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Løgtingsmál nr. 177/2011: Uppskot til løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk 
 
 

Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk 
 
 
 

Kapittul 1 
Øki lógarinnar 

 
§ 1. Lógin fevnir um tiltøk, ið stuðla undir 
eitt virkið arbeiðslív hjá persónum, sum 
hava ella kunnu fáa trupulleikar við at 
varðveita tilknýtið til arbeiðsmarknaðin. 
Stk. 2. Lógin fevnir eisini um tiltøk, ið 
fyribyrgja avleiðingar av langtíðarfráveru 
frá arbeiði vegna arbeiðsloysi, sjúku el.a 
Stk. 3. Fevnd av hesi lóg eru: 
1) persónur, sum fær veiting vegna 

arbeiðsloysi, sbrt. § 9 í 
forsorgarlógini, 

2) persónur, sum fær veiting vegna sjúku 
ella øðrum trupulleikum enn 
arbeiðsloysi, sbrt. § 9 í 
forsorgarlógini, 

3) persónur, sum fær veiting, sbrt. § 3, 
stk. 1-2 í lóg um dagpening vegna 
sjúku v.m., 

4) persónur, sum, orsakað av minkaðum 
arbeiðsførleika, tørvar serligan stuðul 
fyri at koma í arbeiði, 

5) fyritíðarpensjónistur sbrt. § 3, stk. 1 
og   

6) persónur undir 18 ár, sum, orsakað av 
likamligum ella sálarligum breki, 
uttan fyriskipan ikki kann væntast at 

kunna forsyrgja sær og sínum í 
framtíðini.  

 
§ 2. Persónur undir fólkapensjónsaldur, 
sum hevur lógligt uppihald og fastan 
bústað í Føroyum, er fevndur av hesi lóg. 
Stk. 2. Útlendingar við tíðarbundnum 
arbeiðs- og uppihaldsloyvum eru ikki 
fevndir av hesi lóg.  
Stk. 3. Persónur, sum uppiheldur sær í 
øðrum landi, hevur ikki rætt til stuðul 
sambært hesi lóg. Hetta er tó ikki galdandi 
fyri uppihald í øðrum landi sambært § 10, 
stk. 4. 
 

Serligar treytir 
§ 3. Fyritíðarpensjónistur kann fáa tilboð 
sambært hesi lóg, um útgjald av 
fyritíðarpensjón verður steðgað sambært § 
25, stk. 2 í lóg um almannapensjónir. 
Henda treyt er tó ikki galdandi í sambandi 
við  fyriskipan sbrt. § 24, og henda treyt er 
ikki galdandi í sambandi við stuðul til  
fyriskipan sbrt. § 9, stk. 1, nr. 6 fyri lægstu 
og miðal fyritíðarpensjónistar. 
Stk. 2. Persónur sbrt. § 1, stk. 3, nr. 3 fær 
veiting sambært hesi lóg, um veiting 
sambært hesi lóg er hægri. 
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Stk. 3. Stuðul til fyriskipanir sambært hesi 
lóg er ikki tengdur at ogn umsøkjarans ella 
inntøku og ogn hjúnafelagans.  
 
 
 

Kapittul 2 
Upplýsing og vegleiðing 

 
§ 4. Í fyrstu atløgu metir Almannastovan, 
um viðkomandi við upplýsing og 
vegleiðing sjálvur kann loysa íkomnu 
støðuna við vantandi arbeiði.  
Stk. 2. Upplýsing og vegleiðing er at skilja 
sum hjálp í mun til arbeiðsmøguleikar og 
útbúgvingarmøguleikar.  
Stk. 3. Upplýsing og vegleiðing kann tó 
eisini fevna um ráðgeving um persónligar 
og fíggjarligar trupulleikar, herundir um 
rættindi og stuðulsmøguleikar sambært 
aðrari lóggávu.  
 

Kapitul 3 
Virknisvenjing 

 
§ 5. Virknisvenjing er: 

1) arbeiðstilboð á einum almennum 
ella privatum arbeiðsplássi, ella 

2) styttri arbeiðsrættað skeið. 
Stk. 2. Virknisvenjing kann tó eisini fevna 
um aðra styttri, ikki beinleiðis 
arbeiðsrættaða fyriskipan, um mett verður, 
at tað kann økja møguleikarnar hjá 
viðkomandi aftur at fáa arbeiði. 
Stk. 3. Val av virknisvenjing verður gjørt 
við støði í, hvussu viðkomandi skjótast 
møguligt aftur kann koma í arbeiði.  
Stk. 4. Virknisvenjing sbrt. stk. 1, nr. 1 
verður játtað fyri í mesta lagi 6 mánaðir í 
senn, men vanliga ikki longur enn 3 
mánaðir. 
Stk. 5. Eftir lokna virknisvenjing verður 
fyriskipanin endurmett, og mett verður um 
møguleikarnar hjá tí einstaka at fáa vanligt 
arbeiði ella at fara undir útbúgving, áðrenn 
nýggj virknisvenjing verður sett í verk. 
 
§ 6. Virknisvenjing verður sett í verk í 
seinasta lagi, tá persónur sbrt. § 1, stk. 3, 

nr. 1 hevur fingið veiting vegna 
arbeiðsloysi í samanhangandi 6 mánaðir. 
Stk. 2. Freist sambært stk. 1 kann útsetast 
upp til 3 mánaðir, um mett verður, at tað 
økir um møguleikarnar at røkka 
endamálinum sbrt. § 5, stk. 3.  
Stk. 3. Persónar sbrt. § 1, stk. 3, nr. 2 og 3 
fáa eisini tilboð um virknisvenjing, um tað 
kann sameinast við sjúku ella aðrar 
trupulleikar, sum viðkomandi hevur. 
 
§ 7. Persónur, ið luttekur í virknisvenjing,  
fær framhaldandi stuðulsveiting sbrt. § 9 í 
forsorgarlógini ella lóg um dagpening 
vegna sjúku v.m. Persónur í virknisvenjing 
sbrt. § 5, stk. 1, nr. 1 fær harumframt eina 
virknisviðbót í tíðarskeiðinum fyri 
virknisvenjingina. Virknisviðbót kann tó 
ikki latast, um samlaði stuðulin hervið 
verður hægri enn veiting sbrt. § 12. 
Stk. 2. Virknisviðbótin lækkar ella fellur 
burtur við ógrundaðari fráveru. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetur í 
kunngerð nærri reglur um virknisvenjing, 
tímatal,  upphædd fyri virknisviðbót og 
lækking av virknisviðbót.   
 
 

Kapittul 4 
Arbeiðsbúgving 

 
Arbeiðsbúgving 

§ 8. Stuðul verður veittur til 
arbeiðsbúgving, tá tað er ein neyðug 
fyritreyt fyri, at viðkomandi frameftir kann 
forsyrgja sær og sínari familju við at 
arbeiða. Stuðulin fevnir um 
arbeiðsrættaðar fyriskipanir og fíggjarliga 
hjálp, ið hava til endamáls at gera 
viðkomandi føran fyri at átaka sær arbeiði 
sambært treytum á vanliga 
arbeiðsmarknaðinum. 
Stk. 2. Tey, ið eru fevnd av arbeiðsbúgving 
sambært stk. 1, eru persónar, ið ikki kunnu 
fáa, hava mist ella eru í vanda fyri at missa 
sítt tilknýti til arbeiðsmarknaðin orsakað 
av likamligum ella sálarligum breki, 
varandi sjúku ella sosialum orsøkum. 
 

Fyriskipanir  
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§ 9. Fyriskipanir sambært § 8 eru: 
1) ástøðilig útbúgving, 
2) yrkisútbúgving, 
3) arbeiðsvenjing á vanliga 

arbeiðsmarknaðinum, 
4) fyrireikandi fyriskipan,  
5) avklárandi fyriskipan og 
6) styttri førleikagevandi skeið. 

Stk. 2. Arbeiðsvenjing sbrt. stk. 1, nr. 3 er 
ein styttri beinleiðis arbeiðsrættað 
fyriskipan á vanliga arbeiðsmarknaðinum, 
tó uttan at talan er um yrkisútbúgving. 
Fyriskipan við arbeiðsvenjing kann 
vanliga ikki vara longur enn 1 ár. 
Stk. 3. Fyrireikandi fyriskipan sbrt. stk. 1, 
nr. 4 er styttri varandi skúlagongd á 
fólkaskúla- ella miðnámsstøði, tá tað er 
fyritreyt fyri fyriskipan sbrt. stk. 1, nr. 1 
ella 2. 
Stk. 4. Avklárandi fyriskipan sbrt. stk. 1, 
nr. 5 er arbeiðsroynd á einum arbeiðsplássi 
ella eitt skúlatiltak, tá tað er fyritreyt fyri at 
seta fyriskipan í verk sbrt. stk. 1, nr. 1, 2, 
ella 3. Fyriskipanin kann í mesta lagi vara 
1 ár.  
Stk. 5. Styttri førleikagevandi skeið sbrt. 
stk. 1, nr. 6 eru skeið, ið geva betri 
atgongd til arbeiði. 

 
Val av fyriskipan 

§ 10. Avgerð um val av fyriskipan sbrt. § 9 
verður tikin við støði í fyritreytum og 
ynskjum um framtíðar yrkisleið hjá tí 
einstaka.  
Stk. 2. Val av fyriskipan skal vera 
skynsamt í mun til fyritreytirnar og stytst 
møguligu leiðina hjá tí einstaka at røkka 
endamálinum um at gerast førur fyri at 
forsyrgja sær og sínari familju. 
Stk. 3. Val av fyriskipan skal takast við 
støði í eini neyvari heildarmeting av 
fremjandi og tarnandi fyritreytunum. Í 
heildarmetingingini skulu atlit takast til: 

1) skúlagongd og útbúgving, 
2) arbeiðsroyndir higartil, 
3) áhugamál, 
4) innlæringarevni, 
5) evni og hug hjá viðkomandi at 

innganga í sosialar og arbeiðsligar 
samanhangir,  

6) heilsulig viðurskifti, herundir 
arbeiðstarn, 

7) familjuviðurskifti og onnur sosial 
viðurskifti av týdningi fyri 
fyriskipan, 

8) arbeiðsmøguleikar eftir lokna 
fyriskipan og 

9) onnur viðurskifti, ið verða mett at 
hava týdning. 

Stk. 4. Val av fyriskipan skal taka støði í, 
at fyriskipanin kann fremjast í Føroyum. Í 
heilt serligum førum kann fyriskipan heilt 
ella lutvíst fyriskipast í øðrum landi.   
Stk. 5. Í meting av tarnandi fyritreytum 
sbrt. stk. 3 skulu atlit ikki takast til 
møguligar strukturtrupulleikar á 
arbeiðsmarknaðinum.  
Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann í 
kunngerð áseta nærri reglur fyri vali av 
fyriskipan og um metan av atlitum.  
 

Fyriskipanarætlan og uppfylging 
§ 11. Stuðul til arbeiðsbúgving er treytaður 
av, at ein fyriskipanarætlan við tíðarætlan 
fyriliggur. Treytin er tó ikki galdandi fyri 
stuðul til avklárandi fyriskipan sbrt. § 9, 
stk. 1, nr. 5.  
Stk. 2. Stuðul til arbeiðsbúgving verður 
játtaður fyri ásettu tíðina fyri avtalaðu 
fyriskipanina. 
Stk. 3. Um talan er um serlig 
sjúkuviðurskifti ella aðrar vælgrundaðar 
orsøkir, kann víkjast frá tíðarætlan. 
Stk. 4. Fyriskipan, sum er sett í verk, og 
ætlanin fyri fyriskipanina skal fylgjast og 
javnan takast upp til metingar, hvørt útlit 
eru fyri, at endamálið við fyriskipanini 
verður rokkið. 

 
Stuðulsveiting 

§ 12. Í sambandi við fyriskipan sbrt. § 9, 
stk. 1, nr. 1, 4, 5 og 6 verður stuðul veittur 
til uppihald sambært fylgjandi ásetingum: 

1) Persónur, ið býr einsamallur og 
hevur forsyrgjaraskyldu mótvegis 
barni, fær  100% av 
dagpeningaupphæddini um 
mánaðin. 

