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Uppskot 
til 

samtyktar 
 

 
Løgtingið heitir á landsstýrið um at taka stig til, saman við viðkomandi pørtum, at tað almenna 
(land og kommunur) orðar eina ætlan viðvíkjandi, hvørji átøk kunnu setast í verk við tí endamálið at 
tryggja, at allir løntakarar hava rætt og møguleika at arbeiða fulla tíð. Og grundað á hesa ætlan 
leggja fyri Løgtingið neyðug lógaruppskot í hesum sambandi. 
 
Viðmerkingar:  
Ein tann fremsta uppgávan hjá eini og hvørjari politiskari skipan er at skapa karmar, so arbeiði er til 
allar hendur. Rætturin til arbeiði og møguleikin at breyðføða seg er ein mannarættur. Tí eiga allir 
borgarar landsins at hava somu møguleikar til henda rætt.  
 
Samfelagið má skipast soleiðis, at eingin, sum býr í Føroyum, kemur í ta støðu, at tey verða noydd 
at flyta av landinum fyri at vinna sær dagligt breyð. Okkara land hevur, sum er, stórar avbjóðingar 
við, at fólkatalið ikki veksur, og at ung fólk í stórum tali fara av landinum og ikki í nóg stóran mun 
koma heimaftur. Ein av orsøkunum til hesa gongd er, at tað hjá nógvum er trupult at fáa eitt arbeiði, 
ið ger tað møguligt at forsyrgja sær og sínum. 
 
Vit mugu stremba eftir einum liðiligum arbeiðsmarknaði, har fólk hava møguleika at velja at 
arbeiða fulla tíð ella parttíð. Sum støðan er í dag, er hópin av fólki, ið uttan at ynskja tað bert fáa 
arbeiði parttíð. Bert tá ið øll, ið eru á arbeiðsmarknaðinum, kvinnur eins væl og menn, hava rætt til 
at arbeiða fulla tíð ber til hjá teimum at velja, hvussu stóran part av tíðini tey ynskja at arbeiða. So 
leingi, sum arbeiðsmarknaðurin er skipaður soleiðis, at hópin av størvum innan tað almenna bert eru 
parttíð, so er einki val. 
 
Hjá fólki flest er parttíðararbeiði ikki nokk til, at tey kunnu forsyrgja sær og sínum. Tí mugu vit 
hyggja at arbeiðsmarknaðinum, er tað neyðugt, at so stórur partur av arbeiðsmarknaðinum, serliga 
innan tað almenna, er skipaður sum parttíðararbeiði. Ber til at skipa arbeiðið innan tað almenna 
øðrvísi. Ber til at avmarka talið av parttíðarstørvum? 
 
Nøkur dømir 
Í juni mánaði í 2013 vóru t.d 20 størv leys at søkja hjá Tórshavnar kommunu, harav vóru tey 19 
niðursetta tíð. Søkt var eftir 15 pedagogum, 4 hjálparfólkum, einum fysioterapeuti og húsavørði. 
Starvið sum húsavørður var fulla tíð og restin niðursetta tíð.  
 
Sama er á Landssjúkrahúsinum, sóknast verður eftir fleiri læknum, einari jarðarmóðir og 7 
sjúkrarøktarfrøðingum, 4 heilsurøktarum og 1 ergoterapeuti. Læknastørvini og starvið sum 
jarðarmóður eru fulla tíð, hini 11 størvini eru niðursetta tíð. 
 
Hetta er ikki bert ein trupulleiki fyri tann einstaka. Sum frálíður er hetta vorðið ein samfelags-
trupulleiki. At ein stórur partur av kvinnum eru ein láglønarbólkur skapar størri trupulleikar fyri 



samfelagið. At arbeiða parttíð merkir bæði lægri løn í arbeiðslívinum og munandi lægri eftirløn, tá 
ið farið verður av arbeiðsmarknaðinum.  
 
Hvussu stórur er trupulleikin 
Kanningar vísa, at ein stórur partur av arbeiðsorkuni í Føroyum arbeiðir niðursetta tíð. Hagtølini 
fyri Norðurlond í 2011 siga, at meira enn 60 prosent av føroysku kvinnunum arbeiða niðursetta tíð. 
Næstar á listanum eru norsku kvinnurnar, 40 prosent av norsku kvinnunum arbeiða niðursetta tíð.  
Sambært Hagstovuni eru tað  í juli 2011 23.934 løntakarar í Føroyum harav 11.528 kvinnur og 
12.460 menn. 
 
Fólkateljingin í november 2011 vísir, at 54 prosent av kvinnunum arbeiða minni enn 35 tímar um 
vikuna og áleið 10-15 % menn. Av hesum halda 20 % av kvinnunum og 30 % av monnunum, at tey 
fáa ov fáar arbeiðstímar. Í tølum samsvarar hetta við, at umleið 1300 kvinnur og 400 menn ynskja at 
arbeiða meira, samanlagt um 1700 løntakarar. 
 
