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Upprit 

 

um innkomnar viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um mynstring 

 

Uppskotið til løgtingslóg um mynstring varð sent til hoyringar hjá viðkomandi pørtum tann 22. 

januar 2018 við freist til tann 1. februar 2018 at gera viðmerkingar. 

 

Uppskotið varð sent til ummælis hjá Føroya Reiðarafelag, Reiðarafelagnum fyri Farmaskip, 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag, Maskinmeistarafelagnum, Fiskimannafelagnum,  

Fiskimálaráðnum, Vørn, Trygdargrunni Fiskivinnunar, Dátueftirlitinum, Føroya Landfúta 

(sýsluskrivstovurnar). 

 

Fiskimálaráðið (fylgiskjal 2) og Vørn (fylgiskjal 3) hava svarað, at tey ongar viðmerkingar 

hava til uppskotið. 

 

Dátueftirlitið (fylgiskjal 4) vísir á, at heilsuupplýsingar eru at meta sum viðkvæmar 

persónsupplýsingar, sbr. § 2, nr. 9 í persónsupplýsingarlógini, og at viðgerð av 

persónsupplýsingum krevur viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum. Sjóvinnustýrið hevur fyri 

Dátueftirlitinum upplýst, at tað á skipsmanningarlistanum bara stendur, nær heilsuváttanin er 

tikin, og at skipsmanningarlistin sostatt ikki inniheldur nakrar viðkvæmar persónsupplýsingar. 

Dátueftirlitið mælir til, at hetta verður skrivað inn í uppskotið. Eisini mælir Dátueftirlitið til, at 

tað verður nágreinað í kunngerðini, hvørji sløg av upplýsingum manningarlistin fevnir um. 

 

Uttanríkis- og vinnumálráðið skal viðmerkja, at tilmælið frá Dátueftirlitinum er tikið til 

eftirtektar, og viðmerkingarnar til § 2, stk. 2 í uppskotinum eru broyttar samsvarandi. Í 

kunngerðini verður nágreinað, hvørji sløg av upplýsingum skulu vera í 

skipsmanningarlistanum. 

 

Føroya Landfúti (fylgiskjal 5) er samdur í innihaldinum í uppskotinum. Føroya Landfúti vísir 

á, at sýslumenninir sambært § 6 í galdandi kunngerð eru mynstringarmyndugleiki, og at tað er 

eitt staðiligt ynski frá Føroya Landfúta, at sýslumenninir í framtíðini ikki verða 

mynstringarmyndugleiki. Í skrivinum frá Føroya Landfúti verður nágreiniliga grundgivið fyri 

hesum ynskinum.   

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at ráðið er samt við Føroya Landfúta í 

viðmerkingum stovnsins. Ætlanin er at fara frá skipanini, har sýslumenninir eisini eru 

mynstringarmyndugleiki. Eingin ætlan er um leggja uppgávur til sýslumenninar í sambandi 

við, at nýggj kunngerð um mynstring verður orðað. 

 

Fiskimannafelagið (fylgiskjal 6) hevur svarað, at felagið vil minna á týdningin av, at allar 

mynstringar eru í samsvari við lóg og sáttmálar. 
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Maskinmeistarafelagið (fylgiskjal 7) tekur undir við málinum, men mælir til, at 

manningarfeløgini fáa atgongd til allar mynstringar. Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur 

viðgjørt henda spurning undir viðgerðini av fylgiskjali 7, tí Føroya Skipara- og Navigatørfelag 

hevur víst á tað sama. 

 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag hevur sent viðmerkingar inn við skrivi, dagfest 25. januar 

2018 (fylgiskjal 8), og aftur við skrivi, dagfest 1. februar 2018 (fylgiskjal 9).  