2) Persónur, ið er sambúgvandi og 
hevur forsyrgjaraskyldu mótvegis 
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barni, fær 80% av 
dagpeningaupphæddini um 
mánaðin. 

3) Persónur 25 ár og eldri, ið býr 
einsamallur og ikki hevur 
forsyrgjaraskyldu mótvegis barni, 
fær 75% av dagpeningaupphæddini 
um mánaðin. 

4) Persónur 25 ár og eldri, ið er 
sambúgvandi og ikki hevur 
forsyrgjaraskyldu mótvegis barni, 
fær 50% av dagpeningaupphæddini 
um mánaðin. 

5) Persónur yngri enn 25 ár, ið ikki 
býr hjá einum ella báðum 
foreldrum, og ikki hevur 
forsyrgjaraskyldu mótvegis barni, 
fær 50% av dagpeningaupphæddini 
um mánaðin. 

6) Persónur yngri enn 25 ár, ið býr hjá 
einum ella báðum foreldrum, og 
ikki hevur forsyrgjaraskyldu 
mótvegis barni, fær 30% av 
dagpeningaupphæddini um 
mánaðin. 

Stk. 2. Dagpeningaupphædd sbrt. stk. 1 er 
at skilja sum hægsta útgjald sambært lóg 
um dagpening vegna sjúku v.m., 
frítíðarløn ikki íroknað. Sambúgvandi er at 
skilja sum persónur, sum býr saman við 
øðrum vaksnum persóni. 
Stk. 3. Í serligum førum, og bert tá talan er 
um persón við fleiri enn tveimum børnum 
at forsyrgja, kann Almannastovan taka 
avgerð um, at persónur í 
fyriskipanartíðarskeiðnum fær hægri 
veiting, enn ásett sbrt. stk. 1. 
Stk. 4. Um persónur hevur djúptøknar 
sálarligar trupulleikar, ið hava við sær 
hægri bústaðarútreiðslur, kann eitt 
bústaðarískoyti latast til hesar útreiðslur 
umframt veiting sbrt. stk. 1. 
Stk. 5. Inntøkur frá arbeiði, aðrar inntøkur, 
vinningur ella møguligur annar stuðul til 
uppihald í fyriskipanartíðarskeiðnum verða 
mótroknað í stuðulsveitingini.  
Stk. 6. Persónur kann hava inntøku 
áljóðandi 12.000 skattskyldugar kr. árliga, 
uttan at upphædd verður mótroknað sbrt. 
stk. 5.  

Stk. 7. Stuðul verður veittur frá fyrsta degi 
í tí mánaði, fyriskipanin er byrjað.  
Stk. 8. Persónur í fyriskipan, har uppihald 
og matur er goldin, fær ikki stuðul sbrt. 
stk. 1, men fær upphædd til persónligan 
tørv.  
Stk. 9. Landsstýrismaðurin ásetur í 
kunngerð nærri reglur um stuðul og 
upphædd til persónligan tørv sambært stk. 
8.  
 
§ 13. Stuðulsveiting verður ikki veitt, um 
persónur hevur rætt til stuðul til uppihald 
sambært aðrari lóggávu, og annar stuðul 
verður mótroknaður í upphædd sbrt. § 12, 
stk. 1. 
Stk. 2. Lesandi í útbúgvingaraldri fær ikki 
stuðul sbrt. § 12 til: 

1) framhaldsdeild fólkaskúlans, tá 
tann lesandi ikki hevur 
forsyrgjaraskyldu mótvegis barni, 
og er undir 18 ár, 

2) miðnámsútbúgving, tá tann lesandi 
ikki hevur forsyrgjaraskyldu 
mótvegis barni, og er undir 22 ár, 

3) førleikagevandi útbúgving, tá tann 
lesandi er undir 25 ár. 

Stk. 3. Tá talan er um persónar, sum hava 
umfatandi arbeiðstarn og djúptøknar 
persónligar og sosialar trupulleikar, kann 
víkjast frá treyt sbrt. stk. 2. 
 

Stuðulsveiting sum lønarískoyti 
§ 14. Í sambandi við fyriskipan á 
arbeiðsmarknaðinum sbrt. § 9, stk. 1, nr. 2 
og 3, verður stuðul veittur sum 
lønarískoyti sambært fylgjandi ásetingum: 

1) Til yrkisútbúgving verður 
lønarískoyti veitt til løn til lærling. 
Um viðkomandi persónur er 
forsyrgjari, áður hevur havt tilknýti 
til arbeiðsmarknaðin ella er farin 
upp um vanligan útbúgvingaraldur, 
verður lønarískoyti veitt til 
minstuløn sambært sáttmála á 
viðkomandi arbeiðsøki. 

2) Til arbeiðsvenjing verður 
lønarískoyti veitt til minstuløn  
sambært sáttmála á viðkomandi 
arbeiðsøki. 
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Stk. 2. Lønarískoytið sbrt. stk 1 verður 
avtalað millum Almannastovuna og 
arbeiðsgevaran, og kann vera upp til 80% 
av ásettu lønini í mun til arbeiðstarnið hjá 
viðkomandi persóni. 
Stk. 3. Í serligum føri, tá arbeiðsgevari økir 
sítt starvsfólkatal fyri at seta persón sbrt. 
stk. 1, nr. 1 ella 2 við umfatandi 
skerjingum í arbeiðsevnunum,  kann 100% 
lønarískoyti verða veitt. 
 
§ 15. Almannastovan veitir lønarískoytið 
sum endurgjald til arbeiðsgevara fyri 
útlagda løn, og skal sáttmáli gerast millum 
Almannastovuna og arbeiðsgevara um 
rindan av lønarískoyti.  
Stk. 2. Lønarískoytið verður rindað frá 
fyrsta degi í mánaðinum, fyriskipanin er 
játtað, og sáttmáli er undirskrivaður. 
 
§ 16. Stuðulsveiting sbrt. §§ 12 og 14 
lækkar fyrst fyri síðan at fella burtur, um 
persónur hevur ógrundaða fráveru, ella um 
persónur orsakað av arbeiði ella øðrum 
virksemi ikki heldur seg til 
fyriskipanarætlanina sbrt. § 11. 
Stk. 2. Við burturfall av stuðli kann 
persónur søkja um veiting sbrt. § 9 í lóg 
um almenna forsorg. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetur í 
kunngerð nærri reglur um lækking og 
burturfall av stuðli sambært stk. 1. 
 
§ 17. Um persónur, ið fær stuðulsveiting 
sbrt. § 12, verður sjúkur og fyribils ikki 
kann fylgja fyriskipanarætlanini, kann 
stuðul sbrt. § 12 halda fram upp til 6 
mánaðir, um útlit eru fyri, at fyriskipanin 
kann halda fram óbroytt aftaná 
sjúkraskeiðið hjá viðkomandi. 
Stk. 2. Um viðurskifti sbrt. stk. 1 gera seg 
galdandi fyri persón, ið fær lønarískoyti 
sbrt. § 14, verður lønarískoytið afturhildið, 
og veiting sbrt. § 12 veitt í staðin í 
tíðarskeiði sbrt. stk. 1.  
 

Stuðulsveiting til uppihald uttanlands 
§ 18. Um persónur í sambandi við 
fyriskipan eftir § 9 sbrt. § 10, stk. 4 flytur 
bústað, kann viðkomandi persónur fáa 

veiting sambært lóggávu í viðkomandi 
landi, tá tað verður mett at vera 
skynsamasta loysnin. Í tílíkum førum ger 
Almannastovan avtalu við viðkomandi 
kommunu um gjald fyri fyriskipanina. 
 

Annar stuðul 
§ 19. Umframt stuðul ella lønarískoyti 
sbrt. § 12 ella 14 kann stuðul eisini veitast 
til tilfar, útgerð og aðrar útreiðslur, ið eru 
ein fylgja av fyriskipanini, men sum ikki 
eru at meta sum ábyrgd hjá arbeiðsgevara 
ella skúlaverki at útvega. 
Stk. 2. Stuðul til aðrar stakútreiðslur verður 
veittur sbrt. § 15 í lóg um almenna forsorg. 
Stk. 3. Hjálparráð at nýta í sambandi við 
arbeiðsbúgving verða veitt sbrt. § 18 b í 
lóg um almenna forsorg. 
 
 

Kapittul 5 
Stuðul til íverksetan av egnari fyritøku 

 
§ 20. Um mett verður, at endamálið at gera 
persón føran fyri at forsyrgja sær og sínum 
kann røkkast við íverksetan av egnum virki 
heldur enn við arbeiðsbúgving, kann eitt 
rentufrítt lán veitast til íverksetan av 
egnum virki, treytað av, at viðkomandi 
hevur tær neyðugu fakligu og handilsligu 
fyritreytirnar fyri at reka eitt virki.  
Stk. 2. Rentufría lánið kann í mesta lagi 
vera 50.000 kr., og eigur at verða tryggjað 
við tinglýstum veðhaldi, tá hetta er 
møguligt. 
Stk. 3. Lánið verður afturgoldið við 1/96  
um mánaðin, og byrjar viðkomandi at 
gjalda lánið aftur í seinasta lagi 6 mánaðir 
eftir, at lánið er veitt.   
Stk. 4. Rentufría lánið kann verða útsett 
ella eftirgivið orsakað av sjúku, 
arbeiðsloysi el.l. 
Stk. 5. Lán til íverksetan av egnum virki er 
treytað av, at ein ætlan fyriliggur, ið lýsir, 
hvussu stovnan og rakstur av virkinum 
verður framt, og at viðkomandi faklig 
viðmæli fyriliggja. 
Stk. 6. Umframt lán kann stuðul eisini 
veitast til uppihald sbrt. § 12 í styttri 
tíðarskeið, tó vanliga ikki longur enn 6 
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mánaðir. Eisini kann stuðul latast til 
viðkomandi skeið sambært § 9, stk. 1, nr. 
6.  
 

Kapittul 6 
Tillagað starv 

 
§ 21. Lønarískoyti til tillagað starv kann 
veitast persóni til starv á 
arbeiðsmarknaðinum, um arbeiðsførleikin 
hjá viðkomandi varandi er minkaður við í 
minsta lagi 1/3, og tað førir við sær, at 
viðkomandi ikki kann fáa ella varðveita 
arbeiði undir vanligum treytum á 
arbeiðsmarknaðinum. 
Stk. 2. Minkaði arbeiðsførleikin skal vera 
orsakað av likamligum ella sálarligum 
breki, varandi sjúku ella týðandi 
persónligum sosialum viðurskiftum. 
Stk. 3. Við minkaðan arbeiðsførleika er at 
skilja, at talan er um minkaðan 
arbeiðsførleika fyri viðkomandi 
arbeiðsøki, men ikki bert í mun til ávíst 
starv ella ávísar arbeiðsuppgávur.    
Stk. 4. Lønarískoyti verður ikki veitt til  
persón, tá arbeiðsførleikin er minkaður 
orsakað av heilsustøðu, sum ikki er mett at 
vera stórvegis verri enn aldurssvarandi. 
Stk. 5. Lønarískoyti kann ikki veitast, um 
ein fyriskipan við arbeiðsbúgving ikki er 
roynd, ella um mett verður, at útlit eru fyri, 
at viðkomandi kann gerast førur fyri at 
forsyrgja sær og sínum við fyriskipan sbrt. 
§ 9. 
Stk. 6. Lønarískoyti kann bert veitast til 
starv hjá persóni á arbeiðsplássi, har 
viðkomandi er í starvi frammanundan, um 
tað kann ávísast, at tað ikki er nóg mikið 
við tillagingum ella øðrvísi uppgávubýti á 
arbeiðsplássinum, fyri at viðkomandi 
starvsfólk kann røkja sínar skyldur 
mótvegis arbeiðsgevara.   
Stk. 7. Landsstýrismaðurin kann í 
kunngerð áseta nærri reglur um meting av 
varandi minkaðum arbeiðsførleika sbrt. 
stk. 1-6.  
 