Støðan á eldraøkinum – eitt dømi 
Vit hava fáar kanningar um, hvussu nógv fólk ynskja at arbeiða. Í skrivligum fyrispurningi frá 
undirritaðu heystið 2012 svaraði landstýriskvinnan í almannamálum soleiðis um arbeiðstíð og 
ynskir til arbeiðstíð innan heimatænastuni kring landið: 
 
“Kanningar hjá Eldradeplinum í Almannaverkinum vísa, at umleið 80 % av starvsfólkunum ynskja 
at arbeiða niðursetta tíð. Tað er tó serliga í Suðurstreymoy, at starvsfólk kundu hugsað sær at arbeitt 
meiri. Tað eru nevniliga umleið helvtin av starvsfólkunum í Suðurstreymoy, ið ynskja at arbeiða 
niðursetta tíð. 
 
Í Klaksvík arbeiða tey flestu millum 30 og 36 tímar í miðal um vikuna. Kanningar hjá 
eldradeplinum vísa, at starvsfólkini í økinum eru nøgd við sín setanarbrøk.  
 
Í Eysturoy arbeiða tey flestu millum 25 og 30 tímar í miðal um vikuna. Av 100 starvsfólkum eru 
bara 9, sum ynskja at arbeiða fulla tíð.  
 
Í Vágum/Norðstreymi arbeiða tey flestu starvsfólkini millum 25 og 32 tímar í miðal um vikuna. Her 
ynskja bara heilt fá at arbeiða fulla tíð.  
 
Í Suðurstreymi arbeiða tey flestu 35 tímar í miðal um vikuna. Sum áður nevnt, ynskir umleið 
helvtin av heima- og heilsuhjálparunum at fara upp í fulla tíð.  
 
Á Sandoynni arbeiða   tey flestu millum 25 og 30 tímar í miðal um vikuna. Ein meting frá 
Heimatænastuni í Sandoynni sigur, at umleið 13 % ynskja at arbeiða fulla tíð.  
 
Í Suðuroy arbeiða tey flestu millum 25 og 30 tímar í miðal um vikuna. Ein meting frá 
Heimatænastuni í Suðuroynni sigur, at umleið 15-25 % ynskja fulla tíð.  
 
Tey flestu starvsfólk, sum ynskja ein hægri setanarbrøk, fáa sum nevnt høvi at avloysa fyri sjúku og 
feriu. Oftani er tað soleiðis, at hesi hava meirtímar, sum samsvara við ein hægri setanarbrøk “.  
 
Her er vert at leggja til merkis, at hesi tøl ikki stava frá eini kanning millum starvsfólk, men eru 
gjørd út frá metingum hjá leiðsluni. 
 
Hvat verður gjørt aðrastaðni 
Norðurlendsku hagtølini vísa, at næst eftir Føroyum er trupulleikin størstur í Noregi. Júst í Noregi 
hava myndugleikarnir gjørt fleiri tiltøk at steðga hesi gongdini. Tað almenna hevur álagt almanna- 



og heilsuverkinum at leggja seg eftir at umskipa arbeiðsgongdir, so fleiri fulltíðarstørv fáast 
burturúr. Peningur er eisini settur av, so hetta ber til. Sum tað seinasta átakið hevur Stórtingið í ár 
samtykt eina broyting í lógini um arbeiðsumhvørvið soleiðis, at fólk í parttíðarstarvi fáa ein 
lógfestan rætt til ein setanarbrøk, ið er í samsvari við, hvussu nógv tey arbeiða. Hetta merkir, at eitt 
starvsfólk, ið er sett í eitt starv hálva tíð, men í veruleikanum arbeiðir fulla tíð við at taka eyka-
vaktir, fær lógarfestan rætt til at fáa ein setanarbrøk, ið samsvarar við tað, viðkomandi í 
veruleikanum hevur arbeitt seinasta árið. 
 
Í Svøríki er hesin trupulleiki eisini komin á breddan sum ein partur av valstríðnum til Ríkisdagin 
komandi ár. 
 
Hvat kunnu vit gera 
Avvarðandi aðalráð kunnu lýsa, hvussu umfatandi trupulleikin er innan teirra øki, hvat kann gerast, 
hvussu nógv heiltíðarstørv kunnu útvegast innan økið. 
 
Einstaki landsstýrismaðurin/kvinnan kann áleggja sínum aðalráði at skipa arbeiðið øðrvísi har, ið 
tað ber til. 
 
Landið kann fara í dialog og samstarv við kommunufeløgini við tí fyri eyga at skipa arbeiðið øðrvísi 
eisini innan kommunala økið. 
 
Gera broytingar/ískoyti til lógina um arbeiðaravernd við atliti til sálarliga arbeiðsumhvørvið og 
harundir rættin til at arbeiða fulla tíð. 
 
Skipað normeringarnar av størvum av nýggjum og seta í verk normeringar í eldrarøktini bæði við 
atliti til, hvussu nógv størv tørvur er á. Tað verður ofta ført fram, at innan eldrarøkt og barna-
ansingarøkið er arbeiðið so tungt og krevjandi, at starvsfólkini ikki orka at arbeiða 40 tíma viku. 
Um hetta er so, átti ein at umhugsa, um størvini eiga at normerast soleiðis, at eitt nú 37 tímar um 
vikuna er eitt fulltíðarstarv innan viðkomandi øki. 
 
 

Á løgtingi, 3. oktober 2013  
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løgtingskvinna 


