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Spørgsmål nr. 1 (Alm. del) fra Folketingets Færøudvalg: 

”Kan ministeren bekræfte, at stedlige henvisninger i dansk lov-

givning til ”her i landet” og ”her i riget” altid skal forstås hen-

holdsvis som henvisning til Danmark og til Danmark, Færøerne

og Grønland? 

Som eksempel herpå kan nævnes en konkret afgørelse om en 

borger, som ansøgte om folkepension efter at have boet største-

delen af sit arbejdsliv i Danmark efterfulgt af en kortere årræk-

kes bopæl på Færøerne. I afgørelsen anføres, at idet pensionslo-

ven ikke gælder for Færøerne, så kan fast bopæl på Færøerne 

ikke medregnes efter lovens ”her i riget”-optjeningsprincip (jf. 

lovens § 5, stk. 1). Borgeren havde angiveligt ret til pension men 

alene forholdsmæssigt for den periode, som vedkommende 

havde boet i Danmark. Ministeren bedes ikke forholde sig til 

den konkrete afgørelse, men der ønskes en redegørelse for, 

hvorledes stedlige henvisninger af denne karakter generelt skal 

forstås og fortolkes.”

Svar:

Der er ikke retningslinjer for, hvad der skal forstås ved stedlige henvisnin-

ger som ”her i landet” og ”her i riget”, og der kan derfor ikke gives et gene-

relt svar herpå. Svaret vil således altid bero på en konkret fortolkning af den 

relevante lovgivning.

Ud fra en almindelig sproglig forståelse vil ”her i riget” dog henvise til rigs-

fællesskabet og således omfatte både Danmark, Færøerne og Grønland, 

mens ”her i landet” vil skulle forstås som Danmark.

Som nævnt kan der imidlertid ikke gives et generelt svar, og Justitsministe-

riet må på den baggrund henvise til Beskæftigelsesministeriet, hvis der øn-

skes et svar på, hvordan den stedlige henvisning ”her i riget” skal forstås i 

pensionsloven.
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