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16. mai 2017 

 

 

 

Til Løgtingsins rættarnevnd 

 

 

 

Viðv. løgtingsmáli nr. 124/2016: Uppskot til løgtingslóg um at banna mismuni og at tryggja 

javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum 

 

Starvsmannafelagið fegnast um, at stig loksins eru tikin til at fáa javnstøðulóggávuna á føroyska 

arbeiðsmarknaðinum á sama stig sum í grannalondum okkara. 

 

Javnstøðulóggávan her á landi er avmarkað til løgtingslóg um javnstøðu millum kvinnur og menn. 

Við hesum lógarinitiativi fáa vit eina almenna javnstøðulóggávu, sum kann gerast eitt stórt framstig 

fyri føroyska løntakaran og sum samstundis er í góðum samsvari við tað, sum altjóða lóggáva 

leggur upp til. 

 

Starvmannafelagið heldur, at lógaruppskotið kann fáa serstakliga stóran týdning fyri fólk við breki 

og møguleikar teirra á arbeiðsmarknaðinum. Sáttmálarnir hjá feløgunum hava ásetingar um tann 

rúmliga arbeiðsmarknaðin, sum hava víst seg at hava havt avmarkaðan praktiskan týdning, tí tær eru 

so yviskipaðar í innihaldi. Løgtingslógin um at banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum orsaka av 

brekið frá 2011 hevur eisini havt avmarkingan týdning, við tað at lógin er ov lítið ítøkilig t.d. í 

sambandi við uppsøgn. Við hesum lógaruppskotinum verða ítøkiligar skyldur lagdar á 

arbeiðsplássini, sum t.d. geva betri verju í uppsagnarmálum, tá fólk gerast langtíðarsjúk og sjúkan 

kemur undir arbeiðsrættarliga hugtakið brek. 

 

Yviskipað tekur Starvsmannafelagið undir við lógaruppskotinum. Felagið hevur á fundi í 

rættarnevndini víst á ymisk teknisk lýtir við uppskotinum. Verða tillagingar gjørdar skuldi tað tó 

ikki verið ein forðing fyri at uppskotið kann verða samtykt og at lógin kann fáast at virka eftir 

sínum høvuðsendamáli. Verður uppskotið samtykt skal lógin sambært § 3, stk. 3 eftirmetast, tá ið 

trý ár eru liðin. Við hesum verður møguligt, at betra lógina og gera broytingar, sum verða mettar 

neyðugar.  

 

Ein almenn javnstøðulóggáva fyri føroyska arbeiðsmarknaðin hevur ligið ov leingi á láni og eigur 

ikki at bíða longri. Tí heilsar Starvsmannafelagið hesum lógarinitiativi vælkomið og heldur, at tey 

komandi árini kunnu nýtast at vinna okkum praktiskar royndir við lógini, so at vit møguliga við 

tíðini kunnu menna lóggávuna. 

 

 

 

Súni Selfoss, formaður 

Starvsmannafelagið 

 
 


