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Løgtingsmál nr. 132/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um frítíð við løn 

(Sjúka í frítíðini telur ikki sum frítíð) 

 

 
Uppskot til  

 

løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um frítíð við løn (Sjúka í frítíðini telur ikki sum frítíð) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 30 frá 7. apríl 1986 um frítíð 

við løn, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 

56 frá 16. mai 2006 verður í § 7 sum stk. 3 

sett:  

”Stk. 3. Gerst løntakari sjúkur í frítíðini, telja 

dagarnir, sum viðkomandi er sjúkur, ikki sum 

frídagar.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. mai 2018. 

 

 

Almennar viðmerkingar 

Endamálið við lógaruppskotinum er at tryggja, at sjúka í frítíðini ikki telur sum frítíð. Sjúkradagar í 

frítíð verða vanliga roknaðir sum frítíðardagar. Tó kann, eftir umsókn, í serligum førum fyri ávísar 

starvsbólkar undantak verða givið, um sjúka forðar fyri nýtslu av frítíðini á rímiligan hátt. Slíkir 

sjúkradagar koma undir reglurnar fyri sjúku, og nýggir frítíðardagar verða tá givnir.  

Um starvsfólkið er óarbeiðsført, tá ið frítíðin byrjar, verða tó altíð latnir eyka frítíðardagar. Somu 

reglur galda í sambandi við sjúku undir avspáking. Hetta uppskot ger, at sjúka í frítíð ikki telur sum 

frítíð. Arbeiðsgevarin skal hava fráboðan, um løntakari gerst sjúkur í frítíðini, og arbeiðsgevarin 

kann krevja læknaváttan fyri sjúkutíðina. Leggjast skal afturat, at í grannalondunum verður munur 

ikki gjørdur á, um sjúka uppstendur, áðrenn frítíðin byrjar og ella í sjálvari frítíðini. Sjúka telur ikki 

sum frítíð.  

Fíggjarligar avleiðingar 

Tað er trupult at áseta nágreiniligan kostnað av einum tílíkum uppskoti, tí óvist er, hvussu nógv 

gerast sjúk í frítíðini, og hvussu løntakarar fáa endurgjald fyri sjúkuna. Summi fáa løn undir sjúku. 

Tá heldur arbeiðsgevarin útreiðslurnar. Onnur eru fevnd av dagpeningaskipanini. Tá fellur 

útreiðslan á Almannaverkið, og kostar tí ikki arbeiðsgevaranum beinleiðis. 

 

 

 

 

 



 

Yvirlit yvir avleiðingar 

 

 Fyri landið Fyri 

kommunur 

Fyri ávís øki 

í landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Altjóða 

sáttmálar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Nei 

 

Hoyringarpartar 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar, men fakfeløg, t.d. á privata arbeiðsmarknaðinum, hava 

eftirlýst hesa lógarbroyting. 

 

Serligar viðmerkingar 

Til §1 

Greinin ásetir, at gerst tú sjúkur í frítíðini, so telur hetta ikki við sum frítíð, og løntakari fær tískil 

rætt at halda hesar frídagar av nýggjum. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2018 
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