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Formansfrágreiðing. 
 

 

Ì mínum fyrsta ári sum formaður í MBF hevur tíðin gingið ómetaliga skjótt. Hettar ber uttan iva boð 

um, at í MBF er nógv at takast við. MBF er á leið frameftir, og við sínum næstan 25 árum kann 

sigast, at vit eru eitt sjónligt meginfelag. Tað haldi eg øll mál og fyrispurningar prógva, sum dagliga 

blíva stillaði okkum, og ikki minst, hvussu ofta vit mugu gera viðmerkingar til ymist, sum hevur við 

brek at gera.  Vit eiga at líta enn longur fram og seta okkum mál, sum kunnu gera okkum enn 

sjónligari, og vit eiga ikki at vera nøgd, fyrrenn vit eru so natúrligur partur í samfelagnum, at tað er 

ein sjálvfylgja at vit verða spurd eftir í øllum viðurskiftum, sum hava við brek at gera.  

MBF og feløg tess skulu hava síni fingramerki í øllum viðurskiftum, sum hava við okkum at gera.   

 

Týdningin av at seta sær mál og gera nakrar raðfestingar, havi eg hildið verið tað fremsta málið hjá 

mær í ár sum formaður. Vit eru í eini tíð har alt gongur skjótt, og er tað umráðandi at vit fylgja við 

og koma út sum ein sterkur bólkur og sum eitt samlað meginfelag. 

 

Fyri at gerast sjónligur er umráðandi at vera sterkur í sær sjálvum, tað vil siga at hava ein einfaldan 

struktur, sum er greiður og hevur mannagongdir, sum eru einfaldar og lættar at umsita, men sum 

eisini siga, hvar avgerðirnar liggja, og hvør skal taka tær.  

 

Ì einum  meginfelag har bert 1½ starv er umframt ein formann, og har mál eru á dagskránni hvønn 

einasta dag, og nøkur skulu avgreiðast við skundi, er tað ongantíð so umráðandi sum nú at gera 

greiðar mannagongdir og einfaldar skipanir, so felagið hevur greiðar linjur at halda seg til. 

Vit settu okkum fyri í starvsnevndini at raðfesta nøkur mál, ið skuldu styrkja MBF, og fatanina av 

MBF. Hetta hevur starvsnevndin arbeitt við í ár, og vónandi náa vit nú á mál við hesum.  

 

 

Virkisárið 2004. 

 

Limastøðan.   
Tað eru nú 24 limafeløg í MBF. Í november 2004 gjørdist Felagið fyri lesi- og skriviveik nýggjur 

limur í MBF. Tíverri er tað eisini so, at 2 feløg eru á veg úr MBF sum vanligur limur. Tað eru 

feløgini MBD/DAMP og Høgættarfelagið, ið ikki hava virkað smb. viðtøkunum hjá MBF seinastu 

árini t.v.s. havt aðalfundir og latið roknskap og ársfrágreiðing inn til MBF. Umboðsráðið viðgjørdi 

spurningin um limaskapin hjá hesum báðum feløgum á fundi  7. apríl 2005. Niðurstøðan varð at 

MBD/DAMP og Høgættarfelagið smb. viðtøkunum verða útlimaði úr MBF frá 1. januar 2006. 

Samtykt varð tó eisini, at um hesi bæði feløg fingu viðurskiftini í rættlag áðrenn, vildi MBF taka 

málið upp til nýggja støðutakan. Annars hava hesi bæði feløg møguleika at gerast limur við 

serlimaskapi í MBF. 

 

Starvsnevndin.  
Starvsnevndin hevur um hendi dagligu umsitingina av MBF. Starvsnevndin heldur tað vera sera 

umráðandi, at opinleiki er um, hvat vit takast við í nevndini, og tí er umráðandi at hava eitt so høgt 

kunningarstøði sum gjørligt. Allar fundarfrágreiðingar verða tí lagdar út á heimasíðuna hjá MBF 

undir “kunning,”. Tær eru tó umskrivaðar eitt sindur, tí ikki slepst undan at nøkur mál eru persónlig.  
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Eftir aðalfundin 2004 hevur starvsnevndin verið mannað soleiðis: 

 

Leila Solmunde, formaður 

Randfríð Sørensen, Epileptikarafelagið og umboð fyri medisinsk brek/sjúkur, næstformaður  

Hildibjørg Weihe, Parkinsonfelagið og umboð fyri rørslubólkin, kassameistari 

Lea Wolles, nevndarlimur, LFA og umboð fyri sálarlig/neurologisk brek, nevndarlimur 

Annika Højgaard, Heilafelagið (afasirakt) og umboð fyri samskiftisbrek, nevndarlimur 

 

Starvsnevndin hevur havt 12 fundir í árinum. 