§ 22. Lønarískoytið sbrt. § 21 er í mesta 
lagi hægsta dagpeningaveiting, frítíðarløn 

ikki íroknað. Lønarískoytið fevnir ikki um 
eftirlønargjald. 
Stk. 2. Arbeiðsgevarin rindar løn sambært 
viðkomandi sáttmála fyri arbeiðstíðina, 
sum arbeiðsinnsatsurin hjá viðkomandi 
løntakari verður mettur at samsvara við. 
Lønarískoytið verður veitt sum  endurgjald 
fyri lønarmiss orsakað av minkaða 
arbeiðsførleikanum. 
Stk. 3. Hægsta lønarískoytið verður veitt, 
tá arbeiðsgevari rindar 2.000 kr. um 
mánaðin í løn. Lønarískoytið  verður 
lækkað við 40% av inntøku frá 
arbeiðsgevaranum oman fyri upphæddina á 
2.000 kr.  
Stk. 4. Løn og lønarískoytið tilsamans 
kann ongantíð verða hægri enn løn 
sambært viðkomandi sáttmála. 
Stk. 5. Løn og lønarískoyti tilsamans kann  
ikki verða hægri enn sáttmálalønin, 
samsvarandi við starvsbrøkin, sum 
viðkomandi arbeiddi frammanundan 
fyriskipanini, men kann hækka við øktum 
arbeiðsinnsatsi.  
Stk. 6. Við løn sbrt. stk. 5 er ikki at skilja 
løn hjá fyritíðarpensjónisti, sum fer í 
tillagað starv sambært treytum í § 3, stk. 1, 
pkt. 1. 
Stk. 7. Lønarískoytið fellur burtur, tá tað er 
lægri enn 1/5 av upphæddini.  
Stk. 8. Um persónur hevur aðra 
lønarinntøku, enn avtalað, fellur 
lønarískoytið burtur. 
Stk. 9. Upphæddin á 2.000 kr. sbrt. stk. 1 
verður javnað í kunngerð um áseting og 
javning av almannaveitingum. 
 

Arbeiðsgevari 
§ 23. Lønarískoytið kann veitast til starv 
hjá privatum ella almennum arbeiðsgevara. 
Stk. 2. Almannastovan metir um minkaða 
arbeiðsførleikan, og ger í samsvari við 
hesa meting avtalu við arbeiðsgevara um 
løn frá arbeiðsgevara og lønarískoyti.  
Stk. 3. Umframt avtalu um lønarískoyti 
verður avtala gjørd um arbeiðstíð, 
arbeiðsuppgávur og møgulig serlig atlit í 
hesum sambandi.  
Stk. 4. Arbeiðsgevarin rindar lønina og 
lønarískoytið. Ásetta lønarískoytið verður 
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útgoldið til arbeiðsgevaran og verður gjørt 
upp árliga. 
Stk. 5. Lønarískoytið verður veitt frá 1. 
arbeiðsdegi, eftir at lønarískoytið er játtað.  
Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann áseta 
nærri reglur um lønarískoyti, arbeiðstíð 
o.a.  
 

 
Kapittul 7 

Avtalað løn til fyritíðarpensjónistar  
 

Serlig arbeiðsfyriskipan á vanliga 
arbeiðsmarknaðinum 

§ 24. Fyritíðarpensjónistur og 
arbeiðsgevari kunnu í samráð við 
viðkomandi fakfelag gera avtalu um løn til 
serliga arbeiðsfyriskipan á  
arbeiðsmarknaðinum, tá 
fyritíðarpensjónisturin ikki verður mettur 
at hava restarbeiðsevnir, ið viðkomandi 
kann nýta sambært vanligu treytunum á 
arbeiðsmarknaðinum.    
Stk. 2. Fyritreyt fyri avtalu um løn er, at 
uppgávurnar, sum fyritíðarpensjónistur 
skal loysa í serligu arbeiðsfyriskipanini, 
eru at meta sum fyrifallandi arbeiði á 
arbeiðsplássinum í mesta lagi í 15 tímar 
um vikuna. 
Stk. 3. Umframt avtalu um løn verður 
avtala gjørd um arbeiðstreytir annars, 
herundir arbeiðstíðina. 
Stk. 4. Treyt fyri avtalu um serliga 
arbeiðsfyriskipan er, at Almannastovan 
váttar, at viðkomandi er 
fyritíðarpensjónistur.  
 
 

Kapittul 8 
Leiðbeinaraskipan 

 
§ 25. Fyri at stuðla undir, at persónur kann 
fasthalda starv undir vanligum treytum á 
arbeiðsmarknaðinum ella í sambandi við 
fyriskipan sbrt. §§ 9 og 21, kann stuðul 
veitast til ein leiðbeinara, tá tað verður 
mett at vera ein fyritreyt fyri, at 
viðkomandi kann luttaka í fyriskipan. 
Stk. 2. Stuðul til leiðbeinara til persón í 
starvi undir vanligum treytum á 

arbeiðsmarknaðinum verður bert veittur, 
um mett verður, at persónur annars er í 
vanda fyri at missa tilknýtið til 
arbeiðsmarknaðin, og annars lýkur treytir 
fyri fyriskipan sambært hesi lóg. 
Stk. 3. Við leiðbeinarauppgávur eru at 
skilja uppgávur, ið liggja uttan fyri tað, ein 
arbeiðsgevari ella viðkomandi 
útbúgvingarstovnur kann væntast at taka 
sær av. 
Stk. 4. Stuðul til leiðbeinarauppgávur 
verður latin sum endurgjald fyri 
lønarútreiðslur til starvsfólk, ið skal taka 
sær av leiðbeinarauppgávuni.  
Stk. 5. Almannastovan kann eisini veita 
stuðul til leiðbeinara við at keypa tænastu 
uttan fyri arbeiðsplássið ella 
útbúgvingarstovnin til at røkja 
leiðbeinarauppgávuna. 
Stk. 6. Landsstýrismaðurin ásetur í 
kunngerð nærri reglur um 
leiðbeinaraskipanina, tíðarskeið, tímatal og 
stuðulsupphædd.      
 
 

Kapittul 9 
Arbeiðsmarknaðarrættindi 

 
§ 26. Tillagað starv er starv sambært 
vanligum treytum á arbeiðsmarknaðinum. 
Stk. 2. Um persónur í tillagaðum starvi 
eftir í minsta lagi eitt ár missir sítt starv, og 
ikki hevur rætt til arbeiðsloysisstuðul 
sambært lóg um arbeiðsloysistrygging, og 
viðkomandi ikki hevur nýtt tillagað starv í 
boði, fær viðkomandi veiting sambært § 9 
í forsorgarlógini vegna arbeiðsloysi uttan 
mun til ogn hjá viðkomandi ella inntøku 
og ogn hjá hjúnafelaga, tó í mesta lagi í 12 
mánaðir.  
Stk. 3. Um persónur fær játtað stuðul 
sambært stk. 2, tí ALS sýtir útgjald vegna 
minkaða arbeiðsførleikan, hóast ALS 
hevur kravt inngjald, skal ALS endurrinda 
Almannastovuni samlaða inngjaldið hjá 
viðkomandi persóni. 
 
§ 27. Um persónur, ið hevur fingið 
stuðulsveiting sambært § 12, ikki hevur 
arbeiði eftir lokna fyriskipan sbrt. § 9, stk. 
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2, fær viðkomandi í eitt tíðarskeið á í 
mesta lagi tríggjar mánaðir veiting sbrt. § 9 
í lóg um almenna forsorg uttan mun til ogn 
hjá viðkomandi ella inntøku og ogn hjá 
hjúnafelaga, roknað frá síðsta degi í tí 
mánaði, fyriskipanin endaði. 
 
 

Kapittul 10 
Málsviðgerð og eftirmeting 

 
§ 28. Almannastovan tekur avgerð um 
fyriskipanir sambært hesi lóg. 
Stk. 2. Almannastovan kann til eina og 
hvørja tíð taka avgerð um, at fyriskipan 
sambært hesi lóg skal endurskoðast ella 
eftirmetast. 
Stk. 3. Útreiðslur, ið standast av lýsing av 
máli sbrt. stk. 1 til læknaváttanir o.a., 
verða rindaðar sambært hesi lóg. 
 
§ 29. Almannastovan kann við samtykki 
borgarans krevja almennar myndugleikar, 
útbúgvingarstovnar, sjúkrahús, 
heilsustarvsfólk, arbeiðsloysisskipanina, 
tryggingarfeløg, arbeiðsgevarar, privat, ið 
útinna uppgávur  fyri tað almenna, o.o. 
eftir upplýsingum, undir hesum 
upplýsingar um heilt privat viðurskifti og 
aðrar trúnaðarupplýsingar, ið hava týdning 
fyri viðgerð av máli sambært hesi lóg.  
Stk. 2. Almannastovan kann í málum um 
afturgjald av stuðli sbrt. § 32 innheinta 
upplýsingar sbrt. stk. 1 uttan samtykki. 
 
§ 30. Persónar, ið søkja stuðul til 
fyriskipan sambært hesi lóg, hava skyldu 
at virka fyri at upplýsa málið, herímillum 
at vera við í neyðugum læknakanningum 
ella viðgerðum.   
Stk. 2. Um persónur ikki virkar fyri at 
upplýsa málið, ella sýtir fyri at geva 
samtykki til, at Almannastovan kann biðja 
um upplýsingar, skal Almannastovan 
viðgera málið út frá verandi upplýsingum í 
málinum. 
Stk. 3. Persónar hava skyldu at upplýsa 
Almannastovuna um allar broytingar í 
fyriskipanartíðarskeiðnum, ið kunnu hava 
ávirkan á rættindi sambært hesi lóg. 

Arbeiðsgevarar hava somuleiðis í 
sambandi við fyriskipan sbrt. § 9, stk. 1, 
nr. 2, 3, 5 og sbrt. § 21 skyldu at boða 
Almannastovuni frá um broytingar í 
starvsviðurskiftunum, ið kunnu hava 
týdning fyri rættin til lønarískoyti. 
Stk. 4. Almannastovan skal skriftliga 
kunna viðkomandi persón og 
arbeiðsgevara um, hvørjar broytingar 
kunnu hava ávirkan á rættindi sambært 
hesi lóg. 
 
 

Kapittul 11 
Eftirlit, afturgjald og fyrning 

 
§ 31. Almannastovan kann fremja eftirlit 
við fyriskipanum sambært hesi lóg.   
Stk. 2. Almannastovan kann áleggja 
arbeiðsgevara ella útbúgvingarstovni at 
geva frágreiðing í mun til fyriskipan 
sambært hesi lóg. 
Stk. 3. Almannastovan kann hjá 
arbeiðsstaði ella útbúgvingarstovni fáa 
upplýsingar um skrásetingar um viðurskifti 
arbeiðstakarans ella næmingsins, ið eru 
viðkomandi fyri fyriskipanina. 
Stk. 4. Almannastovan kann áleggja 
útbúgvingarstovni ella arbeiðsstaði dagliga 
at skráseta upplýsingar um arbeiðstakara 
ella næming í tann mun, hesar upplýsingar 
ikki eru skrásettar hjá øðrum almennum 
myndugleika, og upplýsingarnar eru 
viðkomandi fyri fyriskipan arbeiðstakarans 
ella næmingsins. 
 
§ 32. Hevur nakar av órøttum fingið 
veiting ella lønarískoyti, og átti hann at 
verið vitandi um hetta, skal hendan 
upphæddin gjaldast aftur. Tað sama er 
galdandi, um orsøkin er vantandi ella 
skeivar upplýsingar frá viðkomandi, sum 
hesin hevur skyldu at lata 
Almannastovuni. 
Stk. 2. Almannastovan kann í sambandi 
við afturgjald gera avtalu um 
afturgjaldskipan. 
 
