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Tórshavn 27. januar 2017 

Viðmerkingar til uppskot um broytingar í lógini 
 
Vit hava lisið lógaruppskotið við viðmerkingum, og vit hava niðanfyri sett upp okkara 
viðmerkingar til hetta lógaruppskot. Sum heild eru hetta sera jaligar broytingar, tó mæla vit 
staðiliga til at gera smávegis broytingar í mun til spurningin um tillagað starv. Hin partin av 
uppskotinum vilja vit mæla til at broyta samsvarandi uppskotinum.  
 
Tað er sera jaligt, at teir næmingar við autismu, sum nema sær miðnám, hava møguleika at 
taka sær útbúgvingar og yrkislæru samsvarandi sínum førleikum og áhuga, og týdningarmikið 
er, at tey ikki vera óneyðuga avmarkaði av at skula vera í Føroyum og nema sær t.d. hægri 
útbúgving, um ongin tílík er í landinum. Tað er gott og týdningarmikið, at kunna vera liðiligur 
í teimum fyriskipanum sum eru, og tað leggur lógarbroytingin upp til. 
   
Tillagað starv 
Tað er jaligt, at upphæddin við endurgjaldinum verður hækkað til 22.000 kr, tó mæla vit til at 
henda upphædd  automatiskt verður javnað við lønarvøkstrinum. Eitt nú kundi 
lønarvøksturin hjá arbeiðarafeløgunum verið nýttur til at javna við. Týdningarmikið er at fáa 
skrivað hetta inn í sjálvan lógartekstin.  
 
Í øðrum lagi verður staðiliga mælt til, at tað er sáttmálalønin, sum er galdandi á, soleiðis at 
farið verður burtur frá at mótroknað løn frá arbeiðsgevara í lønarískoytinum fyrr enn 
sáttmálalønin fyri arbeiðið er nádd.  Hetta merkir, at seinni partur í grein 22 stk 3 verður 
strikaður, og møguliga skal fyrri setningurin í somu grein nágreinast nakað. Grein 22 stk 5 
ásetir longu, at løn og lønarískoytið tilsamans ikki kann vera hægri enn lønin sambært 
sáttmála, tí er ikki neyðugt at gera nýggja áseting tí viðvíkjandi. 
 
Í triðja lagi verður mælt til, at eftirløn verður løgd omaná lønarískoytið samsvarandi 
ásetingini, sum er á tí sáttmálaøki, sum arbeitt verður. Hesin partur skal leggjast afturat 
upphæddini, sum nevnd er omanfyri.  
  

Vinaliga vegna Samtak, 
 

Jan Højgaard, formaður 