 

Ábyrgdarøkir í starvsnevndini. 

Tað fyrsta vit settu okkum fyri í starvsnevndini var at býta starvsnevndina upp, so at hvør hevði sítt 

ábyrgdarøki. Vit mettu at hetta var týdningarmikið, tá mál skulu kannast og tosast um, tí nógv 

ymisk mál eru í MBF, og hvør umboðsráðslimur umboðar sítt brek og er tí serkønur á tí økinum. 

 

Ábyrgdarbýtið:  

Formaðurin: Atkoma, Byggimál, Bústaðarviðurskiftir, Intern viðurskiftir í MBF og 

hjálpitól/stuðulstænastan til vaksin. Upplýsing og gransking. 

Umboðið fyri Sálarlig/Neurologisk brek:  Øll viðurskiftir viðv. børnum s.s. bústaði, viðgerð, 

útbúgving og stuðulsskipanir 

Umboðið fyri medicinsk brek:  Arbeiðsviðurskiftir og viðurskiftir viðv. ungdómum. Inntøkutrygd 

og almannatrygd og stuðul smb. § 18. 

Umboðið fyri rørslubrek:  Viðgerð, endurbúgving og rehabilitering (rørslutarnaði). Mentan, frítíð og 

ítróttur. 

Umboðið fyri samskiftisbrek:  Viðgerð, endurbúgving og rehabilitering (samskiftistarnaði). 

Útbúgving til vaksin. 

 

Uppsamling frá aðalfundinum 2004. 

 

Á aðalfundinum í 2004 varð, eftir uppskoti frá starvsnevndini, samtykt at geva starvsnevndini 

myndugleika at niðurseta ein bólk at fyrireika eitt klaguráð í MBF regi. Starvsnevndin hevur í 

árinum kannað, hvussu eitt slíkt ráð skal skipast, og hvussu tað annars kann virka. Vit hava spurt 

okkum fyri hjá løgfrøðingi og hjá DSI í Danmark. Løgfrøðingurin metti, at trupult kundi vera at 

arbeiða við slíkum málum, tá onki lógargrundarlag lá aftanfyri sum grundarlag fyri 

sanktiónsmøguleikum. DSI í Danmark upplýsir eisini, at tey ikki hava slíkan kærustovn innan teirra 

felagsskap, men at tað finnast fleiri almennir klagustovnar s.s. klagustovnur fyri sosialum 

avgerðum, fyri heimahjálpina o.s.v.. Tilsvarandi kærumøguleikar finnast partvíst eisini í Føroyum. 

 

MBF hevur higartil ikki beinleiðis fingið nakra klagu, ið ikki kann viðgerast av verandi 

klagustovnum. Starvsnevndin hevur tí avgjørt, at um mál verða kærd til MBF, ið ikki eru umfataði 

av nøkrum kærustovni, kunnu tey verða tikin upp í starvsnevndini til evt. víðari viðgerð. 

 

Umboðsráðsfundir. 

2 umboðsráðsfundir hava verið í farna árið. Á fundinum í heyst varð samtykt at innlima Felagið fyri 

lesi- og skriviveik.  

 

Á fundinum í vár varð kunnað um rakstrarætlanina fyri komandi ár og býtislykilin fyri stuðlinum til 

limafeløgini í 2005 varð samtyktur. MBF hevur fingið 1,4 mill. á fíggjarlógini fyri 2005. Í 
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Uppskotið frá Starvsnevndini til býtislykil fyri 2005 var nakað broyttur við, at ein størri partur er 

avsettur til dagliga raksturin í MBF. Býtislykilin fyri 2005 er líkur býtislyklinum fyri 2003, har 2/3 

vórðu settir av til MBF og 1/3 til limfeløgini. Munurin er, at í 2003 setti MBF einsamalt 233.000 í 

Grunnin til Tiltøk, meðan henda íløga í ár verður býtt millum limafeløgini og MBF við 100.000 kr. 