§ 33. Afturgjaldskrav, við afturatkomnum 
eykagjøldum, rentum o.ø. mótvegis 
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persóni undir fyriskipan sambært hesi lóg, 
kann krevjast inn  við panting  ella 
afturhaldast í A-inntøkuni. 
Stk. 2. Afturgjaldskrav við afturatkomnum 
eykagjøldum, rentum o.ø. mótvegis 
arbeiðsgevara kann krevjast inn við 
panting. 
Stk. 3. TAKS fremur sbrt. stk. 1 og 2 
panting eftir reglunum um innkrevjing av 
skattum og avgjøldum og afturheldur í A-
inntøku eftir reglunum um lønarafturhald í 
skattalógini. 
 
§ 34.  Endurgjaldskrøv frá arbeiðsgevara 
fyri útgoldna løn til persón undir 
fyriskipan sambært hesi lóg eru undir eitt 
ára fyrning. 
 
§ 35. Afturgjaldskrøv fyri veitingar, sum 
Almannastovan av órøttum hevur útgoldið, 
detta burtur eftir 5 árum, tá tað ikki hevur 
verið fíggjarliga møguligt at krevja hesi 
inn. 
 
 

Kapittul 12 
Kærumøguleiki, gildiskoma og 

skiftisreglur 
 

§ 36. Avgerðir, tiknar sambært hesi lóg, 
kunnu innan 4 vikur eftir, at kærari hevur 
fingið fráboðan um avgerðina, kærast til 
Kærunevndina í almanna- og heilsumálum.  
 
§ 37. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 
januar 2013. 
Stk. 2. Í málum, har avgerð ikki er tikin, tá 
henda lógin kemur í gildi, verður avgerð 
tikin sambært reglunum í hesi lóg. 
 
§ 38. Skipanin tillagað starv og avtalað løn 
sbrt. §§ 21-24 verður eftirmett áðrenn 1. 
januar 2016.  
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Kap 1. Almennar viðmerkingar 

 
Henda lógin um arbeiðsfremjandi tiltøk er ein liður í arbeiðinum hjá landsstýrismanninum í 
almannamálum at virka fyri einum rúmligum arbeiðsmarknaði. Uppskotið er eisini ein liður í 
at loysa eina av størstu avbjóðingunum fyri framman – at framtíðartryggja føroysku 
arbeiðsmegina. Harumframt er uppskotið ein liður í arbeiðinum at endurskoða 
forsorgarlógina. 
 
Yvirskipaða málið við rúmliga arbeiðsmarknaðinum er, at rúm skal vera fyri øllum á 
arbeiðsmarknaðinum – eisini persónum við breki, sjúku ella sosialum trupulleikum. Virkni og 
luttøka í samfelagslívinum er eitt aðalmál í sjálvum sær, ið helst skal virka við til, at flest 
møgulig gerast fíggjarliga sjálvbjargin av at arbeiða. Luttøka á arbeiðsmarknaðinum hevur 
avgerandi týdning fyri einstaka persónin, bæði fyri inntøkugrundarlagið og fyri 
lívsinnihaldið.  
 
Fyri at røkka málinum um ein arbeiðsmarknað fyri øll er neyðugt at hava vælvirkandi 
stuðulsskipanir á arbeiðsmarknaðinum, ið kunnu takast í brúk, tá tann einstaki og 
arbeiðsmarknaðurin ikki megna at loysa íkomnar trupulleikar. Tað er hetta, lógaruppskotið 
snýr seg um. 
 
Í stóran mun eru tað tó partarnir á arbeiðsmarknaðinum, sum hava ábyrgdina av, at fólk við 
skerdum arbeiðsevnum hava atgongd til arbeiðsmarknaðin. Tað er umráðandi, at partarnir á 
arbeiðsmarknaðinum átaka sær skyldur og sýna ábyrgd, soleiðis at arbeiðsmarknaðurin kann 
gerast rúmligari. Arbeiðið við at skapa rúmliga arbeiðsmarknaðin snýr seg sostatt í stóran 
mun um hugburð.  
 
Vælferðaravbjóðingar 
Arbeiðsvirknið snýr seg fyrst og fremst um fíggjarligt frælsi og persónliga vælferð, men eitt 
høgt arbeiðsvirkni er eisini grundarlagið undir vælferðarsamfelagnum, soleiðis sum vit kenna 
tað. Tað er umráðandi, um vit framhaldandi skulu vera før fyri at varðveita okkara 
vælferðarskipanir, at so nógv av okkum sum gjørligt eru tøk á arbeiðsmarknaðinum. Hetta 
skal eisini síggjast í ljósinum av avbjóðingunum, sum vælferðarsamfelagið hevur fyri 
framman, tá talið av eldri fólki fer at økjast munandi í mun til tal av fólki í arbeiðsførum 
aldri, samstundis sum avbjóðingar eisini eru í mun til, at fleiri og fleiri gerast óarbeiðsfør. 
Framtíðarútlitini eru sostatt, at færri vera til at forsyrgja fleiri. Hetta leggur m.a. trýst á 
arbeiðsmarknaðin, vælferðartænastur o.a., og harvið verða størri krøv sett til arbeiðsvirkni 
millum tey, sum eru í arbeiðsførum aldri. Tí er neyðugt at hava góðar og vælvirkandi 
skipanir, sum bæði virka fyribyrgjandi í mun til óarbeiðsføri og stuðla undir, at eisini tey, 
sum onkursvegna hava skerdan arbeiðsførleika, fáa betri møguleikar at vera virkin á 
arbeiðsmarknaðinum og í samfelagnum annars.  
 
Nýggj forsorgarlóg 
Hetta uppskotið er eisini ein liður í arbeiðinum hjá landsstýrismanninum at endurskoða 
forsorgarlógina. Tað hevur nú í fleiri ár verið tosað um týdningin av at fáa greiðari reglur fyri 
tænastum og veitingum eftir forsorgarlógini. Viðmerkjast skal, at bæði Landsgrannskoðanin 
og Kærustovnurin fleiri ferðir hava fýlst á vantandi reglugrundarlagið til forsorgarlógina, 
serliga at heimildir til kunngerðir í forsorgarlógini ikki eru útfyltar, m.a. fyri skipanina við 
endurbúgving (arbeiðsbúgving).  
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Trupulleikarnir við vantandi reglugrundarlagi á økinum eru fleiri. Fyri borgaran merkir tað, at 
rættarstøðan er ógreið. Fyri Almannastovuna, sum umsitur skipanirnar, merkir hetta ógreiðar 
karmar fyri virksemið. Fyri politiska myndugleikan merkir tað, at møguleikarnir at føra ein 
virknan arbeiðsmarknaðarpolitikk eru fáir, umframt at eingi amboð eru at stýra fíggjarligu 
útreiðslunum á økinum. Nýggja lógin bøtir munandi um hesar trupulleikar, í og við at tað 
verður greitt hjá borgaranum, hvørjir møguleikar eru; Almannastovan fær greiðar karmar fyri 
sosialfakliga virkseminum hjá stovninum, og politiski myndugleikin fær møguleika at taka 
støðu til politiskar spurningar av týdningi fyri arbeiðsmegina. 
 
Nýggja lógin bøtir eisini um møguleikarnar at stýra lógarbundnu veitingunum, sum henda lóg 
fevnir um. Við hesi lóg verður møguligt at fáa eina skynsamari stýring av útreiðslunum. 
Játtanin í 2012 til endurbúgving/vart starv (arbeiðsbúgving/tillagað starv) er góðar 46 mió. kr.  
 
Gamlar siðvenjur og nýggj lóggáva 
Hóast lógargrundarlagið á økinum ikki hevur verið nøktandi, so byggja verandi skipanir við 
m.a. endurbúgving (arbeiðsbúgving) á siðvenjur, sum byggja á sosialrættarligar meginreglur 
og royndir úr øðrum londum, og sum hava verið nýttar seinastu nógvu árini. Henda lóg tekur 
í ein stóran mun støði í hesum siðvenjum, tó eru fleiri tillagingar og broytingar gjørdar í mun 
til verandi skipanir og veitingar, umframt at nýggj tiltøk verða sett í verk. Hesar skipanir og 
broytingar eru nærri lýstar niðanfyri.  
 
Hjálp til sjálvhjálp 
At fyribyrgja, at fólk enda varandi uttanfyri arbeiðsmarknaðin, er eisini tað, ið 
Almannastovan arbeiðir fyri í dag. Útgangsstøðið fyri stuðulsskipanum á 
arbeiðsmarknaðinum er, at tað almenna hevur skyldu til - í staðin fyri óvirkna hjálp til 
uppihald - at bjóða virkna hjálp sum eitt nú at útvega arbeiði og menna ella endurmenna 
arbeiðsevnini, soleiðis at viðkomandi kann gerast førur fyri at forsyrgja sær og sínum við at 
arbeiða. 
 
Almannaverkið hevur skipanir, ið virka fyri at røkka hesum endamáli. Við hesi lóg um 
arbeiðsfremjandi tiltøk verða tó fleiri nýggj tiltøk sett í verk, umframt at nýggir lógarkarmar 
og hervið nýtt reglugrundarlag verða ásett fyri sosialu arbeiðsmarknaðarskipanirnar. 
 
Við hesi lóg gerast karmarnir fyri verandi skipanir munandi greiðari, og hervið fær borgarin 
ein betri møguleika at fyrihalda seg til, hvørjar møguleikar viðkomandi hevur at fáa hjálp. 
Við lógini verur ein røð av arbeiðsfremjandi tiltøkum tøk hjá Almannastovuni at nýta.  
 
Lógin inniheldur ásetingar um virknisvenjing, arbeiðsbúgving, tillagað starv, avtalaða løn til 
serliga arbeiðsfyriskipan og leiðbeinaraskipan. Málbólkarnir til skipanirnar eru ymiskir og 
treytirnar eisini, og eru hesar nærri lýstar í teimum serligu viðmerkingunum til 
lógarásetingarnar. 
 
Tiltøkini í lógini eru serliga ætlað at: 

1. fyribyrgja avleiðingar av arbeiðsloysi og sjúku við hjálp av virknisvenjing, 
2. varðveita starvsfólk á arbeiðsmarknaðinum, sum eru í vanda fyri at verða uppsøgd 

orsakað av minkaðum arbeiðsførleika, og 
3. rekruttera og integrera persónar, sum standa uttan fyri arbeiðsmarknaðin orsakað av 

minkaðum arbeiðsførleika. 
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Viðvíkjandi skipanini við tillagaðum starvi á vanliga arbeiðsmarknaðinum, so fer henda at 
avloysa verandi skipan við vardum størvum. Harumframt verða grundleggjandi broytingar 
framdar í mun til stuðulsveitingarnar, har farið verður frá tørvsmettum nettoveitingum til 
fastar bruttoupphæddir, eisini fyri §§ 9 og 13 í forsorgarlógini. 
 
Upplýsing og vegleiðing (§ 4) 
Í lógini eru nýggjar ásetingar um upplýsingar- og vegleiðingarskyldu hjá Almannastovuni. 
Hesar eru ásettar við tí endamáli at virka fyri størri tilknýti hjá tí einstaka til 
arbeiðsmarknaðin. Ráðgevingar- og vegleiðingarskylda annars hjá Almannastovuni er ásett í 
kunngerð nr. 38 frá 1993 sambært forsorgarlógini. 
 
Virknisvenjing (§§ 5-7) 
Við hesi lóg verða nýggjar reglur settar í verk um virknisvenjing, ið vanliga hevur verið 
umtalað sum aktivering. Í § 10 í forsorgarlógini og í kunngerð nr. 78 frá 1996 um aktivering 
av forsorgarstuðli eru nakrar tílíkar ásetingar, men hava hesar verið ógvuliga lítið nýttar 
seinastu nógvu árini. Við nýggjum ásetingum og greiðum krøvum um nær virknisvenjing skal 
setast í verk, og hvat virknisvenjing kann fevna um, verður hetta týdningarmikla 
arbeiðsmarknaðartiltakið sett í verk aftur. Við lógini er ásett, at tað verður hugtakið 
“virknisvenjing”, sum verður at nýta í staðin fyri hugtakið “aktivering”. 
 
