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Løgtingið 

 

Løgtingsmál nr. 25/2014: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsumhvørvi  

 

Uppskot 

 

til 

 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsumhvørvi 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 70 frá 11. mai 2000 

um arbeiðsumhvørvi, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 40 frá 13. 

mai 2013 verða gjørdar hesar broyt-

ingar: 

 

Í § 1, stk. 1 verður “virka fyri einum 

tryggum og heilsugóðum arbeiðsum-

hvørvi, sum altíð er í samljóði við 

teknisku og sosialu gongdina í sam-

felagnum” broytt til:  

 

“virka fyri einum tryggum og heilsu-

góðum, bæði likamligum og sálar-

ligum, arbeiðsumhvørvi, sum altíð er í 

samljóði við teknisku og sosialu 

gongdina í samfelagnum”. 

 

§ 2 

Hendan løgtingslóg kemur í gildi 1. 

januar 2015. 

 

  

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar  

 

Endamál við lógini 
Høvuðsendamálið við hesi lógarbroyting er at styrkja lógargrundarlagið undir likam-

ligu og sálarligu heilsuni á arbeiðsmarknaðinum. Í § 10 í kunngerð nr. 9 frá 13. 

februar 2002 um útinnan av arbeiði, ið hevur heimild í løgtingslóg um arbeiðsum-

hvørvi, er staðfest, at: “Arbeiðið skal í øllum lutum skipast soleiðis, at tað kann 

útinnast trygdarliga og heilsuliga fult forsvarligt út frá eini meting av teimum 

umstøðum í arbeiðsumhvørvinum, sum kann hava ávirkan á likamligu ella sálarligu 

heilsuna”.   

 

Fyri at lýsa nágreiniliga og leggja dent á, at lógin bæði fevnir um likamligu og 

sálarligu heilsuna, verður skotið upp, at hetta verður skrivað beinleiðis inn í enda-

málsorðingina í løgtingslóg um arbeiðsumhvørvi soleiðis, at hesi viðurskifti ikki 

einans verða lýst í einari kunngerð. Broytingin í lógini eggjar avvarðandi landsstýris-

mann til at gera ítøkiliga kunngerð um sálarliga arbeiðsumhvørvið og harvið fáa 

uppraðfest arbeiðið við sálarligu arbeiðsheilsuni.    

 

Sálarliga arbeiðsumhvørvið eigur at verða javnsett við kropsliga arbeiðsumhvørvið. Í 

okkara grannalondum, so sum í Danmark og Norra, eru hesar lógarbroytingar nýliga 

settar í gildi.   

 



Orsøkin til hesa broyting er, at tað er vorðið alsamt meira viðurkent at sálarliga ar-

beiðsheilsan hevur alstóran týdning á arbeiðsplássinum. Sambært nýggjari kanning, ið 

er almannakunngjørd fyri stuttum, hevur annar hvør limur í ávísum fakfelagið, 

onkursvegna havt strongd seinastu trý árini. Kanningin vísir, at fimti hvør limur hevur 

verið hjá lækna í sambandi við strongd, og umleið tíggjundi hvør hevur verið sjúkra-

meldaður vegna strongd. 

 

Í okkara grannalondum verður mett, at við verðandi gongd er vandi fyri, at størsta 

orsøkin til sjúkrafráveru um nøkur fá ár verður strongd. Henda lógarbroyting verður 

gjørd fyri at gera tað møguligt at seta fokus á sálarliga arbeiðsumhvørvið, og at 

arbeiða miðvíst við at fyribyrgja sjúku, ið stavar frá einum vánaligum sálarligum 

arbeiðsumhvørvi. 

 

Kanningar, gjørdar í Bretlandi, vísa eisini, at strongd kann hava við sær eina mis-

nýtslu av alkoholi og øðrum rúsevnum og føra til ein ósunnan livihátt við skerdum 

kropsligum virksemi og vánaligum kosti. Við øðrum orðum kosta møguligar fylgjur 

av strongd landinum meiri enn fyribyrgingin.   