í part. Grunnurin til tiltøk er ætlaður limafeløgunum sum fíggjarligt íkast til tiltøk av ymiskum slag 

s.s. skipan av fundum, skeiðum, fyrilestrum, luttøku á rástevnum o.a.  Av tí eftirverandi upphæddini 

til limafeløgini verða so 1/3 býttur javnt millum feløgini sum ein grundupphædd og restin verður 

býtt eftir limatalinum. 

 

Á umboðsráðsfundinum varð eisini støðutakan til útliman av MBD/DAMP og Høgættarfelagið.  

 

Formansfundir. 

At skapa eitt forum, sum var lætt at samla, og sum hevði slagkraft aftur til egið felag, varð næsta 

málið á skránni hjá okkum. Boðað varð tí til ein formansfund, og vísti hetta forumið seg at verða 

gagnligt og meiri yvirkomuligt at samla enn umboðsráðið. Hesir fundirnir vórðu væl móttiknir, og 

prát og boð uppá framtíðarsamstarv varð skjótt veruleiki. Tað var á hesum fundunum at hugskot 

spruttu til blað, virkisætlan o.s.v.  

 

Tað má sigast hetta forumið hevur virkað væl. Á henda hátt gerst skipanin í MBF meiri støðug, men 

ikki minst gerst møguleiki at møtast og eggja hvørjum øðrum í okkara arbeiði at menna hvønn 

annan fakliga. Tá vit seta samfelagnum krøv, slepst ikki undan at krøv verða sett til okkum sum 

feløg. Tí skal eitt forum sum formansfundirnir styrkja okkum sum feløg og sum einstaklingar, og 

ikki minst sum formenn í okkara feløgum.  

 

Skeið í nevndararbeiði. 

MBF skipaði fyri einum skeiði í heyst, har endamálið var, at geva feløgunum størri vitan um 

felagsarbeiði, og at stuðla uppundir tilvitanina um, hví vit gera hetta arbeiðið. Endamálið var eisini 

at menna feløgini og at styrkja samstarvið millum feløgini.  

 

Jan Willemose, arbeiðspsykologur var skeiðleiðari. Skeiðið eydnaðist sera væl. À skeiðinum varð 

millum annað dentur lagdur á ábyrgd, og býtið av ábyrgd í limafeløgunum. Eisini bleiv uppskot um 

at betra mannagongdir og fremja broytingar í skipan MBF´s løgd fyri feløgini.  

Vit høvdu síðani tað sum vit kalla “hugarok”, har ein rúgva av hugskotum komu fram um, hvat ið 

vit skuldu arbeiða við næstu árini. Burturúr hesum hava vit evnað eina virkisætlan, sum tekur við 

flestu av málunum, sum vóru frammi.  

 

Ráðstevna fyriskipað av Almanna- og heilsumálaráðnum.hjá AHR.  

Í samband við “Ár teirra brekaðu í 2003”, skipaði AHR í november fyri einari seinkaðari rástevnu í 

Norðurlandahúsinum við heitinum “Rættindi hjá brekaðum”. MBF var við til at skipa hesa 

ráðstevnu. Umboðini hjá MBF vóru Doris Hansen, ið var formaður í Stýrisbólkinum og formaðurin 

í MBF. 

 

Á ráðstevnuni vóru nógvir sera áhugaverdir fyrilestrar um mannarættindi og rættindi hjá brekaðum. 

Formaðurin í MBF helt ein fyrilestur, ið kallaðist “Handikappolitikkur er ikki sosialpolitikkur men 

samfelagspolitikkur”. Av tí at ein fyrilestrahaldari úr Noregi, ið skuldi koma, í seinastu løtu meldaði 

avboð, játtaði formaðurin at leingja mín fyrilestur, so holið kundi fyllast út. Boðskapurin í 

fyrilestrinum var um, hvussu fólk og samfelag síggja uppá ein persón, sum hevur ymiskan tørv og 

hvat manglaði, og hvussu vit, sum hava brekið síggja framtíðina og møguleikarnar, sum eru. Dentur 
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varð lagdur á, at vit áttu at síggjast í allari samfelagsligari tilrættalegging, og ikki bert á sosiala 

økinum. Eisini Doris Hansen tók á seg í síðstu løtu, at halda ein fyrilestur, ið hon klallaði “Hvat 

kunnu fyrimyndarreglurnar brúkast til”. 