Samstundis sum hetta lógaruppskot verður lagt fram, verður eisini lógaruppskot lagt fram, har 
ásetingar hesum viðvíkjandi í forsorgarlógini verða strikaðar, og hervið verður nevnda 
kunngerð sett úr gildi. Møguleiki verður fyri at seta í gildi nýggja kunngerð við nærri reglum 
um virknisvenjing sambært hesi lóg. 
 
Arbeiðsbúgving – menning av arbeiðsførleika (§§ 8-19) 
Almannaverkið hevur longu í dag skipanir, ið virka fyri, at persónur gerst førur fyri at 
forsyrgja sær og sínari familju við at arbeiða. Hetta hevur verið endamálið við skipanini við 
endurbúgving, sum hevur heimild í § 18 í forsorgarlógini.  
 
Skipanin við endurbúgving verður frameftir fevnd av hesi lóg, og heimildin í forsorgarlógini 
verður strikað. Heitið á skipanini við endurbúgving verður tó broytt til arbeiðsbúgving, 
soleiðis at tað verður greitt, at skipanin eisini kann fevna um persónar, sum ikki áður hava 
verið á arbeiðsmarknaðinum.  
 
Eitt grundleggjandi atlit og ein treyt fyri at fáa stuðul til arbeiðsbúgving er, at útlit skulu vera 
fyri starvsetan á arbeiðsmarknaðinum eftir lokna fyriskipan, og útlit skulu hervið vera fyri 
fíggjarligum sjálvbjargni.  
 
Skipanin verður stórt sæð varðveitt soleiðis, sum hon er í dag. Tó eru nakrar broytingar í mun 
til galdandi siðvenju, og eru hesar: 
 

- krav um eina fyriskipanarætlan við tíðarætlan, 
- ung við serligum tørvi verða sum útgangsstøðið javnsett við onnur ung í mun til 

veiting at liva fyri, 
- treytir verða ásettar, sum í meiri ella minni mun hava verið galdandi áður. 

 
Reglur um uppfylging í mun til fyriskipanarætlanina eru eisini ásettar við tí endamáli at økja 
um møguleikarnar fyri, at ein fyriskipan røkkur sínum máli. Hesar ásetingar hava við sær 
størri krøv til umsitingina hjá Almannastovuni. 
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Nevndu reglur eru nærri lýstar undir teimum serligu viðmerkingunum. 
 
Stuðul til íverksetan av egnari fyritøku (§ 20) 
Í forsorgarlógini § 18, stk. 5 er heimild til at veita stuðul sum lán til stovnseting av egnari 
fyritøku í mun til treytir í stk. 1 í somu grein, tá tað verður mett neyðugt fyri, at viðkomandi 
kann gerast førur fyri at forsyrgja sær sjálvum. Við hesi lóg verður hesin møguleiki 
varðveittur, men nærri útgreinaður.  
 
Tillagað starv (§ 21-23) 
Grundleggjandi broytingar verða við hesi lóg gjørdar í skipanini við sonevndum vardum 
størvum, og heitið verður eisini broytt. Heitið vart starv er villleiðandi, tí talan er um starv á 
vanliga arbeiðsmarknaðinum, og ein kann lættliga fáa ta fatan, at talan er um eitt starv á 
einum vardum verkstaði, sum ikki er arbeiðsfyriskipan á vanliga arbeiðsmarknaðinum, og 
heldur ikki fevnt av hesi lóg. Við hesi lóg verður hugtakið “vart starv” broytt til “tillagað 
starv”.  
 
Gongdin seinastu árini 
Danska skipanin við “fleksjob” og føroysku vardu størvini eru so at siga líkar. Skipanin finst 
ikki í øðrum norðurlondum, hóast nógv umrøða av skipanini hevur verið bæði í politiskum og 
fyrisitingarligum samstarvi og í norðurlendskum miðlum annars. Orsøkin til, at norðurlond 
eru ivasom um hesa skipanina, er, at donsku royndirnar vísa, at skipanin er blivin munandi 
meira víðfevnd og harvið eisini kostnaðarmiklari, enn upprunaliga ætlað. Danskir 
myndugleikar hava somuleiðis ásannað trupulleikan, og í Fólkatinginum er breið semja um, 
at neyðugt er at herða reglurnar munandi.  

Í Føroyum er sama gongdin sum í Danmark. Árligu útreiðslurnar til vard størv eru øktar úr 
knappliga 2 mió. kr. í 2003 til góðar 20 mió. kr. í 2010 í leypandi prísum. Útreiðslurnar eru í 
beinleiðis lutfalli við tal av fólki í vardum starvi. Tó hevur lønarlagið eisini ávirkan, men 
henda orsøkin hevur avmarkaðan týdning í hesum føri. Við uppgerð í 2011 vóru 168 fólk í 
vardum starvi. 

Miðalvøksturin í útreiðslum í tíðarskeiðnum 2006-10 hevur verið upp á 24% árliga, og 
havandi í huga, at vit í 2010 hava útreiðslur á út við 20 mió. kr., er neyðugt við átøkum at 
tálma útreiðslunum.  

Eins og í Danmark var eitt endamál við at stovnseta vard størv at minka um tilgongdina til 
fyritíðarpensjón. Hetta hevur ikki eydnast. Í Danmark hevur verið ein lítil vøkstur í talinum 
av fyritíðarpensjónistum, meðan talið í Føroyum í nógv ár hevur verið støðugt.  
 
Um vard størv      
Skipanin er soleiðis sett saman, at lønin verður varðveitt – vanliga full løn – hóast 
arbeiðsavrikið ikki er í samsvari við hetta. Tá eitt vart starv er játtað, er eingin tilstuðlan, 
hvørki fyri arbeiðstakara ella arbeiðsgevara, at broyta varda starvið til eitt vanligt starv ella at 
økja um arbeiðavrikið. Tað er einki samband millum løn hjá einum í vardum starvi og 
arbeiðstíð/arbeiðsavrik.  
Viðvíkjandi sjálvum stuðlinum er tað soleiðis í verandi skipan, at stuðulin er tengdur at 
bruttolønini. Persónur í vardum starvi fær í dag 1/3, 1/2 ella 2/3 lønarískoyti av bruttolønini, 
alt eftir hvussu nógv arbeiðsførleikin er minkaður. Hetta merkir, at ein við hægri løn fær 
hægri lønarískoyti enn ein við lægri løn. Tað eru fólk í vardum starvi í skipanini í dag, sum 
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fáa upp í nærum 28.000 kr. um mánaðin í stuðli, sum er tað tvífalda av hægstu 
fyritíðarpensjónini.  
 
Um nýggju skipanina “tillagað starv” 
Við nýggju skipanini “tillagað starv” verður lønarískoytið broytt. Tað verður framhaldandi 
soleiðis, at ein persónur í minsta lagi skal hava mist 1/3 av arbeiðsførleikanum fyri at kunna 
fáa eitt tillagað starv við lønarískoyti sambært hesi lóg. Men lønarískoytið verður frameftir 
ein stuðulsupphædd, ásett við lóg. 

Tað verður eisini framhaldandi Almannastovan, sum metir um minkaða arbeiðsførleikan hjá 
tí einstaka, og avtala verður gjørd við arbeiðsgevara um, hvussu stórt metta arbeiðsavrikið hjá 
tí einstaka er. Arbeiðsgevari rindar løn sambært viðkomandi sáttmála fyri partin, sum 
arbeiðstakari leggur eftir seg á arbeiðsmarknaðinum.  

Lønarískoytið, sum persónur í tillagaðum starvi kann fáa, verður knýtt at tí lønini, sum 
arbeiðsgevari rindar. Meginreglan frameftir verður, at fólk við lægri løn fáa hægri 
lønarískoyti, meðan fólk við hægri løn fáa lægri lønarískoyti.  

Lønarískoytið verður tó ásett soleiðis, at tað loysir seg fyri tann einstaka at fara upp í 
arbeiðstíð ella onkursvegna arbeiða meira, tí tá lækkar lønarískoytið, meðan lønarparturin 
hækkar, og hervið hækkar samlaða inntøkan. Tað merkir, at nýggja skipanin eggjar  
arbeiðstakara at arbeiða meira og harvið minka um lønarískoytið.  

Týdningarmiklasta avleiðingin av broytingini við lønarískoytinum er, at lønarískoytið verður 
lægri og harvið eisini inntøkan hjá teimum, sum fáa stuðul – t.v.s. at farið verður burtur frá 
meginregluni um, at fólk varðveita fulla løn, tá arbeiðsførleikin er skerdur. 

Fyri arbeiðsgevaran verða fíggjarligu treytirnar óbroyttar. Arbeiðsgevarin rindar framvegis 
sáttmálaløn fyri tann partin, sum arbeiðstakarin leggur eftir seg á arbeiðsplássinum.  

Býtið millum arbeiðsinntøku og lønarískoyti sæst í myndini niðanfyri: 
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Í døminum omanfyri er hægst møguliga lønarískoytið ásett til 15.243 kr. um mánaðin, 
svarandi til hægstu sjúkradagpeningaveiting frároknað frítíðarløn. Arbeiðsgevaraparturin skal 
í minsta lagi vera 2.000 kr. um mánaðin, fyri at persónur kann vera partur av skipanini. 
Lønarískoytið lækkar so hvørt, sum inntøkan hækkar, og er mótrokningsprosentið í 
uppskotinum ásett til 40.  

Nýggja skipanin er ein fyrimunur hjá teimum við heilt lítlum arbeiðsførleika, tí hesi fáa 
lættari atgongd til skipanina í og við, at í dag kunnu persónar við minni arbeiðsførleika enn 
1/3 ikki nýta skipanina.  

Í ávísum førum kann tað koma fyri, at løn við lønarískoyti verður hægri enn tann løn, sum 
viðkomandi hevði, áðrenn førleikin bleiv skerdur – t.d. fólk, sum altíð hava arbeitt hálva tíð. 
Fyri ikki at eggja til eina skeiva gongd er tískil neyðugt at áseta, at løn við lønarískoyti ikki 
kann vera hægri enn tann løn, sum svarar til starvsbrøkin, sum viðkomandi arbeiddi, áðrenn 
arbeiðsførleikin varð skerdur.  

Fyritíðarpensjónistar kunnu ikki nýta hesa skipanina og samstundis fáa pensjón. Men, sum 
nevnt omanfyri, er henda nýggja skipanin væl egnað til fólk við heilt lítlum arbeiðsførleika, 
og fleiri fyritíðarpensjónistar fáa ein fíggjarligan fyrimun av at seta pensjónina at hvíla sbrt. § 
25, stk. 2 í lóg um almannapensjónir, og í staðin nýta nýggju skipanina við tillagaðum 
størvum.  

Gildiskoma 
Við gildiskomu av hesi lógini verða ikki játtað fleiri vard størv, sum vit kenna tað frá 
forsorgarlógini, men verandi størv halda fram sambært gomlu reglunum, meðan øll nýggj mál 
um tillagað starv verða viðgjørd sambært hesi lóg. 
 
Avtalað løn til fyritíðarpensjónistar (§ 24) 
Hesin parturin er ætlaður fyritíðarpensjónistum til serligar arbeiðsfyriskipanir á vanliga 
arbeiðsmarknaðinum. Fyritíðarpensjónistur og arbeiðsgevari kunnu í samráð við viðkomandi 
fakfelag gera avtalu um løn. Við hesi skipan verður heimilað at áseta løn, ið liggur undir 
sáttmálaásettu lønina, enntá munandi undir vanliga sáttmálaløn. Treytin fyri skipanini er, at 
talan er um fyrifallandi arbeiði, t.e. eyka uppgávur, sum arbeiðsgevari ella arbeiðsplássið 
kann hava nyttu ella gleði av at fáa gjørt, men ikki um vanligar arbeiðsuppgávur, sum hoyra 
arbeiðsplássinum til.  
 