 

Samstundis hevur núverandi lóg um arbeiðsumhvørvi óhepnar fylgjur við sær, tá 

hugsa verður um skeivar arbeiðstíðir, serliga innan almanna- og heilsuøkið. Sambært 

gransking innan økið, vísa kanningar, at niðursett arbeiðstíð kann hava neiliga ávirkan 

á góðskuna av tænastunum, ið veittar verða, kann ávirka arbeiðslagið og hava við sær 

ringar arbeiðssømdir fyri starvsfólkið. Niðursett arbeiðstíð hevur neiliga fylgjur á 

arbeiðs- og fíggjarligu støðuna hjá starvsfólki, bæði sum nú er og sum frálíður. Ofta 

eru tað kvinnur, ið arbeiða niðursetta tíð.  

 

Í Finnmørkini, í Norðurnorra, hevur fokus verið sett á rættin hjá starvsfólki at arbeiða 

fulla tíð, kommunurnar hava arbeitt miðvíst við einum starvsfólkapolitikki fyri at bøta 

um støðuna hjá teimum, ið annars eru noydd at arbeiða skeivar arbeiðstíðir. Tað vísir 

seg, at skeivar arbeiðstíðir, serliga hjá teimum, ið arbeiða innan almanna- og heilsu-

økið, ikki einans ávirka kropsligu arbeiðsheilsuna, men kunnu hava neiligar sálarligar 

fylgir við sær. Hetta av tí, at tað ofta eru kvinnur ið hava børn, sum arbeiða hesar tíðir.   

 

Lógin um arbeiðsumhvørvi er seinast broytt á várið 2013. Lógarbroytingarnar snúðu 

seg fyrst og fremst um formliga at fremja samanleggingina við Heilsufrøðiligu Starvs-

stovuna, ið var framd á vári 2011 og at gera tillagingar í mun til arbeiðsorku.  

 

Í viðmerkingunum til lógarbroytingina varð sagt: “Við hesum uppskoti fer Arbeiðs-

eftirlitið at leggja dent á teir mest týðandi arbeiðsumhvørvistrupulleikarnar og fer at 

tillaga síni átøk til virki við vánaligum arbeiðsumhvørvi, so øll virki verða trygg hjá 

fólki at arbeiða og virka á”.  

 

Sostatt verður arbeiðsorkan nýtt til tey virkir, har mett verður, at vandi er fyri at 

kropsliga arbeiðsumhvørvið ikki er nóg gott. Við fyriliggjandi lógarbroyting verður 

dentur lagdur á, eisini at fremja átøk, ið snúgva seg um sálarliga arbeiðsumhvørvið. 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri landið 

Heimilað verður landsstýrismanninum at gera eina ítøkiliga kunngerð um sálarliga 



arbeiðsheilsu. Tað er trupult at meta um kostnaðin av hesum lógaruppskoti, fyrrenn 

kunngerðin fyriliggur, men neyðugt verður eftir øllum at døma at uppraðfesta Ar-

beiðseftirlitið á fíggjarlógini, og eigur hetta at verða gjørt í samband við fíggjarlógar-

arbeiðið.  

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar  

Somu viðmerkingar sum omanfyri.  

 

Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar við sær.  

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna   
 Tað hevur stóran kostnað við sær fyri vinnuna, at talið av fólki, ið er burtur frá arbeiði 

vegna strongd, økist. Tí fer hetta uppskoti so við og við, at, hava færri útreiðslur til 

sjúkameldingar vegna strongd við sær fyri vinnuna.  

 

Avleiðingar fyri umhvørvið  
Uppskotið hevur ongar umhvørvisavleiðingar.  

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum  
Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur  
Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur.  

 

Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 
Uppskotið hevur jaligar sosialar avleiðingar við tað, at talið av fólki við strongd so 

líðandi fer at minka.  

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Við hesum verður heimilað landsstýrismanninum, at gera ítøkiliga kunngerð um 

sálarliga arbeiðsheilsu.  

 

Til § 2 

Gildiskomuregla. 

 

 

Á Løgtingi, 23. oktober 2014 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

løgtingskvinna  


