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Samferðslumálaráðið 
 

 

Dagfesting: 3. februar 2017 

Mál nr.: S6400-023/17 

Málsviðgjørt: BD/nb 

Løgtingið 

 

 

 

 

Løgtingsmál nr. 53/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsumhvørvi (Um at strika formliga sambandi millum Arbeiðseftirlitið og 

Heilsufrøðiligu Starvsstovuna) 

 

 

 

Uppskot  

 

til  

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsumhvørvi  

(Um at strika formliga sambandi millum Arbeiðseftirlitið og Heilsufrøðiligu Starvsstovuna) 

 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 70 frá 11. mai 2000 um 

arbeiðsumhvørvi, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 18 frá 8. mai 2008 og 

løgtingslóg nr. 40 frá 13. mai 2013, verða í 

§ 53, stk. 3 og 4 strikað. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

 



Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Orsøkir til uppskotið 

 

Talan er partvíst um eina tekniska broyting í sambandi við fíggjarlógina fyri 2017, har ætlanin er 

at skipa Arbeiðseftirlitið sum egnan stovn, og samstundis leggja Brunaeftirlitið í hendan stovnin. 

 

Landsstýrið leggur stóran dent á, at vit í Føroyum hava eitt væl virkandi arbeiðsumhvørvi.  

Arbeiðsgevarar hava ábyrgdina av at tryggja eitt trygt og heilsugott arbeiðsumhvørvi, og 

landsstýrið hevur ábyrgdina av, at eftirlit er við, at arbeiðsgevararnir halda sínar skyldur.  

 

Tað er einki dulsmál, at játtanin til Arbeiðseftirlitið hevur verið niðurraðfest seinnu árini, 

samstundis sum virksemið í samfelagnum er vaksið. Landsstýrið hevur tí fingið hækkað játtanina 

til Arbeiðseftirlitið og fer framhaldandi at raðfesta arbeiðsumhvørvið, m.a. við at hyggja nærri at 

bygnaðinum fyri at menna Arbeiðseftirlitið sum myndugleika.  

 

Sum ein liður í menningini av Samferðslumálaráðnum er eisini ynskiligt, at øll umsitingarøkini 

verða savnað beinleiðis undir ráðnum.  

 

Síðani verandi landsstýrið varð skipað í 2015, hava Arbeiðseftirlitið og Brunaeftirlitið víst til 

landsstýrismannin í samferðslumálum.  

 

Í verandi støðu er Arbeiðseftirlitið tó formliga partur av Heilsufrøðiligu Starvsstovuni, sum er 

stovnur undir Uttanríkis- og vinnumálaráðnum. Brunaeftirlitið er deild hjá VØRN, sum er stovnur 

undir Fiskimálaráðnum. 

 

Galdandi lóggáva 

Tekniska broytingin er neyðug, tí at samanleggingin millum Arbeiðseftirlitið og Heilsufrøðiligu 

Starvsstovuna, har Arbeiðseftirlitið varð skipað sum ein deild, var staðfest við lóg, t.e. 

løgtingslóg nr. 40 frá 13. mai 2013.  

 

Ítøkiliga ásetur § 53, stk. 3, at Arbeiðseftirlitið og økið, ið arbeiðsumhvørvislógin umfatar, verða 

savnað og skipað í eina eind hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni við hjánavninum Arbeiðseftirlitið.  

 

§ 53, stk. 4 ásetur, at landsstýrismaðurin ger avtalu við annan landsstýrismann hvørs stovn ella 

myndugleika, eftirlitið við Heilsufrøðiligu Starvsstovuni verður lagt til eftir nevndu lóg. 

Endamálið við hesi áseting var at byrgja fyri møguligum gegnistrupulleikum á Heilsufrøðiligu 

Starvsstovuni í mun til arbeiðsumhvørvið.  

 

Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at strika lógarfestu bindingina millum Heilsufrøðiligu 

Starvsstovuna og Arbeiðseftirlitið, soleiðis at Samferðslumálaráðið kann skipa Arbeiðseftirlitið 

sum egnan stovn.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið er ikki sent til ummælis. 

 

Kapittul 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri landið ella kommunur.  
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2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki neiligar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. Umsitingarliga 

verður tó greiðari hjá Samferðslumálaráðnum at umsita Arbeiðseftirlitið.    

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar.  

 

2.9. Marknaforðingar 

Kendar marknaforðingar eru ikki á økinum.  

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir og ger ikki onnur størri inntriv 

í rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld.  

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

  

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki skyldur á fólk. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um heimildir til landsstýrismannin. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 
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2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Ásetingin hevur við sær, at stk. 3-4 í § 53 verða strikað, soleiðis at Heilsufrøðiliga Starvsstovan 

og Arbeiðseftirlitið ikki longur eru løgd saman við lóg, men at stovnsbygnaðurin kann tillagast 

samsvarandi ætlanini í fíggjarlógini fyri 2017. 

 

Til § 2 

Ásetur gildiskomu. 

 

Samferðslumálaráðið, 3. februar 2017 

 

 

 

Henrik Old  

landsstýrismaður 

/ Rúni Joensen 

Yvirlit yvir Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 