Ein slík arbeiðsfyriskipan kann eisini vera at meta sum eitt virknistilboð til pensjónistar, sum 
bert arbeiða heilt fáar tímar, til persónar, ið hava djúptøknar trupulleikar, til liðugtviðgjørdar 
misnýtarar ella onnur, sum hava tørv á fyriskipan fyri millum annað at læra eitt arbeiðspláss 
at kenna. 
 
Leiðbeinaraskipan (§ 25) 
Við hesi lóg verður nýggj leiðbeinaraskipan stovnsett. Endamálið við skipanini er at betra um 
møguleikarnar fyri, at fyriskipanir sambært hesi lóg eydnast, t.e. at minka um fráfall og 
miseydnaðar fyriskipanir.  
 
Leiðbeinaraskipanin kann eisini játtast, hóast fyriskipan sambært hesi lóg ikki er sett í verk. 
Endamálið við hesum er at fyribyrgja, at persónur kemur í ta støðu, at tørvur er á fyriskipan 
sambært hesi lóg. 
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Fleiri ára royndir við endurbúgving (arbeiðsbúgving) vísa, at fráfall frá fyriskipanum er ein 
trupulleiki. Tann vegleiðing og stuðul, sum tað einstaka starvsfólkið á Almannastovuni kann 
veita arbeiðsgevarum í sambandi við eina fyriskipan, eru ikki altíð nøktandi. Í nøkrum førum 
kann ein leiðbeinaraskipan vera ein loysn á hesum trupulleika.  
 
Arbeiðsmarknaðarrættindi (§§ 26-27) 
Í hesi lóg verða nøkur arbeiðsmarknaðarrættindi ásett, sum málbólkar sambært hesi lóg ikki 
hava orsakað av ógreiðu um rættindi hjá persónum í vardum størvum og vantandi rættindi 
fyri nýútbúgvin. 
 
Men av tí at farið verður frá nettoveitingum til bruttoveitingar, so eru trupulleikarnir við 
vantandi rættindum í mun til barsilsskipanina loystir.  
 
Málsviðgerð og eftirmeting (§§ 28-30) 
Reglur eru ásettar um málsviðgerð og uppfylging, tá fyriskipanir skulu setast í verk sambært 
hesi lóg. Verandi støða við vantandi reglugrundarlagi hevur havt við sær nógvar trupulleikar, 
har ivamál hava staðist av ógreiðum heimildargrundlagi. Við ásetingum um málsviðgerð og 
krøv til eftirmeting vita bæði borgarar og málsviðgerar, hvat galdandi rættarstøða er.  
 
Fast ásettar bruttoveitingar (§ 12) 
Við broytingum í forsorgarlógini, ið verða lagdar fyri Løgtingið, samstundis sum hetta 
lógaruppskot, verður tann grundleggjandi broyting gjørd, at farið verður frá sonevndum 
tørvsmettum nettoveitingum til fast ásettar bruttoveitingar. Hetta uppskotið leggur upp til, at 
fólk í fyriskipan eftir hesi lóg skulu fáa eina fasta veiting, har upphæddin er treytað av aldri, 
um tey hava forsyrgjaraskyldu mótvegis børnum, og um viðkomandi býr einsamallur ella er 
sambúgvandi. Eisini verður farið frá nettoveitingum til bruttoveitingar, tvs. at veitingarnar 
verða skattskyldugar. 
 
Útrokningin av forsorgarhjálpini og endurbúgvingarveitingum í verandi skipan er sera fløkt. 
Grundarlagið er fíggjarstøðan hjá hvørjum einstøkum heilt niður í smálutir. Bara 
upphæddirnar til uppihalds eru fastar. Hetta krevur drúgva málsviðgerð, seinkar viðgerðina 
og minkar gjøgnumskygnið í umsitingini. Umframt at hvørja ferð, viðurskiftini hjá tí einstaka 
broytast, skal Almannastovan rokna út ein nýggjan tørv, heinta inn rokningar og upplýsingar 
o.s.fr. Tað kann eisini tykjast sum ein óvirðilig støða við jøvnum millumbilum at skula leggja 
øll síni fíggjarligu viðurskifti niður í smálutir fram fyri Almannastovuna, og ikki er óvanligt, 
at talan er um tvístøður millum Almannastovuna og borgaran. Við føstum veitingum slepst 
undan einum parti av hesi umsiting, sum Almannastovan so kann brúka til sosialfakliga 
arbeiðið, virknisvenjing, uppfylging v.m., ið eru ein fyritreyt fyri, at nýggja lógin um 
arbeiðsfremjandi tiltøk kann virka eftir ætlan. 
 
Við tørvsmettu veitingunum, sum tær eru í dag, er tað í ein ávísan mun soleiðis, at veitingin 
verður tillagað lívsstøðuni hjá tí einstaka – tað merkir,  at strembað verður eftir, at korini í 
avmarkaðan mun verða broytt, tá fyribils hjálp og arbeiðsbúgving verða veitt. Almannastovan 
hevur eisini møguleika at taka fleiri atlit, enn tá talan er um fastar veitingar. At veitingin ikki 
verður tillagað tørvinum hjá tí einstaka, er tí ein grundleggjandi broyting, og hevur hervið 
eisini vansar við sær.  
 
Veitingarstøðið í verandi skipan er ógvuliga ymiskt frá persóni til persón. Tað merkir so, at tá 
farið verður til fast ásettar veitingar, verða nøkur, sum fara at fáa meira enn frammanundan 
og onnur, sum fáa minni enn frammanundan. 
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Fyrimunirnir við at áseta fastar upphæddir eru tó fleiri. Skipanin verður fyri tað fyrsta meiri 
gjøgnumskygd við greiðari rættindum hjá borgara, og størri dentur verður lagdur á 
meginregluna um hjálp til sjálvhjálp. 

Við tørvsmettari veiting er ikki gjørligt hjá tí einstaka at umraðfesta útreiðslurnar og fáa 
meira tøkan pening – t.d. við at spara upp á el og hita ella flyta í ein bíligari bústað, tí so 
verður veitingin lækkað samsvarandi, og tiltøkupeningurin verður sostatt óbroyttur. 
Raðfestingarmøguleikarnir eru avmarkaðir við eini upphædd, sum svarar til 
grundupphæddina í fólkapensjónini. Við føstum veitingum er tað borgarin sjálvur, sum avger, 
hvussu veitingin verður raðfest, og sum skal tillaga sítt lív eftir veitingini. 
 
Ásetan av upphæddum 
Tá upphæddirnar til veitingarnar skulu ásetast, eru nógv atlit at taka og tørvurin ymiskur, 
umframt at vit í Føroyum mangla vitan um kostnaðarstøði o.a.  
 
Í verandi skipan við tørvsmettum veitingum er tað soleiðis, at ein partur av teimum, ið fáa 
forsorgar- og endurbúgvingarveitingar, hava eina inntøku, sum er tætt upp á eina 
lønarinntøku, svarandi til arbeiðsløn fyri fulla tíð. Hetta er serliga galdandi fyri persónar við 
forsyrgjaraskyldu mótvegis børnum. Tað vil siga, at um verandi skipan verður varðveitt, og at 
t.d. fólk í arbeiðsfremjandi tiltaki fær eina viðbót aftrat, so kann inntøkan gerast hægri enn hjá 
fólki í fulltíðarstarvi í láglønaryrkjum. Niðanfyri standandi dømi vísir munin á verandi 
veitingum (í mesta lagi) og lønarinntøkur fyri støk uttan børn. 
 
Tøk inntøka um mánaðin– støk uttan børn 
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Ásetingin av nýggju veitingunum eru gjørdar við støði í hesum meginreglum: 
 

1. Arbeiðsbúgvingarveitingin (fyrr 
endurbúgving) hægri enn forsorgarveitingin - tað skal verða ein fyrimunur at vera í 
eini virknari fyriskipan, heldur enn at fáa eina veiting og vera óvirkin. 

2. Hægst møguliga veitingin lægri 
enn ein lønarinntøka (eisini í mun til láglønaryrki) – tað skal loysa seg at arbeiða. 
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3. Munur á veitingum til forsyrgjarar 
og til ikki-forsyrgjarar, og munur á aldursbólkum.  

4. Broytingarnar skulu í so stóran 
mun sum gjørligt vera útreiðsluneutralar fyri landskassan. 

 
Í talvuni niðanfyri er yvirlit yvir uppskotið til fastar bruttoveitingar sambært § 12 í hesi lóg og 
§§ 9 og 13 í forsorgarlógini: 
 
Fast ásettar veitingar um mðr. sbrt. § 12 í hesari lóg og sbrt. § 9 og 13 í forsorgarlógini  

sats

Veiting 

brutto

Veiting 

eftir skatt 

og gjøld

miðal 

sept. 

2011 sats

Veiting 

brutto

Veiting 

eftir skatt 

og gjøld

miðal 

sept. 

2011

Forsyrgjaraskyldu mótvegis børnum - búgva einsamøll sdp 90 13.719 9.000 11.146 sdp 100 15.243 9.849 10.828

Forsyrgjaraskyldu mótvegis børnum - sambúgvandi sdp 70 10.670 7.304 7.242 sdp 80 12.194 8.152 9.052

25 ár og eldri, uttan børn - búgva einsamøll sdp 65 9.908 6.880 7.835 sdp 75 11.432 7.728 8.810

25 ár og eldri, uttan børn - sambúgvandi sdp 40 6.097 4.760 5.332 sdp 50 7.622 5.608 6.463

Yngri enn 25 ár, uttan børn - býr ikki hjá foreldrum sdp 40 6.097 4.760 7.366 sdp 50 7.622 5.608 7.175

Yngri enn 25 ár, uttan børn - býr hjá foreldrum sdp 13 1.982 1.669 2.910 sdp 30 4.573 3.743 4.010

Varandi veiting sbrt. § 13 í forsorgarlógini sdp 60 9.146 6.456 6.268

Forsorg Arbeiðsbúgving

 
Viðm.: sdp = sjúkradagpeningur 
Viðm.: Barnafrádráttur er ikki við í nettoupphæddum hjá forsyrgjarum. Allir forsyrgjarar hava í minsta lagi eitt 
barn, og t.v.s. at allar nettoveitingarnar hjá forsyrgjarum kunnu hækkast við barnafrádrátti. 
 
Í talvuni omanfyri er hædd ikki tikin fyri barnafrádrátti, møguligum barnagjaldi og 
barnaískoyti. Barnafrádráttur, barnagjald, og barnaískoyti eru tilsamans 2.462 kr. fyri hvørt 
barnið um mánaðin (við miðal kommunalum barnafrádrátti). Talvan niðanfyri vísir inntøkuna 
hjá støkum uppihaldarum, sum fáa veiting sambært hesi lóg og sambært forsorgarlógini.  
 
Inntøka eftir skatt hjá støkum uppihaldarum – íroknað barnafrádrátt, barnagjald og barnaískoyti 

1 barn 2 børn 3 børn 4 børn

Forsorg 11.462 13.925 16.387 18.849
Arbeiðsbúgving 12.311 14.774 17.236 19.698
Arbeiðsmannaløn 14.412 16.875 19.337 21.799  
 
Í høvuðsheitum er tað soleiðis, at stakir uppihaldarar verða uppraðfestir nakað í mun til tey, 
sum ikki hava forsyrgjaraskyldu mótvegis børnum. Tað skal skiljast soleiðis, at tað verða 
fleiri, sum fáa rætt til hægri veiting, enn tað eru, sum missa. Serliga er tað í sambandi við 
arbeiðsbúgving, at veitingin til forsyrgjarar verður hægri, meðan í mun til forsorg verður tað 
umleið helvtin, sum fær meira, og helvtin, sum fær minni. Tey, sum ikki hava 
forsyrgjaraskyldu mótvegis børnum, fara í størri mun at fáa eina lægri veiting. Fyri tey, sum 
eru yngri enn 25 ár uttan børn, og sum búgva hjá einum ella báðum foreldrum, er 
veitingarstøðið til forsorg ásett til áleið útbúgvingarstuðul (ÚS). Í verandi skipan er tað 
soleiðis, at nøkur av hesum fáa sonevnda ungveiting, sum svarar til ÚS. Tað eru tey, sum 
ongantíð hava verið á arbeiðsmarknaðinum. Tey, sum frammanundan hava verið á 
arbeiðsmarknaðinum, fáa vanliga eina upphædd svarandi til grundupphædd í fólkapensjónini. 
Frameftir fáa øll somu upphædd, sum er eitt vet hægri enn ÚS.  
 