 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag mælir til, at hesar reglur verða settar inn í uppskotið:  

- Reglur sum tryggja, at tað í sambandi við hvørja mynstring verður greitt tilskilað, 

hvørjum sáttmála ella avtalu mynstrað verður eftir, 

- Reglur sum tryggja, at brand- trygdar, og MoB-rulla verður partur av mynstringini, 

- Reglur sum skulu tryggja, at útlendingar, sum skulu mynstra á føroyskum skipum, 

skulu leggja fram prógv fyri, at teir hava arbeiðs- og uppihaldsloyvi í Føroyum, 

- Reglur sum áseta, at avrit av mynstringarlistunum verða send avvarðandi 

manningarfeløgum. 

 

Felagið spyr, um landsstýrismaðurin ikki fær alt ov víðar heimildir eftir ásetingunum í §§ 2, 3 

og 4 at áseta nærri reglur í kunngerð. 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at tað sambært løgtingslóg um starvsviðurskifti 

o.a. hjá sjófólki er ásett, at sjófólk skulu hava eina starvsavtalu, sum er sett inn í serligt 

hýruavtaluskjal. Í hesum skjali skulu m.a. upplýsingar vera um, hvørjum sáttmála sjófólk eru 

lønt eftir. Harvið eru viðurskiftini viðvíkjandi uplýsingum um setanartreytirnar, undir hesum 

um sáttmálaviðurskifti, regulerað í aðrari løgtingslóg.  

 

Viðvíkjandi brand-, trygdar- og MOB-rullu skal verða víst á, at reglur viðvíkjandi 

trygdarvenjingum umborð á fiskiskipum eru neyvt ásettar í Fráboðan E frá Sjóvinnustýrinum 

(Kap. VIII, regla 3). Mett verður ikki, at reglur um hetta eiga at ásetast í mynstringarlógini, tí 

mynstringarskipanin verður ikki mett sum eitt nýtiligt amboð til at fremja eftirlit við hesum.  

 

Uppgávan at ansa eftir, um útlendingar, sum arbeiða í Føroyum, hava neyðug arbeiðs- og 

uppihaldsloyvi, liggur hjá løgregluni og hjá Útlendingastovuni og Udlændingeservice. 

Sjóvinnustýrið hevur sum uppgávu at ansa eftir trygdarviðurskiftunum umborð á føroyskum 

skipum, og hevur ikki við arbeiðs- og uppihaldsloyvir at gera.  

  

Uttanríkis- og vinnumálaráðið metir, at mynstringin er eitt mál millum 

mynstringarmyndugleikan og tann, ið hevur ábyrgd av at syrgja fyri, at mynstrað verður eftir 

galdandi reglum. Mett verður ikki, at onnur enn myndugleikar skulu hava rætt til atgongd til 

mynstringarskipanina. Ein og hvør hevur rætt til at biðja um innlit í upplýsingar ella skjøl hjá tí 

almenna, og verða slíkar umbønir viðgjørdar eftir galdandi reglum.  

 

Viðvíkjandi spurninginum hjá Føroya Skipara- og Navigatørfelag um, hvørt landsstýrismaðurin 

fær ov nógvar heimildir at áseta reglur í kunngerð, metir Uttanríkis- og vinnumálaráðið, at 

reglur, sum natúrliga hoyra heima í kunngerð, eiga at verða ásettar í kunngerð. Ítøkiliga skal 

verða víst á, at ásetingin í § 2, stk. 2 í uppskotinum snýr seg um at áseta, hvørjar 

mannagongdirnar skulu vera í sambandi við mynstring, undir hesum um tíðarfreistir fyri at 

senda inn skipsmanningarlistar, hvørji skjøl og upplýsingar skulu latast inn o.a. Mett verður, at 
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talan er um reglur, sum natúrliga hoyra heima í kunngerð. Ásetingin í § 2, stk. 3 er longu í 

galdandi mynstringarlóg, og er heimildin nýtt til at áseta ymiskar reglur fyri ávikavist fiskiskip 

og handilsskip, og er ætlanin framhaldandi at kunna nýta hesa heimild til hetta endamál. 

Ásetingin í § 3 í uppskotinum samsvarar við ásetingar um hetta sama í øðrum lógum, har reglur 

um talgilt samskifti eru ásettar. Her er tørvur á at kunna áseta reglur í kunngerð, tí stór menning 

hendir alla tíðina innan talgildar skipanir o.tíl., og neyðugt kann tí verða at gera broytingar í 

reglunum so hvørt, sum talgildar skipanir broytast.  