 

 

Blaðútgáva. 

Fyri at gera MBF sjónligari, og seta orð á mál sum vit arbeiða við, ella vit vilja politiski 

myndugleikin skal taka upp, fóru vit  í holt við at kanna hvussu vit kundu gera eitt felagsblað.  

Fyrsta blað kom út 3. desember 2004 og seinra, og næsta blaðið kom út seinast í apríl 2005. Ætlanin 

er, at 2 bløð skulu koma út árliga. 

 

Blaðið  er helst flaggskipið hjá okkum í hesum árinum. Vit hava fingið eitt gott felagsblað, sum vit 

hava fingið sera positiva afturboðan um. Blaðið er væl móttikið, bæði av myndugleikunum og av 

øðrum. Vit hava valt, at ein persónlig søga skal vera í hvørjum blaði, síðani skulu 4-5 feløg fáa 

pláss hvørja ferð. Mál sum eru umrødd í teimum báðum útgávunum, sum eru komin út eru: 

Sektorábyrgd, atkoma,  full luttøka og javnrættindi, fyrimyndarreglurnar og annað frá ráðstevnuni 

hjá AHR. Síðani hava vit lýst dagliga dagin hjá børnum, sum hava brekið autisma og teirra 

avvarðandi. Vit lýstu samstarvið sum kommunurnar hava á økinum, og teirra dagliga dag í 

skúlanum í Lamba. Alternativir bústaðarmøguleikar og eftirviðgerð eru lýst frá ymiskum 

sjónarhornum, bæði teimum sum umsita málið og teimum sum hava brúk fyri hesum skipanum.  

 

Mín vón er at blaðið er komið fyri at verða, og vil birta undir eitt gevandi kjak sum kann gera sítt til 

at í broytingar henda á økinum.  

 

 

Virkisætlan.  
Tað er umráðandi fyri ein hvønn felagsskap at hava eina skipaða virkisætlan sum grundarlag fyri 

dagliga virkinum í felagnum. Virkisætlanin sum vit settu okkum fyri at gera, skuldi benda MBF á 

eina leið, sum feløgini kundi taka undir við. Virkisætlanin skuldi heilt einfalt seta nøkur mál, bæði 

innanhýsis í MBF og so handikapppolitiskt út í samfelagið. Virkisætlanin skuldi ikki fara í smálutir, 

men heilt yvirordnað lýsa ein tørv og so leggja út við, hvat vit vildu arbeiða fram ímóti. Feløgini 

vóru sera samd um hesa ætlan, og tóku øll undir við henni. 

 

Vit hava býtt virkisætlanina í tveir partar. Fyrri parturin viðger innanhýsis viðurskiftir í MBF, sum 

m.a. viðvirka til at menna MBF og fakliga støðið í MBF, men eisini økir um kunningina og tey mál 

sum MBF arbeiðir við.  

 

Seinri parturin viðger viðurskiftir úti í samfelagnum har MBF kann gera seg galdandi. Málini sum 

vit hava sett upp eru:  

Sosialpolitikkur: Bústaðarøkið, -  fíggjarviðurskifti, – avlamisveitingar.  

Arbeiðsmarknaðarpolitikkur: - arbeiðsviðurskiftir 

Heilsupolitikkur: Viðgerð og eftirviðgerð, – Rehabilitering. 

Atkoma og hjálpartól: Fysiska umhvørvið, – Atkoma til informatión  og kommunikatión, – 

Flutningur, – Hjálpartól, – Stuðlar.  

Undirvísing og útbúgving: Fólkaskúlin, – ungdóms- og vaksnamanna útbúgvingar,- Serundirvísing 

fyri vaksin,  - Fjarðundirvísing. 

Samskipan og heildartilboð   
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Virkisætlanin eigur at verða eitt hent amboð at tilrættaleggja mál eftir, um hon verður brúkt sum 

ætlað. Ikki minst fyri feløgini, sum kunnu meta um leiðslan nú arbeiðir í tráð við tær ætlanir, sum 

settar eru út í kortið. Hon er eisini hent at meta eftir um vit nú náa tað, sum vit seta okkum fyri, ella 

vit skulu leggja á aðra kós.    