Sum tað sæst í talvuni, so verða arbeiðsbúgvingarveitingarnar generelt hægri enn 
forsorgarveitingarnar. Hægst møguliga veitingin er til forsyrgjarar í arbeiðsbúgving, og er 
hon altíð hægsta sjúkradagpengaveiting, svarandi til 80% av eini arbeiðsmannaløn. Í galdandi 
skipan kann veitingin vera hægri enn hægsta sjúkradagpengaveiting. 
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Broytingar í aðrari lóggávu 
Fyri í størri mun at røkka endamálinum við lógini, at persónar heilt ella lutvíst gerast førir 
fyri at forsyrgja sær og sínum við at arbeiða, er samstundis neyðugt at tillaga aðra lóggávu.  
 
Kanningar frá øðrum norðurlondum vísa, at tess longri fólk eru burtur frá 
arbeiðsmarknaðinum, størri eru sannlíkindi fyri ikki at koma aftur á arbeiðsmarknaðin. Tað er 
tí umráðandi, at framhaldsviðgerð er í málum við longri sjúkrafráveru. Samstundis sum hetta 
lógaruppskotið verður lagt fyri Løgtingið, verður eisini uppskot um at broyta 
sjúkradagpeningalógina lagt fyri Løgtingið, soleiðis at krøv um framhaldsviðgerð í 
sjúkadagpeningamálum verða ásett. Saman við krøvum sambært hesari lóg um, at persónar 
skulu í virknisvenjing, tá tey fáa sosialar veitingar, er endamálið at tryggja, at persónur 
skjótari kemur í neyðuga fyriskipan. Viðmerkjast skal, at ein partur av teimum, sum søkja um 
endurbúgving (arbeiðsbúgving), hava verið sjúkrameldað ella hava fingið forsorgarveitingar í 
longri tíð, og broytingarnar skulu fyribyrgja, at hesi eru longur burtur frá 
arbeiðsmarknaðinum enn neyðugt.  
 
Í sambandi við broytingina frá nettoveitingum til bruttoveitingar er neyðugt at broyta 
skattalógina, og fer Fíggjarmálaráðið at leggja hesa lógarbroyting fyri Løgtingið fyrst í 
komandi tingsetu. 
 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar avleiðingar 
Yvirskipaða endamálið við lógini er at virka fyri einum rúmligum arbeiðsmarknaði, og fer 
lógin væntandi at viðvirka til, at borgarar í størri mun varðveita ella fáa tilknýti til 
arbeiðsmarknaðin. Sum frá líður fær tað jalig árin á landsbúskapin, tó at tað ikki er gjørligt at 
meta um, hvussu nógv tað ávirkar landskassan.  
 
Lógin inniheldur fleiri ymiskar broytingar og nýskipanir, sum á hvør sín hátt hava við sær 
útreiðslulækkingar og útreiðsluhækkingar. At seta á stovn eina leiðbeinaraskipan viðførir 
øktar útreiðslur, men leiðbeinaraskipanin hevur til endamáls at økja um sannlíkindini fyri, at 
ein fyriskipan við arbeiðsbúgving ella starv við lønarískoyti eydnast, og sostatt eisini at lækka 
um útreiðslurnar. At krøv í ein ávísan mun verða sett borgarum, sum móttaka veitingar, 
krevur somuleiðis umraðfestingar av arbeiðsorku og møguligar broyttar játtanir á 
Almannastovuni. Ikki ber til at meta um samlaðu ávirkanina á landskassan, tí tað er tengt at 
atburði hjá borgarum og arbeiðsgevarum, umframt at framtíðar tørvur á arbeiðsfremjandi 
tiltøkum er ókendur.  
 
Fast ásettar veitingar 
Farið verður burtur frá tørvsmettum nettoveitingum til fast ásettar bruttoveitingar, eins og lýst 
undir almennu viðmerkingunum.  
 
Broytingin við fast ásettum veitingum er ásett í hesum lógaruppskoti umframt í uppskoti til 
broyting í forsorgarlógini, ið verður løgd fyri Løgtingið saman við hesum uppskoti. 
Fíggjarligu avleiðingarnar av broytingini við fast ásettum veitingum í lóg um 
arbeiðsfremjandi tiltøk og í forsorgarlógini verða viðgjørd saman. 
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Við verandi hagtalsgrundarlagi er ikki gjørligt neyvt at meta um fíggjarligu avleiðingarnar av 
at broyta til fastar veitingar. Men sambært eini kanning av øllum málum í september 2011 
hevði landskassin leysliga mett spart 1 mió. kr. árliga, um allar tær veitingarnar vórðu 
broyttar til fastar veitingar. Almannastovan hevur tó sbrt. § 9, stk. 3 í forsorgarlógini og 
sambært reglum í § 12, stk. 3 og 4 í uppskoti til lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk í serligum 
førum heimild at geva hægri veitingar. Havandi í huga, at nøkur av teimum, sum í verandi 
skipan høvdu mist týðandi upphæddir við føstum veitingum, lúka treytirnar fyri at fáa hægri 
veiting sbrt. § 9, stk. 3, so vil broytingin vera áleið útreiðsluneutral fyri landskassan. 
 
Í høvuðsheitum er tað soleiðis í verandi skipan, at tey, sum hava bústaðarútreiðslur, fáa eina 
munandi hægri veiting, enn fólk, sum ikki hava útreiðslur til bústað. Fyri at halda seg til 
meginregluna um útreiðsluneutralitet, er neyðugt at gera mun á teimum, sum búgva einsamøll 
og teimum, sum búgva saman við øðrum. Um ikki, so hevði hesin parturin ikki verið 
útreiðsluneutralur. 
 
Frá netto til brutto 
Uppihaldsveitingarnar verða broyttar frá sokallaðum nettoveitingum til bruttoveitingar. 
T.v.s., at veitingarnar frameftir vera hægri, samstundis sum tær verða skattskyldugar. 
Broytingin er í sjálvum sær útreiðsluneutral, men í og við at kommunurnar fáa størra partin 
av skattainntøkunum, fer broytingin í fyrstu atløgu at hava við sær meirútreiðslur fyri 
landskassan.  
 
Hvussu nógv útreiðslurnar til almannamál fara at økjast er tengt at virkseminum frameftir, og 
tískil ikki gjørligt at meta neyvt um. Ein leyslig meting er tó, at útreiðslurnar fara at økjast við 
áleið 8.000 tús. kr., meðan skattainntøkur landskassans økjast við 2.600 tús. kr. 
Kommunurnar fáa umleið 5.700 tús. kr. meira í skattainntøkum. Fyrivarni skal takast fyri, at 
metingin einans byggir á tøl fyri ein mánaða í 2011. Hagtølini yvir forsorgarveitingar eru ikki 
egnað til at meta um fíggjarligar avleiðingar, og tí er hvørt einstakt mál fyri sept. 2011 
kannað í sambandi við metingina.  
 
At broytingin gevur kommununum øktar inntøkur, meðan landskassin fær eina eykaútreiðslu, 
verður tikið upp til politiska viðgerð.   
 
Tillagað starv 
Skipanin “tillagað starv” kemur í staðin fyri skipanina við sonevndum vardum størvum. Tað 
hevur serliga síðan 2007 verið ein ógvusligur vøkstur í útreiðslunum til vard størv. Árini 
2007 til 2010 eru útreiðslurnar hækkaðar úr 10,2 mió. kr. upp í 20,2 mió. kr. í leypandi 
prísum, svarandi til ein vøkstur upp á 98%. Í 2003 vóru útreiðslurnar til vard størv knappliga 
2 mió. kr. 
 
Hóast tað ikki verða játtað fleiri vard størv eftir reglunum í § 18 a í forsorgarlógini, so halda 
verandi størv fram sambært galdandi reglum, og tí lækka útreiðslurnar bert avmarkað fyrstu 
árini. Eitt vart starv er ein varandi fyriskipan, og vanliga steðgar fyriskipanin ikki, fyrr enn 
borgarin fyllir 67 ár, sum er ásett sum aldursmark, og sum eisini er fólkapensjónsaldur. 
Niðanfyri er eitt yvirlit frá juni 2010, sum vísir talið av fólki, sum komandi árini detta úr 
skipanini, tí tey falla fyri aldursmarkinum: 
 
2012: 7 fólk 
2013: 2 fólk 
2014: 7 fólk 
2015: 5 fólk 
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Fyrivarni skal takast fyri, at síðan juni 2010 kunnu fleiri fólk hava fingið játtað vart starv, 
sum kunnu koma við í yvirlitið omanfyri. 
 
Treytirnar fyri at verða fevndur av nýggju skipanini, tillagað starv, eru óbroyttar í mun til 
vard størv. Útreiðslurnar til vard størv fara sum nevnt væntandi at lækka spakuliga, tá nýggja 
skipanin tekur við, men samlaðu útreiðslurnar fara framhaldandi at økjast. Tann nýggja 
skipanin kostar tó ikki eins nógv sum skipanin við vardum størvum, og sostatt fara 
útreiðslurnar ikki at økjast eins nógv í mun til, um skipanin við vardum størvum helt fram 
óbroytt.  
 
Nýggja skipanin er eisini betur egnað til fólk við heilt lítlum arbeiðsføri, soleiðis at skilja, at 
hesi vanliga fara at fáa hægri ískoyti enn eftir verandi skipan. Tí er ikki óhugsandi, at fólk, 
sum fáa aðrar almannaveitingar – t.d. fyritíðarpensjón – í størri mun fáa gagn av at siga 
almannaveitingina frá sær, fyri í staðin at skifta til nýggju skipanina. Men ikki er gjørligt at 
meta um møguligan broyttan atburð og harvið avleiðingar fyri landskassan. 
 
Umsitingarligar avleiðingar 
Uppskotið hevur fleiri umsitingarligar avleiðingar. Yvirskipað sæð verða fleiri krøv sett til 
Almannastovuna, og størri dentur verður lagdur á sosialfakliga arbeiðið hjá Almannastovuni, 
og tað hevur økta umsiting við sær fyri Almannastovuna.  
 
Nýggjar skipanir verða stovnsettar við leiðbeinaraskipan og avtalaðari løn til 
fyritíðarpensjónistar, og viðførir tað eisini økta umsiting fyri Almannastovuna. 
 
Eisini verða nógvar broytingar gjørdar í verandi skipanum, og viðføra hesar í eini skiftistíð 
eina økta umsiting á Almannastovuni orsakað av, at mannagongdir skulu broytast og 
starvsfólk upplærast í nýggja regluverkinum. 
 
Saman við hesum lógaruppskoti verður eisini eitt uppskot til broyting í løgtingslóg um 
sjúkradagpening um framhaldsviðgerð lagt fyri Løgtingið. Hetta uppskotið hevur munandi 
økta umsiting við sær fyri Almannastovuna. 
 
Aðrar broytingar í hesi lóg viðføra tó minni umsiting fyri Almannastovuna. Broytingin frá 
tørvsmettum til fast ásettar veitingar sambært hesi lóg og sambært § 9 í lóg um almenna 
forsorg hevur við sær munandi umsitingarligan lætta á Almannastovuni. Broytingin frá 
nettoveitingum til bruttoveitingar hevur eisini minni umsiting við sær fyri Almannastovuna. 
 
Torført er at meta um, í hvønn mun øktu umsitingarligu avleiðingarnar samsvara við lættan í 
umsiting orsakað av broytingunum í veitingunum.  
 
Til hetta skal viðmerkjast, at nýggja KT skipanin hjá Almannastovuni við tíðini eisini fer at 
lætta munandi um umsitingarligu byrðarnar hjá Almannastovuni, umframt at óvist enn er, 
hvørjir rakstrarfyrimunir fara at standast av samanleggingini av Almannastovuni og 
Nærverkinum.  
 