Ásetingin í § 4, stk. 1 samsvarar við ásetingina í § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1 í galdandi lóg. Mett 

verður, at heimild eigur at vera at áseta slíkar reglur í kunngerð. Tað kemur fyri, at bygnaðurin 

hjá tí almenna broytist, og tí eiga slíkar reglur ikki at standa í lógini.  

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur avgjørt ikki at gera broytingar í uppskotinum, orsakað av 

viðmerkingunum frá Føroya Skipara- og Navigatørfelag við skrivi, dagfest 25. januar 2018 

(fylgiskjal 8). 

 

Í skrivi frá Føroya Skipara- og Navigatørfelag, dagfest 1. februar 2018 (fylgiskjal 9), verður 

víst á, at orðið “manningarlisti” í uppskotinum heldur eigur at vera “skipsmanningarlisti”. 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur tikið hesa viðmerkingina til eftirtektar og broytt uppskotið 

samsvarandi hesum. 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur eisini tikið viðmerking felagsins til § 1, stk. 2 í 

uppskotinum viðvíkjandi siglingarbókini til eftirtektar. Kravið viðvíkjandi siglingarbókini er nú 

strikað úr ásetingini.  

 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag vísir á, at felagið ynskir, at ásetingin í § 3, stk. 1 og 2 í 

galdandi kunngerð um mynstring verður ásett í uppskotinum til nýggja mynstringarlóg.  

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið heldur ikki, at talan er um reglur, sum eiga at ásetast í lógini, 

men kunnu slíkar reglur verða ásettar í kunngerð, sum í løtuni verður arbeitt við at fyrireika. 

 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag vísir á ymisk onnur viðurskifti, m.a. viðvíkjandi kravdum 

upplýsingum í skipsmanningarlistanum og um talgildu skipanina. Uttanríkis- og 

vinnumálaráðið heldur, at hetta eru viðurskifti, sum eiga at verða viðgjørd í sambandi við 

fyrireiking av uppskotinum til kunngerð. 

 

Føroya Reiðarafelag (fylgiskjal 10) heitir á landsstýrismannin um at tryggja, at reiðaríini ikki 

fáa álagt nakran eyka kostnað í sambandi við, at talgilt samskifti verður sett í verk. Eisini vísir 

felagið á, at tað eigur at verða lagt upp fyri, at summi reiðarí møguliga hava tørv á eini 

skiftistíð í sambandi við talgildar loysnir.  

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at nýggja skipanin ikki verður mett at hava við 

sær eyka kostnað fyri brúkararnar. Fyri at nýta mynstringarskipanina, krevst internet og 

møguleiki at uppsenda manningarlistan. Mett verður, at øll, sum koma undir 

mynstringarskyldu, hava hetta í dag. Tá nýggj kunngerð um mynstring verður fyrireikað, er 

møguleiki fyri at seta eina skiftisskipan í verk viðvíkjandi skylduni at mynstra við talgildari 

skipan. 
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Reiðarafelagið fyri Farmaskip (fylgiskjal 11) vísir á týdningin av, at nýggja lógin og 

kunngerðin ikki áleggja vinnuni tyngri umsitingarligar mannagongdir og byrðar.  

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at ongar ætlanir eru um at herða reglurnar fyri 

mynstring á handilsskipum. Sjóvinnustýrið upplýsir, at allir partar tykjast at vera nøgdir við 

nýggju talgildu loysnina, sum er ment. 

 

Trygdargrunnurin (fylgiskjal 12) vísir á týdningin av, at samsvar er millum upplýsingarnar á 

skipsmanningarlistunum og vísir á, hvørjar upplýsingar eiga at verða latnar inn í sambandi við 

mynstringina. 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið skal viðmerkja, at krøvini til, hvørjar upplýsingar skulu latast 

inn í sambandi við mynstringina, verða ásett í kunngerð. 

 