 

 

Alternativir bústaðarmøguleikar. 

Í apríl 2003 gav ein arbeiðsbólkur mannaður við embætismonnum úr Familju- og 

heilsumálaráðnum, Fíggjarmálaráðnum og einum deildarstjóra á Toll- og skattstovuni, út eina 

frágreiðing um alternativa bústaðarbygging. 

 

Av tí at arbeiðsbólkurin hevði frávalt, at frágreiðingin skuldi umfata fólk við breki, gjørdi MBF av 

at geva sítt íkast til frágreiðingina fyri at vísa á tørvin hjá fólki við breki at ogna sær bústað, og á 

hvussu politiski myndugleikin kann viðvirka til at nøkta henda tørv. 

 

MBF hevði frætt, at málið vildi koma fyri í hesi tingsetuni, og vildi tí vera frammanfyri við einum 

boðskapi um hvat ið vit hildu átti at gerast í hesum málinum.  Eitt gott samstarv við feløgini endaði 

við eini frágreiðing, sum eisini fekk kjakið í SVF at taka málið upp. Tá málið kemur fyri á tingið, 

vilja vit geva løgtingsmonnum hetta, so teir vita hvør okkara støða er.  

 

Í Føroyum hevur politiski myndugleikin viðurkent, at sektorábyrgdin er galdandi. Í hesum førinum 

merkir tað at, tá ið politiski myndugleikin hevur avgjørt at seta skjøtul á at arbeiða við alternativari 

bústaðarbygging í Føroyum, eigur henda ætlan sjálvsagt eisini at tillagast viðurskiftir, ið viðvíkja 

fólki við breki, og tí metir MBF, at tað er umráðandi,  at bústaðir til fólk við breki verður hugsað 

inn í vanliga bústaðarmynstrið, og ikki sum nakað fyri seg, heimahoyrandi undir almannaverkinum. 

 

Tað er tí umráðandi, altíð at taka henda bólk við, tá kanningar verða gjørdar, og tá ið politiskar 

ætlanir verða lagdar á økinum. Fólk við breki vilja verða viðfarin eins og tey, sum ikki hava 

serligan tørv á bústaðarmarknaðinum. Sum heild er hugburðurin hjá MBF, at politiskir 

myndugleikar eiga at hava eina greiða fatan av hesum bólki og vísa vilja at integrera handikapmál í 

alla politiska tilrættalegging av samfelagnum. Vit hava sagt við landsstýrismannin, at okkara vón er,  

at hann tekur hetta íkast við í sínar metingar, nú hann arbeiðir við at leggja nýggja lóg um 

Húsalánsgrunnin og lóg um Lutaíbúðarfeløg fyri tingið. 

 

 

Byggimál. 

MBF fær nógvar tekningar til ummælis, og liggur stórt arbeiði í hesum. Men eisini fíggjarliga 

kostar hetta MBF pengar. Vit meta tí, at hetta arbeiðið ikki eigur at liggja í MBF uttan so, at 

peningur fylgir við fyri at kunna umsita tað.  

 

Tað hevði verið rættast um landsins myndugleikar sjálvir umsótu hetta mál, við umboðum frá MBF 

í eini nevnd. Vit halda at Landsverk átti at sitið við hesi uppgávuni, tí teir hava førleikan til at 

umsita tað, somuleiðis sum MBF kundi havt eitt umboð. 

 

Síðsta ár høvdu vit 15 byggimál har vit skuldu geva okkara viðmæli til ávísa bygging. Afturat 

hesum koma fyrispurningar frá privatum og øðrum, sum vilja vita mát, biðja um leiðbeining og so 

víðari.  
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MBF hevur havt fund við landsstýrismannin í innlendismálum Jógvan  við Keldu, og tosa um 

atkomu og hvørjir møguleikar eru í galdandi lóggávu. Tað er umráðandi at gera lógarverkið 

soleiðis, at tey mest neyðugu byggimálini loysa seg natúrliga við tað, at tað er víst umhugsni í lógini 

um atkomu og bygging fyri henda bólk. 

 

Vit hava heitt á landsstýrismannin í Innlendismálum, saman við kommununum, at átaka sær 

uppgávuna at skipa so fyri at Byggi- og býarskipanarlógin fer at virka eftir ætlan, og at arbeitt 

verður við at gera eina byggilóg, so at tað verður ein sjálvfylgja at atkomandi verður til allar íbúðir. 

