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Uppskot
til
eykajáttanarløgtingslóg
fyri apríl 2019-2

Fíggjarmálaráðið

Høvuðsyvirlit
Høvuðsyvirlit yvir Eykajáttan v/løgtingslóg
Túsund kr.
§ 1.
Løgtingið
10. Løgtingið
§ 2.
Løgmansfyrisitingin
11. Felagsútreiðslur
12. Landsstýrið
13. Uttanríkismál
14. Lógarmál
§ 3.
Fíggjarmál
11. Felagsútreiðslur
13. Uttanríkismál
15. Fíggjarmál o.a.
18. Almenn starvsfólk v.m.
21. Almannamál
22. Íbúðarmál
24. Mentan
38. Samferðsla og samskifti
§ 5.
Fiskivinnumál
11. Felagsútreiðslur
31. Tilbúgving
33. Landbúnaður
34. Fiskivinna
§ 7.
Mentamál
11. Felagsútreiðslur
23. Útbúgving og gransking
24. Mentan
38. Samferðsla og samskifti
§ 11. Heilsu- og innlendismál
11. Felagsútreiðslur
14. Lógarmál
20. Heilsumál
21. Almannamál
30. Umhvørvi
32. Ráevnisvinna
37. Handil og vinna annars
§ 12. Almannamál
11. Felagsútreiðslur
14. Lógarmál
21. Almannamál
§ 13. Uttanríkis- og vinnumál
11. Felagsútreiðslur
13. Uttanríkismál
32. Ráevnisvinna
33. Landbúnaður
35. Sjóvinna
36. Aling
37. Handil og vinna annars
38. Samferðsla og samskifti
§ 17. Samferðslumál
11. Felagsútreiðslur
21. Almannamál
38. Samferðsla og samskifti
39. Arbeiðsmarknaður
§ 55. Serinntøkur, fiskivinnumál
33. Landbúnaður
34. Fiskivinna
§ 80. Rentur
50. Rentur
§ 89. Búskapargrunnur
61. Flytingar millum fíggjarlóg og Búskapargrunn
Tilsamans
§ 20. 50. Rentur
§ 20. 52. Skattir og avgjøld
§ 20. 54. Ríkisstuðul
Tilsamans

Rakstrarætlan
Útreiðslur
Inntøkur
3.500
3.500
3.500
3.500
Útreiðslur
3.500

Løguætlan
-

-

-

-

-

Yvirskot
-3.500

Inntøkur

Tekstur
§ 12 Almannamál
A. Yvirlit
Játtanar yvirlit
Tús. kr.

Netto

Útreiðslur

Inntøkur

Útreiðsluætlan

3.500

3.500

-

3.500
3.500

-

Almannamál
12.21.6. Eldri og serforsorg

B. Játtanir

12.21.6. Eldri og serforsorg
15. Stuðul til royndarverkætlan í Suðuroy (Stuðulsj.)

J
EYJ

Útreiðslur

Inntøkur

3.500

-

Almennar viðmerkingar
Landsstýrið hevur, í samráð við Bú- og Heimtænastuna í Suðuroy, valt at fara undir eina 2-ára
royndarverkætlan.
Síðan eldraøkið varð lagt frá landinum til kommunurnar 1. januar 2015, hevur tað verið ein
afturvendandi avbjóðing við sokallaðu markamótunum.
Kommunurnar yvirtóku tá allar uppgávur, øll starvsfólk v.m., ið høvdu við eldraøkið at gera, og
somuleiðis tænastuna til borgarar 67 ár og eldri. Tað eru tó nógvir borgarar, ið eru undir 67 ár, ið
eisini hava aldursrelateraðar sjúkur, og hava tørv á líknandi tænastum, sum kommunurnar veita á
eldraøkinum. Úrslitið er, at landið í fleiri førum hevur bygt upp nýggjar og paralellar tænastur, tí
starvsfólk og førleikar eru flutt til kommunurnar saman við eldraøkinum.
Royndarverkætlanin hevur til endamáls at royna, um tað er til fyrimuns fyri borgarar, kommunur og
land, at kommunur eisini yvirtaka tænasturnar til borgarar undir 67 ár, tá talan er um borgarar, ið
hava aldursrelateraðar sjúkur. Fyri at røkja hesar tænastur verða 3,5 mió. kr. latnar Bú- og
Heimatænastuni í Suðuroy í 2019, og 4,5 mió. kr. í 2020 tá talan er um eitt heilt ár.
Eykajáttanaruppskotið hevur tí eitt RLÚ-hall á 3,5 mió. kr í 2019 fyri landið í fyrsta umfari, men
sannlíkt er, at landið fer at spara hesar pengar innaftur, so hvørt borgarar, ið landið hevði skulað
veitt tænastur til vegna aldursrelateraðar sjúkur, verða rindaðar av Bú- og Heimatænastuni. Hvussu
nógv landið fer at spara vegna royndarverkætlanina er ikki greitt, fyrr enn árið 2019 er av. Partarnir
eru samdir um at eftirmeta royndarverkætlanina eftir eitt ár.
Almannamálaráðið leggur fyri Løgtingið uppskot til løgtingslóg um royndarverkætlanina, og verður
hetta eykajáttanaruppskot lagt fram saman við hesum lógaruppskoti.
Á § 12 Almannamál verður biðið um, at játtaðar verða 3,5 mió. kr. til nýggja høvuðskontu Stuðul til
royndarverkætlan í Suðuroy.

Tinganes 23. apríl 2019

Kristina Háfoss
landsstýrismaður
/ Bjarni Askham Bjarnason

Viðmerkingar
§ 12 Almannamál
Almannamál
12.21.6. Eldri og serforsorg
12.21.6.15. Stuðul til royndarverkætlan í Suðuroy (Stuðulsjáttan)

Sambært uppskoti til løgtingslóg um royndarverkætlan í Suðuroynni verður sett á stovn ein tvey ára
royndarverkætlan í sambandi við veitan av tænastum til borgarar yngri enn 67 ár við
aldursrelateraðum sjúkum, eitt nú seinheilaskaða ella alkoholdemens.
Talan er um stuðul á 3,5 mió. kr. í 2019 og 4,5 mió. kr. í 2020.
Royndarverkætlanin fer úr gildi 31. desember 2020.
Kommunala samstarvsøkið og landsstýrismaðurin kunnu siga upp royndarverkætlanina við tríggjar
mánaða freist til uppathald tann fyrsta í mánaðinum. Útreiðslur verða tillagaðar samsvarandi.
Sundurgreinað ætlan

Tús. kr.

J

EYJ J+EYJ

Útreiðslujáttan

- 3.500

3.500

- 3.500
- 3.500

3.500
3.500

01. Stuðul til royndarverkætlan í Suðuroy
Útreiðslur
72. Flytingar frá landi til kommunur

