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Løgtingsmál nr. 59/2012: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk 

Uppskot 

til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 63 frá 15. mai 2012 um 

arbeiðsfremjandi tiltøk verður í § 37, stk. 1 

“1. januar 2013.” broytt til: “1. juli 2013.”.  

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

Í mai í ár samtykti eitt samt løgting lógina um arbeiðsfremjandi tiltøk. Endamálið við lógini 

var og er gott. Víst verður millum annað á, at í Føroyum er brúk fyri øllum, og at tað skal 

leggjast munandi størri dentur á at fáa fólk út aftur á arbeiðsmarknaðin bæði við t.d betri 

møguleikum fyri endurbúgving og  virknisvenjing. Somuleiðis fara læknaváttanirnar 

frameftir at leggja dent á førleikar hjá fólki heldur enn sjúku og forðingar, og tættari 

uppfylging verður við sosialráðgeving. Samanumtikið góðar og neyðugar broytingar. 

Sum partur av samlaða lógaruppskotinum fara allar veitingar frameftir at verða fastar 

veitingar og ikki mettar eftir tørvi hjá tí einstaka.  

Tìverri hevur tað víst seg, at hesar føstu veitingar fyri ávísar samfelagsbólkar eru alt ov lágar 

at liva fyri. Trivnaðarnevndin vísti í álitinum á, og í tingviðgerðini eisini, at okkum manglar 

eitt fátækramark at seta veitingarnar eftir, tí vandi kundi standast av, at nøkur fóru at fáa lægri 

veiting. Tíverri er fátækramarkið ikki ásett enn. Nógv dømi eru um, at um lógin um 

arbeiðsfremjandi tiltøk fær virknað frá 1 jan. 2013, so verða tað nógv fólk, sum koma at skula 

liva fyri upp í fleiri túsund krónur minni um mánaðin.  

Av tí at tað frá umsiting Løgtingsins verður víst á, at tað ikki ber til bert at útseta 

gildiskomuna bert fyri  teimum føstu veitingunum, men at alt lógaruppskotið má útsetast, so 

verður við hesum uppskoti mælt til at útseta gildiskomuna  av øllum uppskotinum, til vissa er 

fingin fyri, at fólk hava so mikið at liva fyri um mánaðin, at tey kunnu klára seg 

Kap. 2 Avleiðingar av uppskotinum: 

Avleiðingin av uppskotinum verður at tær ætlaðu broytingarnar um arbeiðsfremjandi tiltøk 

fáa virknað eitt hálvt ár seinni enn ætlað. 



Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

Til § 1: 

Við hesari lógarbroytingini verður gildiskoman av løgtingslóg nr. 63 frá 15. mai 2012 um 

arbeiðsfremjandi tiltøk útsett til 1. juli 2013. 

Til § 2: 

Gildiskomuáseting. 

Á Løgtingi, 29. november 2012  
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