
 
MARKAMÓTSNEVNDIN 

Eirargarður 2  •  FO-100  Tórshavn 

Tel: +298 304000  •  Fax: +298 304045  •  E-mail: amr@amr.fo 

 

 

 

 

     Tórshavn 3. juli 2017 

Almannamálaráðið 

Eirargarður 2 

100 Tórshavn 

 

    

Mál viðvíkjandi búplássi til borgara undir 67 ár við sálarsjúku 

Ein Kommuna hevur sent Markamótsnevndini skriv, dagfest 6. juni 2017, við máli um ein borgara 

undir 67 ár við sálarsjúku, ið hevur tørv á búplássi. Kommunan heldur mannin hoyra heima undir 

Almannaverkinum, forsorgarlógini § 32 e, meðan Almannaverkið metir mannin hóska til búpláss 

undir Løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. 

 

Upplýsingar í málinum: 

Almannaverkið til Almannamálaráðið 4. mai 2017 

Sambært skrivinum hjá Almannaverkinum hevur maðurin í høvuðsheitum búð heima inntil hann eftir 

ávísing frá Kommununi fór á røktarheim í fjør. 

Almannaverkið metir, at royndirnar vísa, at hesin maðurin er ein av teimum, sum hóast sálarligar 

trupulleikar, kann rúmast saman við øðrum eldri borgarum á einum røktarheimi. Harnæst so verður 

hann 67 ár um 3 mðr. 

Almannaverkið metir ikki, at tað er rætt, at ein eldri borgari, sum hevur búð heima alt sítt lív, skal 

hava eitt búpláss saman við ungum borgarum, sum hava týðandi sálarligt brek og hartil hoyrandi 

avbjóðingar, tá hann eldist og fær tørv á vardum bústaði. Almannaverkið metir tískil, at maðurin væl 

kann búgva á røktarheimi, hóast hann hevur diagnosuna skizofrenia paranoia, og at heimild er at veita 

honum egnað bútilboð sbrt. Løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. heldur enn sbrt. 

Forsorgarlógini. 

 

Skrivið frá Kommununi til Markamótsnevndina 6. juni 2017 

Kommunan greiðir hinvegin frá, at maðurin hevur tørv á einum serligum bútilboði, eins og heimilað 

verður í forsorgarlógini § 32 e, vegna tað, at maðurin hevur víttfevnandi sosialar trupulleikar, og at 

hann eisini hevur fingið staðfest diagnosuna skizafrenia paranoia, ið hann fær medisinska viðgerð 

fyri. Tey greiða frá, at maðurin hevur búð einsamallur, síðani hann sum ungur gjørdist 

foreldraleysur. Hann hevur eingi systkin. Einsemi og ótryggleiki, sum stendst av hansara 
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sálarsjúkur, hava við sær, at hann ikki megnar at taka sær av sær sjálvum og má tí fáa hjálp og 

stuðul inn í heimið. 

Í hesum sambandi hevur Kommunan veitt manninum heimahjálp, sjúkrarøkt og mattænastu gjøgnum 

fleiri ár. Somuleiðis hevur maðurin veirð knýttur at stuðulsskipanini hjá Almannaverkinum og 

Økispsykiatriini. 

Kommunan leggur afturat, at hóast henda umfatandi tvørfakliga og sektoriella innsatsin kunnu tey 

staðfesta, at tørvurin hjá manninum ikki er nøktaður. Hetta er sum skilst serliga tí, at hansara sálarliga 

brek hevur við sær, at hann er plágaður av angist og ikki torir at vera einsamallur í egnum bústaði. 

Kommunan leggur upp til, at Almannaverkið eigur ábyrgd av manninum, tí hann er ikki 

fólkapensjónistur, og hann hevur lítlan og ongan tørv, tá hann er til umlætting, tí tørvurin er knýttur 

at hansara sálarsjúku, sum ger, at hann kann ikki vera heima einsamallur. Hinvegin metir Kommunan; 

at maðurin vegna sálarsjúkuna lýkur treytirnar fyri serligum bútilboði við heimild í forsorgarlógini § 

32 e. 

Í øðrum lagi heitir Kommunan á Markamótsnevndina at umrøða uppskot til eitt slag av millumloysn, 

har eftir maðurin fær tilboð um fast búpláss á røktarheimi við teirri treyt, at Kommunan rindar tann 

partin, sum svarar til tað, tey veita honum av røkt í egnum heimi, meðan Almannaverkið rindar tað, 

sum restar í fyri kostnaðin av einum eldrabúplássi. 

 

 Fleiri upplýsingar 

14. juni 2017 spurdi fulltrúin í Almannamálaráðnum vegna Markamótsnevndina Kommununa og 

Almannaverkið um nærri upplýsingar um: 

- Um sálarstøðuna hjá manninum, evt. við upplýsingum frá psykiatriska deplinum, 

- Um hvussu maðurin egnar seg at búleikast saman við øðrum 

Almannaverkið sendi ávísar upplýsingar aftur til 2010 um sálarligu støðuna hjá manninum. Hesar 

upplýsingar vóru kortini ikki so upplýsandi í mun til núverandi trpulleikan. 

 

Kommunan til Markamótsnevndina 16. juni 2017 

Meira upplýsandi var skrivið, ið Kommunan sendi dagfest 16. juni 2017, sum var svar uppá umbønina 

um fleiri upplýsingar. Greitt verður frá, at starvsfólk á røktarheiminum siga, at maðurin, nú hevur 

verið til umlætting í meira enn eitt ár, er sera róligur, friðaligur og samstarvssinnaður. Manninum 

dámar væl frið, og honum tykist at trívast fyri seg sjálvan, tá ið umstøðurnar eru tryggar. 

 

 

 

Nevndin heldur 
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Sambært Markamótsnevndini er upplagt, at borgarin undir 67 ár áðrenn 67 ára aldur er fevndur av § 

32 í forsorgarlógini um, at ”vardur bústaður kann veitast persónum við týðandi likamligum ella 

sálarligum breki ella víðfevndum sosialum trupulleikum, og sum tørva hjálp og stuðul til vanligt 

dagligt virksemi, umframt møguliga røkt” (okkara framhevjing) heldur enn § 32 e um heimleys. 

Sum Markamótsnevndin sum nevnt fekk upplýst av seinna skrivinum frá Kommununi, so er maðurin 

bæði róligur, friðarligur og samstarvssinnaður, tá hann er á ellisheiminum og egnar seg millum búfólk 

har og vil ikki krevja hægri starvsfólkaliga tilbúgving enn onnur búfólk. Hetta bendir á, at 

kvalifiseraða kravið í § 32 um týðandi sálarligt brek neyvan er lokið fyri, at maðurin kann vera 

fevndur av § 32 í forsorgarlógini heldur enn løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m., aftaná at 

hann er blivin 67 ár. 

Tískil er okkara niðurstøða, at tað er Almannaverkið, sum hevur skyldu til at veita búpláss eftir § 32 

í forsorgarlógini, áðrenn hann verður 67, og kommunan, ið hevur ábyrgdina eftir løgtingslóg um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m., aftaná at hann er fyltur 67. 

 


