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Bakstøði fyri frágreiðing um hagtøl hjá Ráðgevingini fyri 

føroyingar í Danmark 

Ráðgevingin fær á hvørjum ári stuðul frá Almannamálaráðnum. Stuðulin verður latin á 

fíggjarlógini, og í 2014 hækkaði játtanin úr 1.148.000 kr. upp í 1.248.000 kr.  

Reglugerð er gjørd fyri stuðlinum, og har er ásett, at ein treyt fyri at fáa stuðul er, at felagið  

veitir Almannamálaráðnum hagtøl fyri virksemi sítt.  

Eitt sindur um Ráðgevingina 
Ráðgevingin er ein sjálvsognarstovnur, settur á stovn 1. mai 1984, og hevur heimstað í 

Danmark. Ráðgevingin hevur skrivstovu í Føroyahúsinum á Vesterbrogade. Tveir 

sosialráðgevar arbeiða á stovninum ávikavist 30 og 32 tímar um vikuna. Ein dag um vikuna 

er annar ráðgevin á Sjúklingahotellinum Tórshavn. 

Endamálið við Ráðgevingini fyri føroyingar í Danmark er m.a.:  

 at veita føroyingum í Danmark hjálp og vegleiðing í sosialum, persónligum og 

lestrarligum spurningum  

 at upplýsa um nevndu øki mótvegis einstaklingum, myndugleikum og stovnum her 

og heima 

 at virka sum millumlið millum føroyingar í Danmark og myndugleikar og stovnar 

her og heima á nevndu økjum  

Endamálið við ráðgevingartænastuni fyri sjúklingar er:   

 at ráðgeva og vegleiða sjúklingum og teirra avvarðandi í sosialum og persónligum 

spurningum 

 at avdúka trupulleikar og tørv so tíðliga sum møguligt, so at neyðug hjálp kann setast 

í verk 

 at fyribyrgja, at tann sosiala støðan ikki óneyðugt fløkir sjúkragongdina 

 at virka sum samskipari ímillum sjúklingar, stovnar og almennar myndugleikar 

Arbeiðsøkið 

Arbeiðsøkið er stórt og fjølbroytt, og haraftrat arbeiða starvsfólkini bæði við føroyskum og 

donskum lóggávum/reglum á nógvum økjum. Ráðgevingin hevur gjøgnum árini upparbeitt 

royndir og vitan innan ymisku økini og kann tí veita viðskiftafólkunum eina 

heildarráðgeving, sum tey ikki kunnu fáa aðrastaðni. 
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Gjøgnumgongd av úrslitinum av skrásetingini hjá Ráðgevingini 

Áheitanir til felagið býtt á mánaðir 
Ráðgevingin hevur latið inn 1.485 oyðibløð fyri 2014. Av hesum eru 1.476 galdandi. Talvan 

niðanfyri vísir býtið av áheitanum yvir mánaðir. Ráðgevingin fær allar mánaðir, uttan í juli 

og desember, fleiri enn 100 áheitanir um mánaðin. Í januar til mars eru fleiri enn 140 áheitanir 

um mánaðin. 

 

Talvan niðanfyri vísir býtið av áheitanum yvir mánaðir, býtt eftir hvør tað er, sum vendir sær 

til Ráðgevingina; lesandi, sjúklingar og onnur. 

 

Lesandi er størsti bólkurin av teimum, ið venda sær til Ráðgevingina. Talið liggur úr 25 upp 

í 120. Verður juli mánaður tikin burturúr, ið hevur munandi færri skrásetingar, liggur talið 

av lesandi, ið venda sær til Ráðgevingina á umleið 76 um mánaðin. Talið av sjúklingum, ið 

venda sær til Ráðgevingina liggur millum 11 og 33 um mánaðin. Harumframt eru tað onnur, 

ið venda sær til ráðgevingina. Hetta kunnu vera tey sum flyta ímillum Føroyar og Danmark, 
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og fastbúgvandi føroyingar í Danmark, sum eru pensjónistar og hava tørv á hjálp viðvíkjandi  

AMEG. Sosialt útsettir føroyingar, t.d. heimleys, arbeiðsleys, fólk við sálarligum 

trupulleikum venda sær sum so ikki til Ráðgevingina. Mett verður at hesi venda sær til 

viðkomandi danskar felagsskapir. 

Viðmerkjast kann at hetta er fyrstu ferð at Ráðgevingin letur inn hagtøl, ið eru skrásett á 

hagtalsoyðiblað, sum Almannamálaráðið hevur gjørt. Frammanundan hetta hevur 

Ráðgevingin í fleiri ár gjørt síni egnu hagtøl.  Ráðgevingin heldur sum heild at tað er sama 

mynstur sum undanfarin ár, tó færri fyrispurningar frá lesandi. Ráðgevingin metir at hetta 

kann vera orsaka av kunningarátøkum á heimasíðuni. 

Áheitanin er umvegis 
Talvan niðanfyri vísir, hvussu viðskiftafólk seta seg í samband við Ráðgevingina. 

Hjá Ráðgevingini er tað flest fyrispurningar umvegis teldupost, harnæst umvegis telefon, 

meðan nøkur eisini venda sær persónligt til Ráðgevingina.  
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Hvørjum er áheitanin frá 
Talvan niðanfyri vísir, hvør tað er, sum vendir sær til Ráðgevingina. Her er tað í nógv teimum 

flestu førum viðkomandi, sum hevur tørv á ráð ella vegleiðing frá Ráðgevingini, ið setur seg 

í samband við Ráðgevingina.  