Nógv er hent á økinum seinastu árini, men enn manglar nógv. Tað vísir seg tíverri ikki at vera nokk, 

bert at dúva uppá góða viljan hjá fólki. Tí er neyðugt at fáa eitt fullfíggjað lógarverk, ið eisini tekur 

atlit til fólk við breki. Tað er sjálvandi ein long søga at gera nýggja byggilóg, tí er okkara uppskot, 

at tann heimildin sum liggur í byggi- og býarskipanarlógini verður brúkt, og at arbeitt verður við at 

gera reglur fyri standardir, sum koma at vera bindandi, til fullfíggjað lógarverk er tøkt á økinum.    

Men MBF má brúka tann møguleikan sum er í byggimálum fyribils, meðan arbeitt verður við at 

finna rætta instansin at umsita málið, tað er okkara einasta trygd fyri at bygt verður atkomuligt.  

 

Lógararbeiði. 
MBF fær nógvar lógir til ummælis. Lógararbeiðið hava vit skipað soleiðis, at lógir, sum hava 

serligan áhuga fyri ávís limafelag, verða sendar út til teirra til viðmerkingar. Viðmrkingarnar taka 

vit so við í okkara víðari viðger av lógaruppskotinum. Annars er tað formaðurin í MBF, sum saman 

við dagliga leiðaranum og tí starvsnevndarlimi sum umsitur ávísa økið í starvsnevndini, sum 

viðgera lógina og samanseta eitt hoyringssvar. Eisini nýta vit løgfrøðing at leiðbeina okkum, um tað 

gerst neyðugt. 

 

Í farna ári hava vit havt 10 lógaruppskot, 7 kunngerðaruppskot og 1 uppskot til leiðbeining til 

ummælis.  Uppskotini eru ógvuliga ymisk í vavi frá 1 síðu heilt upp til 100 síður. Innihaldsliga eru 

tær eisini ógvuliga ymiskar, frá lógaruppskotið um ílegugransking og barnavernd til kunngerðir um 

uppseting av postkassum, valdsnýtslu á stovnum, lóg um serskúla og um leiðbeining um frálæru í 

kroppi, kyni og kenslum.  

 

MBF hevur 2 ferðir, í samband við Barnaverndarlógina og um Gransking í mannaílegum, verið 

innkallað til fund í Trivnaðarnevndini í Løgtinginum fyri at greiða nærr frá okkara støðu til 

fyrrnevndu lógaruppskot. 

 

Umframt at ummæla lógir hevur MBF eisini umboðan í 2 arbeiðsbólkum, ið arbeiða við at broyta 

ávísar lógir. Marjun Kálvalíð situr sum MBF umboð í bólkinum, sum arbeiðir við at broyta partin, 

sum viðvíkur børnum í forsorgarlógini og Anna Suffía Durhuus situr í bólkinum sum arbeiðir við at 

broyta § 5 í Dagstovnalógini. 

 

Livikorskanning. 
MBF hevur í nógv ár havt ynski um at gera eina livikorskanning av viðuskiftunum hjá fólki við 

breki. Í samráð við Granskingardepilin fyri Økisminning í Klaksvík varð eitt upplegg gjørt til, 

hvussu ein slík livikorskanning kundi gerast, og hvat hon kom at kosta. Í uppskotinum varð lagt upp 

til, at kanningin skuldi umfata bæði ein kvantitativan og ein kvalitativan part. Metti Kostnaðurin 

varð 219.000 kr. 

 

Í farna árið hevur tað so eydnast at fingið til vega 160.000 kr. frá ymsum grunnum, stovnum og 

kommunum. Hetta innibar at farið varð í holt við kvantitativa partin av kanningini í desember 2004. 
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Hesin partur er nú liðugur og í næstum verður farið í holt við at fyriskipa tann kvalitativa partin av 

kanningini. Kvantitativi parturin verður ikki almannakunngjørdur fyrr enn kvalitativi parturin er 

liðugur. Vit eru farin í holt við at skaffa írestandi peningin. 

 

 

Samstarv við onnur.  

 

Almannastovan. 

MBF hevur regluliga fundir við stjóran á Almannastovuni, Petra J. Joensen. Á fundunum verður 

dentur lagdur á at kunna hvønn annan um ymiskt, sum henda á økinum, sum vit hvør sær varða av. 

