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Svar til fyrispurning eftir Tingskipanini § 52 a  

frá 

Bill Justinussen, løgtingsmaður 

um 

lønarútgjaldingar til limir í Føroya Pedagogfelagið undir verkfalli 

 

 

1. Hvussu nógv hevur tað almenna útgoldið limum í Pedagogfelagnum í lønum 

fyri tíðarskeiðið eftir, at verkfallið/verkbannið gjørdist veruleiki?  

2. Hvør er ítøkiliga orsøkin til, at Fíggjarmálaráðið velur at rinda fólki løn, sum 

ikki hava rætt til/krav uppá løn undir verkfalli/verkbanni?  

3. Við hvørjari ítøkiligari heimild er lønin útgoldin?  

4. Um so er, at útgjaldingin er framd við støði í siðvenju, nær er henda siðvenja 

byrjað, hvør setti hana í verk, á hvørjum grundarlagi er henda siðvenja sett í 

gildi, nær og hvussu ofta er hon brúkt, og hvussu hava fyritreytirnar verið fyri 

at útgjalda løn undir verkfalli/verkbanni í hvørjum einstøkum føri?  

5. Hvussu samsvarar nevnda siðvenja við leiðreglurnar hjá Fíggjarmálaráðnum 

um, at løn má ikki útgjaldast undir verkfalli, og hví og nær hevur siðvenjan 

fingið størri týdning og tyngd enn leiðreglurnar hjá Fíggjarmálaráðnum?  

6. Er nakað mark fyri, hvussu stórar hesar lønarútgjaldingar kunnu vera, og nær 

og til hvønn hesar kunnu verða útgoldnar sambært nevndu siðvenju?  

7. Hevur Fíggjarmálaráðið hugsað um/tikið hædd fyri, at slíkar lønarútgjaldingar 

kunnu leingja verkfallið óneyðugt og harvið økja munandi um skaðiligu 

ávirkanina á alt samfelagið?  

8. Tá onki arbeiði liggur aftan fyri nevndu útgjaldingar, verður spurt um rætta 

heitið á hesum útgjaldingum ikki er “lán”, tá “løn” jú ikki skal gjaldast aftur 

ella mótroknast?  

9. Hevur Fíggjarmálaráðið tryggjað sær at fáa allar pengarnar aftur, og hvussu 

kann hetta tryggjast, um so er, at ein komandi mótrokning í løn ikki kann verða 

framd orsakað av, at viðkomandi ikki longur er í starvi, og harvið ikki fær 

nakra løn?  

10.  Hvør heftir fyri og hevur ábyrgdina av einum møguligum tapi fyri 

landskassan, um lønin/lánið ikki fæst innaftur?  



11.  Finst nakað fordømi aðrastaðir, har arbeiðsgevarin rindar limum hjá 

verkafeløgum fulla løn undir verkfalli?  

Svar: 

 

1. Landsins lønir hjá øllum pedagogum og hjálparfólkum vóru í 2017 góðar 210 

miljónir kr. Í desember varð rindað áleið 18 miljónir kr. Enn er ikki gjørt upp, 

hvussu mong vóru í verkfalli, men siga vit, at um leið helvtin av 

starvsfólkunum vóru í verkfalli ein hálvan desember mánað, gevur tað, at 4,5 

miljónir kr. hava verið goldnar í lønum til fólk í verkfalli.  Kommunurnar hava 

eisini pedagogar og hjálparfólk, sum eru um leið tvær ferðir fleiri enn landið.  

 

2. Landið valdi í desember mánaði at rinda mánaðarløntum løn av praktiskum 

grundum, so sum vanligt er. Tað er lættari at gera ta mótrokningina, tá ið 

verkfallið er av. Tá liggur eisini klárt, hvørji fólk hava verið undantikin frá 

verkfallinum tann mánaðin, summi heilt undantikin, summi partvíst 

undantikin. Tá er eisini størri vissa fyri, at rætt verður roknað. Haraftrat var 

verkfallið suspenderað frá 22. desember klokkan 23 til tann 27. desember 

klokkan 7.  Eisini er desembur mánaði serstakur, tí júst hendan mánaðin verður 

lønin útgoldin tíðliga. Í januar lønini verður mótrokningin eftir ætlan framd.  