 

Nýggj ella afturvendandi áheitan 
Ráðgevingin skrásetir áheitanina í hagtalsoyðiblaðið, hvørja ferð at viðskiftafólkini seta seg í 

samband við Ráðgevingina.  

Í flestu førum, 59%, er talan um áheitanir á Ráðgevingina, har viðkomandi ikki hevur verið 

í samband við Ráðgevingina áður. Í 41 % førum er talan um samband, har viðkomandi 

vendir aftur um mál, ið ikki er avgreitt. Tá talið av teimum sum venda sær til Ráðgevingina 

fyri fyrstu ferð er so høgt merkir hetta, at Ráðgevingin kemur í samband við nógv nýggj 

viðskiftafólk. Hinvegin vísir talið um at fólk venda aftur um mál sum ikki eru avgreidd, at 

málini sum Ráðgevingin viðgerð eru ikki einføld at avgreiða alt fyri alt.  
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Kyn og aldursbólkur 
Av teimum, sum venda sær til Ráðgevingina, eru fleiri kvinnur enn menn. Ráðgevingin hevur 

ikki skrásett aldurin á teimum, ið venda sær til Ráðgevingina, ei heldur familjuviðurskifti, og 

tí ber ikki til at siga nakað um hetta. 

 

 

Av teimum sum venda sær til Ráðgevingina eru tey flestu undir útbúgving, nærum 60 %, 

meðan 24 % eru lønmóttakarar. 

  

 

Tá spurt verður um upprunaland, eru 73 % úr einum Norðurlandi og 27 % úr Føroyum. 

Ráðgevingin hevur skilt henda spurning, sum hvar viðkomandi býr, heldur enn hvar 

viðkomandi kemur frá. Tað merkir at 73% eru føroyingar, sum búgva í Danmark, meðan 

27% eru føroyingar sum búgva í Føroyum.  
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Úrslit av áheitanini 
Flestu áheitanir verða avgreiddar, 59%, meðan í 41% av førunum er avtala gjørd um 

vegleiðing og ráðgeving.  

 

Hvørjum er áheitanin frá og slag av spurningi 
Ráðgevingin hevur í síni skráseting bólka tey, ið venda sær til ráðgevingina antin sum lesandi, 

sjúklingar ella onnur. Evnini, ið viðskiftafólkini venda sær til ráðgevingina um er eisini 

flokkað í ávikavist viðurskifti viðvíkjandi sosialum, lestrarligum og øðrum spurningum.  

Talvan niðanfyri vísir, hvør tað er, sum vendir sær til Ráðgevingina við spurningum sum 

knýta seg at viðurskiftum hjá sjúklingum. 

 

Tað eru flest sjúklingar, sum venda sær til Ráðgevingina viðvíkjandi spurningum av sosialum 

slag, meðan onnur eisini er ein stórur bólkur.  
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Talvan niðanfyri vísir, at lesandi serliga venda sær til Ráðgevingina um spurningar viðvíkjandi 

lestrarligum slag. 

 

 

Í spurningum, ið viðvíkja flyting til Føroya er tað helmingum av førunum onnur enn lesandi 

ella sjúklingar, ið venda sær til Ráðgevingina. Lesandi er eisini ein stórur partur, 37,5% av 

teimum, sum hava fyrispurningar viðvíkjandi at flyta til Føroyar eru lesandi.  
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Í spurningum, ið viðvíkja flyting til Danmarkar eru tað nærum helmingum av førunum onnur 

enn lesandi ella sjúklingar, ið venda sær til Ráðgevingina. Lesandi er eisini ein stórur partur, 

43% av teimum, sum hava fyrispurningar viðvíkjandi at flyta til Danmarkar, eru lesandi. 

 

 

Í skattaspurningum er tað serliga lesandi, 87%, sum hava fyrispurningar til Ráðgevingina. 

 

 

  

42,9

49,0

8,2

Slag av spurningum Flyting til DK

Lesandi

Onnur

Sjúklingar

86,7

11,9

1,4

Slag av spurningum Skatt

Lesandi

Onnur

Sjúklingar



FRÁGREIÐING UM HAGTØL FRÁ FELØGUM, IÐ FÁA STUÐUL FRÁ ALMANNAMÁLARÁÐNUM 2014 

11 
 

Í málum viðvíkjandi føroyafrádrátti, er tað so at siga eisini bara lesandi, sum hava 

fyrispurningar til Ráðgevingina, heili 96%. 

 

Samanumtøka 

Hetta er fyrstu ferð at Almannamálaráðið viðgerð og skrivar frágreiðing um innkomnu 

hagtølunum hjá Ráðgevingini fyri føroyingar í Danmark. Ráðgevingin hevur eitt øðrvísi 

skrásetingaroyðiblað, og tí ber ikki altíð til at samanberi í mun til hini feløgini. Í 2015 hevur 

Ráðgevingin nýtt hagtalsoyðiblað, sum Almannamálaráðið eisini hevur gjørt, og tá verður 

væntandi lættari at samanbera við hini feløgini.  

Ráðgevingin hevur havt høvi at gera viðmerkingar til frágreiðingina, og hevur góðkent 

tekstin og givið loyvið til, at hagtølini verða almenn. 
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