Tað er umráðandi at vit møtast um mál og ætlanir sum eru á almannaøkinum og fáa kunning um tær 

broytingar ella ábøtur sum henda, og at vit kunnu gera vart við, um hetta ikki er í tráð við tað ið vit 

halda skal javnstilla borgaran við breki. Men at vit eisini kunnu leggja fram okkara sjónarmið, so 

Almannstovan kennir okkara meiningar.  

 

Smyril Line. Fólk hava fleiri ferðir vent sær til MBF við trupulleikanum, at kømurini fyri 

rørslutarnað bert eru í tí dýrara klassanum, og tískil er ongin annar møguleiki, fíggjarliga at velja 

eina bíligari loysn, um ein er koyristólsbrúkari ella rørslutarnaður. Enn størri gerst trupulleikin, um 

ferðingin umfatar alla familjuna. Vit eru í løtuni í dialogi um prísmunin og vænta, at ein avgerð 

kemur frá Smyril Line ein av fyrstu døgunum.  

 

Undirvísing. 

MBF er regluliga úti og undirvísir um MBF, hvussu tað er skipað og hvussu arbeitt verður. Eisini 

verður komið inn á viðurskifum hjá brekaðum í Føroyum. Umleið 4 ferðir um árið verður undirvíst 

næmingunum á Heilsuskúlanum á Tvøroyri. Harumframt hava vit undirvíst lesandi frá 

Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum, Læraraskúlanum, Pedagogskúlanum og Miðnámsskúlanum í Eysturoy. 

Dagligi leiðarin í MBF undirvísir serliga um MBF, bygnaðin og hvørji mál vit arbeiða við. 

Formaðurin tosar serliga út frá einum samfelagsligum/handikappolitiskum sjónarhorni, umframt at 

hon hevur fyrilestrar fyri næmingunum á Tvøroyri um evni at taka ímóti hjálp frá eini hjálparskipan 

 

At MBF ger seg galdandi í skúlum sum hesum, vil geva MBF eina størri kontaktflatu seinni, tí vit 

koma breitt út og kunnað um okkum og tey brek vit umboða. 

 

Norðurlendskt Samstarv. 

MBF er við í norðurlendskum samstarvi í HNR, ið er eitt ráð fyri meginfeløg fyri brekað í 

norðurlondum. Anna Suffía Durhuus, dagligur leiðari er umboð í HNR. Møtt verður til fundar 2 

ferðir um árið. Í ár hava fundirnir verið í Stockholm og Keypmannahavn. Í hesum samstarvinum 

hava Føroyar verið við í eini livikorskanning seinasta ár. Kanningin var liðug um ársskiftið. 

Kanningin er byrjunarstigið til eina størri kanning. Henda kanningin umfatar eina lýsing av verandi 

støðu og møguleikum, innan sosial og heilsuøkinum, hjá brekaðum. Innsavnaði tilfarið er so 

samanborið landanna millum. 

 

Tað skal viðmerkjast, at tað var sera tíðarkrevjand 

i og ringt at svara spurningunum í samband við kanningina, av tí vit ongi hagtøl hava í Føroyum, ei 

heldur nakað av sosialari gransking. Vit svaraðu so gott sum vit fingu. 
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Almanna- og heilsumálaráðið hevur valt formannin í MBF at umboða tey í norðurlendska 

handikappolitiska ráðnum, HNPR. HNPR hevur eisini 2 fundir um árið, og verða hesir fundir altíð 

hildnir beint áðrenn ella aftaná fundin í HNR, og á sama stað. 

 

Í løtuni arbeiðir HNPR við einari kanning undir heitinum “Demokrati for alla”. Spurningarnir skulu 

staðfesta, hvussu vorðið er við demokratinum í norðurlondum og úrslitið skal leggjast fram á eini 

ráðstevnu í Danmark 2. desember 2005 um “Demokrati for alla”. Føroyar eru eisini við í hesi 

kanning. Spurnarbløð verða í næstum send til politisku umsitingina, um hvussu atkoman er í 

politisku skipanini. Spurningarnir eru ikki so nógvir, so lætt skuldi verið at fingið svørini aftur. 

