oftast freistir ásettar
í tvingsilslógini um, nær avgerð í seinasta lagi skal
vera tikin. Hendan freistin er í flestu málum 30 dagar,
meðan freistin í serligum málum kann vera 14 dagar.
Ein miðal viðgerðartíð á 13 dagar er undir øllum
umstøðum at meta sum nøktandi.
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Á HEIMASÍÐUNI HJÁ
FØROYA KÆRUSTOVNI KANST
TÚ LEITA EFTIR AVGERÐUM Á
8 YMISKUM MÁLSØKUM.
EISINI BER TIL AT SÍGGJA NÆR
FUNDUR VERÐUR OG LESA
NÆRRI UM VIRKSEMIÐ Á
STOVNIMUN.
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