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Fylgiskjal 1 

 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar 
  

Løgtingslógaruppskotið 

 

Orsøkir 

 

§ 2. Dagpeningur verður sambært hesari lóg 

veittur orsakað av óarbeiðsføri vegna sjúku, 

skaðatilburð og fráveru áðrenn føðing, 

vegna heilsuvanda fyri móður ella barn.  

Stk. 2. Við partvísum óarbeiðsføri kann 

dagpeningur verða veittur við lægri 

upphæddum, eftir nærri reglum ásettar av 

landstýrismanninum.  

Stk. 3. Dagpeningur verður tó ikki veittur í 

tann mun viðkomandi, sambært lóg, 

trygging ella sáttmála, frá arbeiðsgevara ella 

øðrum, hevur rætt til løn undir sjúku v.m. 

ella aðrar veitingar, sum eru endurgjald fyri 

mista inntøku vegna sjúku v.m. 

Stk. 4. Persónur, sum hevur fingið løn undir 

sjúku, og sum framvegis er sjúkrameldaður í 

teirri løtu, hann fer úr starvinum, hevur 

framhaldandi rætt til dagpening restina av 

tíðarskeiðinum sambært § 12, stk. 2 og 3. 

 

 

Orsøkir 

 

§ 2. Dagpeningur verður sambært hesari lóg 

veittur orsakað av óarbeiðsføri vegna sjúku, 

skaðatilburð og fráveru áðrenn føðing, 

vegna heilsuvanda fyri móður ella barn.  

Stk. 2. Við partvísum óarbeiðsføri kann 

dagpeningur verða veittur við lægri 

upphæddum, eftir nærri reglum ásettar av 

landstýrismanninum.  

Stk. 3. Dagpeningur verður tó ikki veittur í 

tann mun viðkomandi, sambært lóg, 

trygging ella sáttmála, frá arbeiðsgevara ella 

øðrum, hevur rætt til løn undir sjúku v.m. 

ella aðrar veitingar, sum eru endurgjald fyri 

mista inntøku vegna sjúku v.m. 

Stk. 4. Persónur, sum hevur fingið løn undir 

sjúku, og sum framvegis er sjúkrameldaður í 

teirri løtu, hann fer úr starvinum, hevur 

framhaldandi rætt til dagpening restina av 

tíðarskeiðinum sambært § 12, stk. 2. 

 

  



 

 

Dagpeningatíðarskeiðið 

 

§ 12. Útgjaldingin av dagpeningi heldur 

uppat, tá móttakarin aftur er arbeiðsførur, 

uttan mun til, um hann fer í vinnu aftur ella 

ikki. 

Stk. 2. Dagpeningur verður í mesta lagi 

veittur í 40 vikur frá 1. fráverudegi í einum 

12 mánaða skeiði.  

Stk. 3. Fyri lægstu og miðal fyritíðar-

pensjónistar verður dagpeningur í mesta 

lagi veittur í 20 vikur frá 1. fráverudegi í 

einum 12 mánaða skeiði. Fyri miðal 

fyritíðarpensjónistar vegna einkjustøðu 

sbrt. almannapensjónslógini verður 

dagpeningur tó veittur sbr. stk. 1. 

Stk. 4. Hóast ásetingarnar í stk. 2 og 3, 

kann dagpeningur verða veittur í upp til 2 ár 

í málum um arbeiðsskaða, sum eru fráboðað 

Vanlukkutryggingarráðnum, og sum verða 

viðgjørd  eftir løgtingslógini um trygging 

móti avleiðingunum av arbeiðsskaða 

(Arbeiðsskaðatryggingarlógin). 

 

 

Dagpeningatíðarskeiðið 

 

§ 12. Útgjaldingin av dagpeningi heldur 

uppat, tá móttakarin aftur er arbeiðsførur, 

uttan mun til, um hann fer í vinnu aftur ella 

ikki. 

Stk. 2. Dagpeningur verður í mesta lagi 

veittur í 40 vikur frá 1. fráverudegi í einum 

12 mánaða skeiði. 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3. Hóast ásetingina í stk. 2 kann 

dagpeningur verða veittur í upp til 2 ár í 

málum um arbeiðsskaða, sum eru fráboðað 

Vanlukkutryggingarráðnum, og sum verða 

viðgjørd  eftir løgtingslógini um trygging 

móti avleiðingunum av arbeiðsskaða 

(Arbeiðsskaðatryggingarlógin). 

 

 

§ 13. Tá dagpeningarætturin er brúktur 

sambært § 12, stk. 2 og 3, í einum saman-

hangandi tíðarskeiði, kann dagpeningur bert 

útgjaldast í einum framhaldandi 

dagpeningatíðarskeiði, um viðkomandi aftur 

hevur verið arbeiðsførur, og í byrjanini av 

nýggja sjúkratíðarskeiðinum, lýkur 

treytirnar í § 7. 

Stk. 2. Persónur, sum hevur tryggjað seg 

sambært kap. 7, og sum hevur brúkt 

dagpengarættin upp sambært § 12, stk. 2 og 

3, skal ístaðin prógva, at hann aftur hevur 

verið arbeiðsførur, og at tað eru gingnar 

minst 5 vikur, innan hann av nýggjum er 

vorðin sjúkrameldaður. 

 

 

§ 13. Tá dagpeningarætturin er brúktur 

sambært § 12, stk. 2 í einum saman-

hangandi tíðarskeiði, kann dagpeningur bert 

útgjaldast í einum framhaldandi 

dagpeningatíðarskeiði, um viðkomandi aftur 

hevur verið arbeiðsførur, og í byrjanini av 

nýggja sjúkratíðarskeiðinum, lýkur 

treytirnar í § 7. 

Stk. 2. Persónur, sum hevur tryggjað seg 

sambært kap. 7, og sum hevur brúkt 

dagpengarættin upp sambært § 12, stk. 2, 

skal ístaðin prógva, at hann aftur hevur 

verið arbeiðsførur, og at tað eru gingnar 

minst 5 vikur, innan hann av nýggjum er 

vorðin sjúkrameldaður. 

 

 

 