MBF skal standa fyri at býta spurnarbløðini út, og samla teir inn aftur. Spurningarnir fevna um alt 

frá atkomu við koyristóli t.v.s. fysisku atkomuna til vegleiðing fyri blind, deyv og menningartarnað 

og um hvussu atkoman er til tíðindi frá politikarum, skrivligt tilfar á blindskrift og um tulking av 

politiskum fundum. 

 

MBF umboðan í ráðum og nevndum. 

 

Happadráttargrunnurin:  3 limir eru í stýrinum fyri Happadráttargrunnin. Tað er Almanna- og 

heilsumálaráðið sum setur nevndina í grunninum eftir innstilling frá MBF. Formaðurin í MBF, 

Leila Solmunde er føddur limur. Eftir aðalfundin 2004, innstillaði MBF Randfríð Sørensen sum 

varamann fyri Leilu Solmunde. Sum valt umboð innstillaði MBF Kristiannu Rein og Marjun 

Kálvalíð sum varalim. Almanna- og heilsumálaráðið hevur tó valt ikki at seta nýggja nevnd fyribils, 

av tí at ongir pengar eru í grunninum. 3. Limurin í grunninum verður útpeikaður av Almanna- og 

heilsumálaráðnum. 

 

Ráðið fyri brekað: Formaðurin fyri brekað er føddur limur í Ráðnum fyri brekað. Sum varalimur 

fyri hana situr Anna Suffía Durhuus. Sum valt umboð situr Uni Rasmussen og Óli Wolles er 

varalimur. Sólja í Ólavstovu er formaður í Ráðnum. 

 

Ljóðbøkur. Margreta Næss hevur siti sum MBF umboð í hesi nevnd í nógv ár. 

 

Ráðið fyri ferðslutrygd. Herit Joensen hevur sitið sum MBF umboð í hesum ráð í nógv ár. 

 

FUR. MBF eigur 2 umboð í FUR, men ikki hevur eydnast okkum at fáa báðar sessirna settar. Ì 

løtuni situr, Jákup Danielsen. 

 

Teknmálstulkatænastuni. Formaðurin í MBF er føddur kassameistari teknmálstulkatænastuni, men 

hevur útdelegera henda sess til Anna Suffíu Durhuus 

 

Serflutningskipanin. Anna Suffía Durhuus situr sum MBF umboð í skipanini. 

 

Sjúkrahúsráðini. MBF hevur ikki beinleiðis umboðan í Sjúkrahúsráðunum, men í øllum triðmum 

sjúkrahúsráðunum sita umboð frá ymiskum limafeløgum í MBF. Í næstum verða tey 3 ráðini helst 

løgd saman til 1 sjúkrahúsráð, so tá verða umboðini helst vald av nýggjum.  

 

MBF 25 ár. 

Næsta ár fyllir MBF 25 ár. Vit eiga longu nú at planleggja, hvussu vit ynskja at halda árið. 

Virkisætlanin hevur ítøkilig uppskot, eitt nú eina ráðstevnu um rehabilitering. Vit koma skjótt, helst 
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áðrenn summarfrítíðina at avgera, hvussu vit skulu skipa okkum, og hvat vit vilja seta fokus á. Tó er 

at siga, at peningur er altavgerandi fyri at vit kunnu seta stór mál á dagskránna. 

Men vit vóna, at vit kunnu verða sjónlig á annan hátt, eitt nú við temadegi, kjaki og annars at  

sjónliggera mál, ið hava við brek at gera.  

 

At enda fari eg at takka fyri eitt arbeiðssamt ár, og sera gott samstarv við feløgini og 

starvsnevndina.  

 

Vit hava sett út í kortið tann politikkin, ið vit vilja arbeiða við, og henda frágreiðingin hevur lagt tey 

fyrstu málini fram sum vit hava nátt. Mín vón er at komandi árið vil verða eitt líka gott arbeiðis ár, 

kanska betri. Virkisætlanin er eitt av amboðunum, nú er at fremja nøkur av teimum.  

Men hetta gerst bert um feløgini stuðla leiðsluni í MBF at náa teimum. Vónandi kunnu vit taka 

lógvatak saman, og vísa at dugur er í okkum sum felagsskapur. Tað hava vit gjørt fyrr, og tað 

megna vit framvegis við góðum samstarvi.  

 

 

 

 

Leila Solmunde, formaður      

 