Leggjast skal afturat, at landið ikki hevur rindað tímaløntum løn fyri annað, 

enn tímar, sum tey longu høvdu arbeitt og høvdu rætt til at fáa útgoldið. 

 

3. Heimildin at útgjalda løn undir verkfalli er tann sama sum heimildin at gjalda 

løn. Sambært § 15 í játtanarskipani verður játtanarslagið Rakstrarjáttan brúkt, 

tá ið endamálið við játtanini fyrst og fremst verður rokkið við virksemi, sum 

fevnir um at seta starvsfólk og at halda útreiðslurnar í hesum sambandi.  

Landið verður rikið við framhaldandi rakstri fyri eyga (going koncern). 

Sambært § 17 í játtanarskipanini kann landsstýrismaður gera avtalur, sum hava 

útreiðsluvirknað í seinni fíggjarárum, um tað er ein náttúrlig fortreyt fyri einum 

skynsamum og framhaldandi rakstri. Í kunngerðini um rakstrarjáttan er hetta 

útgreinað, tí sambært § 4 fevnir hetta um avtalur um setanarviðurskifti, 

sáttmálar um húsaleigu, tænastusáttmálar, og loyvdar avtalur um 

langtíðarleigu. 

Stovnarnir hava eina rakstrarjáttan og skulu halda seg til hesa játtan soleiðis, at 

pengarnir passa, tá ið árið er úti. Sum arbeiðsgevari skal Fíggjarmálaráðið vera 

við til at tryggja, at skipað viðurskifti eru á almenna arbeiðsmarknaðinum. 

Hevur onkur fingið ov nógva løn útgoldna, verður mótroknað, eins og tey, sum 

hava fingið ov lítið í løn, fáa eina eftirregulering. Tað verður gjørt javnan 



gjøgnum árið. Løn verður eisini goldin fyri tað ikki gjørda arbeiðið síðst í 

mánaðinum, vanliga frá 25. og mánaðin út, í desember enntá frá 19. 

 

4. Landið er sjálvandi ikki bundið til at gjalda løn undir verkfalli. Men tað er gjørt 

av praktiskum orsøkum í fleiri førum í sambandi við verkføll hesi seinastu 

árini.  Dømi eru um, at hetta varð gjørt í sambandi við verkføll í 1995, 1999 og 

2012.  Verkfallið í 2012 rakti eisini tann kommunala geiran, sum gjørdi tað 

sama sum landið.  Løn varð rindað út undir verkfallinum, og mótroknað varð í 

løn aftaná. 

  

5. Í vegleiðingini hjá Fíggjarmálaráðnum stendur: ”Lønin hjá starvsfólki, sum er í 

arbeiðssteðgi, skal verða afturhildin fyri tíðina, arbeiðssteðgurin er.” Tað 

stendur ikki, nær hon skal afturhaldast.  Sum svarað í spurningi 4, so hevur 

mannagongdin sum oftast verið tann, at tey, sum eru í verkfalli hjá landinum, 

verða mótroknað í løn skjótast tilber aftaná.   

 

6. Nei, einki mark er ásett. 

 

7. Sí svarið til niðanfyri til spurning 9. 

 

8. Vanliga verður løn rindað um leið tann 25. í mánaðinum. Tá er arbeiðið frá 26. 

og mánaðin út ikki gjørt, men at kalla tað ”lán” er helst ikki rætt. 

 

9. Fáa fólk løn undir verkfalli, eru tey vitandi um, at tey ikki hava rætt til lønina 

og at seinni verður mótroknað. Koma tey ikki aftur í starv, hevur 

arbeiðsgevarin eitt krav, og kann krevja peningin aftur frá viðkomandi. 

 

10.  Eingin annar enn landskassin heftir fyri pening, sum landskassin missur. 

 

11.  Vegna stutta skotbráðið at svara hesum spurningi, hevur Fíggjarmálaráðið ikki 

fingið neyvt kannað og lýst fordømi í øðrum londum.  Víst verður tó til svar til 

spurning 4. At tað eru nógv fordømi í Føroyum, bæði hjá kommunum og 

landinum.  Nevniliga at fyrsta mánaðin, ið verkfall hevur verið, hevur løn verið 

rindað og síðani mótroknað. 

  

 

Fíggjarmálaráðið, tann 17. januar 2018 
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