Metingin hjá Almannastovuni er tó, uttan mun til nevndu lættar, at tríggir sosialráðgevar 
mugu játtast sum avleiðing av hesum uppskotinum, umframt 4 sosialráðgevar sum avleiðing 
av uppskotinum um framhaldsviðgerð í dagpengamálum. 
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Landsstýrismaðurin metir tó ikki, at fleiri starvsfólk skulu játtast í fyrsta umfari, men at 
broytingarnar í staðin skulu eftirmetast, soleiðis at greitt verður, hvørjar umsitingarligar 
avleiðingar broytingarnar í uppskotinum viðføra, fyri síðani at taka støðu til spurningin um 
meirjáttan. 
 
Avleiðingar fyri vinnuna 
Uppskotið hevur ongar beinleiðis avleiðingar fyri vinnuna, men endamálið við lógini er at 
áseta greiðar reglur fyri arbeiðsfremjandi tiltøkum umframt nýggjum tiltøkum við tí fyri eyga 
at varðveita eina stóra arbeiðsmegi. Eitt tílíkt endamál má eisini metast sum týðandi fyri 
arbeiðsgevarar. 
 
Umhvørvisligar avleiðingar 
Uppskotið hevur ikki umhvørvisligar avleiðingar. 
 
Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 
 
Sosialar avleiðingar 
Endamálið við uppskotinum er at virka fyri, at persónar gerast heilt ella lutvíst førir fyri at 
forsyrgja sær sjálvum umframt at mótvirka avleiðingar av arbeiðsloysi og sjúku við 
virknisvenjing. Við lógini kann borgarin fyrihalda seg til, hvørjir møguleikar eru.  
 
Við uppskotinum verða eisini broytingar gjørdar í mun til veitingar, og merkja hesar ávísar 
broytingar í fíggjarligu viðurskiftunum hjá tí einstaka. Tá farið verður frá tørvsmettum 
veitingum til fastar ásettar upphæddir slepst ikki undan, at nøkur fáa eina nakað hægri 
veiting, meðan onnur fáa eina nakað lægri veiting. 
 
Skipanin við tillagaðum starvi, ið avloysir skipanina við sonevndum vardum størvum, 
viðførir broytingar í lønarískoytinum, sum hevur nakrar avleiðingar við sær. Fyri yrkisbólkar 
við miðal og høgum inntøkum verður kompensatisjónin fyri lønarmiss lægri enn eftir verandi 
skipan, meðan lægri inntøkubólkar í nógvum førum fáa fulla kompensatisjón.  
 
Eitt dømi við einum lærara: 
 
Dømi við verandi skipan (vart starv): Ein lærari við bruttoløn á 30.000 kr. um mánaðin við 
arbeiðsførleikanum skerdum við 50%. Arbeiðsgevarin rindar fyri tey 50%, sum viðkomandi 
hevur av arbeiðsføri (15.000 kr.), meðan Almannastovan kompenserar upp til fulla løn. 
 
Dømi við nýggju skipanini við lønarískoyti: Treytirnar fyri arbeiðsgevaran eru óbroyttar 
soleiðis at skilja, at arbeiðsgevarin framhaldandi rindar fyri tey 50%, sum lærarin hevur eftir 
av arbeiðsførleika (15.000 kr.). Ískoytið frá Almannastovuni vil í hesum førinum vera gott 
10.000 kr. 
 
Hetta merkir, at lærarin eftir nýggju skipanini fær eina inntøku upp á góðar 25.000 kr., meðan 
viðkomandi sambært skipanini við vardum størvum hevði varðveitt fulla løn á 30.000 kr.  
 
Ein avleiðing av lógaruppskotinum er eisini, at tað verður ikki møguligt hjá 
fyritíðarpensjónistum at fáa starv við lønarískoyti á 1/3 av viðkomandi sáttmálaløn. Men 
fyritíðarpensjónistur kann fáa tillagað starv, um avgerð verður tikin at steðga 
fyritíðarpensjónini. Eisini kann fyritíðarpensjónistur nýta sín restarbeiðsførleika á 
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arbeiðsmarknaðinum, umframt at ávísir fyritíðarpensjónistar kunnu fara undir serliga 
arbeiðsfyriskipan við avtalaðari løn. 
  
Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 
Uppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
 
 
Talva 1: Yvirlit yvir avleiðingar 
 

 Fyri 
landið/lands- 
myndugleikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri 
ávísar sam- 
felagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Ja Ja Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 
avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei 
 

Nei 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
avtalur og reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 

   Ja  

 
 
Ummæli 
Uppskotið hevur verið til ummælis hjá: 

• Sosialráðgevarafelagnum 
• MBF 
• Landsfelag Pensjónista 
• Føroya Kærustovni 
• Almannastovuni 
• Kommunulæknafelag Føroya 
• Taks 
• Fíggjarmálaráðnum 
• Útlendingastovuni/Innlendismálaráðnum 
• Samtak 
• Føroya Arbeiðskvinnufelag 
• Føroya Lærarafelag 
• Starvsmannafelagnum 
• Føroya Pedagogfelag 
• Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar 
• Føroya Arbeiðsgevarafelag 
• ALS 
• Vinnumálaráðnum 
• Mentamálaráðnum 
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• Dugna 
 
Hoyringssvar er komið frá MBF, Landsfelag Pensjónista, Almannastovuni, 
Kommunulæknafelagnum, Fíggjarmálaráðnum, Innlendismálaráðnum, Mentamálaráðnum, 
Samtak, Føroya Lærarafelag, Føroya Arbeiðsgevarafelag, ALS og Dugna. 
 
Hoyringsviðmerkingarnar eru rættiliga rúgvismiklar, og víst verður tí til hjáløgdu 
hoyringssvar. Niðan fyri er tó ein samandráttur av teimum týdningarmiklastu spurningunum. 
Fleiri tillagingar eru gjørdar í uppskotinum í mun til viðmerkingarnar umframt niðan fyri 
standandi. 
 
Ungveiting 
Fleiri av hoyringspørtunum vísa á, at uppskotið um at áseta 30 ár sum mark fyri ungveiting er 
ov høgt sett. Hetta er broytt til 25 ár í uppskotinum. 
 
Skipanin við tillagaðum starvi (§ 21-23) 
Føroya Lærarafelag og Samtak eru ímóti broytingunum í skipanini við tillagaðum størvum, 
og ynskja skipanina við sonevndum “vardum størvum” varðveitta, t.e. fulla 
lønarkompensatisjón til lutfalsliga høgar lønir. Broytingarnar, sum hoyringspartarnir ynskja, 
viðføra tó, at møguleikar eru fyri høgum lønarískoytum, umframt at eingi insitamentir verða í 
skipanini fyri - við tíðini - øktum arbeiðsavriki. 
 
Til viðmerking hjá Føroya Lærarafelag til lønarískoytið til tillagað starv kann nevnast, at 
lærarar hava serliga avtalu um arbeiðstíð, sum aðrir lønarbólkar ikki hava. Henda avtala 
gevur lærarum møguleika fyri, tá serligar heilsuligar grundir tala fyri tí, at arbeiða færri tímar, 
men varðveita fulla løn.  
 
Í mun til aðrar viðmerkingar um viðurskifti av týdningi í avtalu við arbeiðsgevara um tillagað 
starv, so eru fleiri reglur ásettar í § 23, stk. 2. Eisini eru ásetingarnar í § 22, stk. 4 um, at 
persónur ikki kann fáa hægri løn í tillagaðum starvi enn í starvi frammanundan fyriskipanini, 
gjørdar greiðari. Mett verður, at henda áseting er neyðug fyri ikki beinleiðis at eggja 
arbeiðsmarknaðinum at leita til størv við lønarískoytum. 
 
Føroya Lærarafelag vísir á, at eftirlønargjaldið hongur í leysari luft. Við broytingunum í 
uppskotinum verður eftirlønargjald ikki rindað av lønarískoytinum, men eftirlønargjald 
verður framhaldandi rindað av lønarpartinum sambært ásetingum  í viðkomandi sáttmála. Í 
hesum sambandi skal vísast á, at eftirlønargjald heldur ikki verður veitt av øðrum 
almannaveitingum, sum t.d. dagpeningi vegna sjúku, fyritíðarpensjón, forsorg vegna 
arbeiðsloysi ella sjúku, endurgjaldi fyri mista inntøku í sambandi við barn við breki. Heldur 
ikki verður eftirlønargjald rindað av skipanum á arbeiðsmarknaðinum, t.e. barsilsskipanini 
ella ALS-skipanini. 
 
Vísast skal tó á, at sáttmálar á almenna arbeiðsmarknaðinum hava ásetingar um, at persónar 
sambært ymiskum ásetingum í førum kunnu fáa fult eftirlønargjald frá arbeiðsgevara, hóast 
hesi arbeiða niðursetta tíð.  
 
Viðmerkjast skal, at í lógini er ásett, at skipanin við tillagaðum starvi verður eftirmett í 
seinasta lagi 1. januar 2016. 
 
Avtalað løn (§ 24) 
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Landsfelag pensjónista og Astma- og allergifelagið eru ímóti, at skipanin við avtalaðari løn til 
serliga arbeiðsfyriskipan verður sett í verk fyri fyritíðarpensjónistar. Samtak vísir eisini á, at 
útgangsstøðið framhaldandi má vera, at fyritíðarpensjónistar fáa sáttmálaløn.  
 
Tað verður framhaldandi soleiðis, at fyritíðarpensjónistar kunnu gagnnýta sín 
restarbeiðsførleika á vanliga arbeiðsmarknaðinum og fáa sáttmálaløn. Fyritíðarpensjónistar 
kunnu forvinna áleið 90.000 kr. árliga uttan nakra mótrokning. Av inntøku oman fyri nevndu 
upphædd verður mótroknað við 30% í fyritíðarpensjónini. Tað hevur tó víst seg, at tað eru  
fyritíðarpensjónistar, ið ikki megna at gagnnýta henda møguleika. Skipanin við avtalaðari løn 
er tískil ætlað sum ein roynd at geva hesum fyritíðarpensjónistum møguleikan at fáa eitt ávíst 
tilknýti til arbeiðsmarknaðin. Men fyri at gera skipanina greiðari, er broyting gjørd eftir 
hoyring, soleiðis at avtalað løn fyri serliga arbeiðsfyriskipan á vanliga arbeiðsmarknaðinum 
kann játtast til í mesta lagi 15 tímar um vikuna. Ásett er eisini, at lønin verður avtalað í 
samráð við viðkomandi fakfelag. 
 
Í lógini er ásett, at skipanin við avtalaðari løn verður eftirmett í seinasta lagi 1. januar 2016. 
 
Viðmerkjast skal, at uppskot til samtyktar fleiri ferðir hevur verið lagt fram á Løgtingi um at 
seta tílíka skipan í verk. Viðmerkjast skal eisini, at aðrir hoyringspartar sum t.d. MBF, ið 
umboða fyritíðarpensjónistar, taka undir við, at fyriskipanin verður sett í verk. 
 
Restarbeiðsevnir hjá fyritíðarpensjónistum 
MBF sóknaðist í sínum hoyringssvari eftir tiltøkum fyri lægstu og miðal fyritíðarpensjónistar, 
sum sambært lóg um almannapensjónir hava ein restarbeiðsførleika. Í uppskotinum er gjørd 
broyting, soleiðis at fyriskipan við styttri førleikagevandi skeiðum sbrt. § 9, stk. 1, nr. 6 eisini 
kunnu játtast fyritíðarpensjónistum. 
 
Trygd fyri pensjón 
Fleiri av hoyringspørtunum vísa á, at tað hevur avgerandi týdning at varðveita trygd fyri 
rættinum til pensjónina í sambandi við, at avgerð verður tikin um at steðga fyritíðarpensjón 
sbrt. § 25, stk. 2 í pensjónslógini, vísandi til áseting í § 3, stk. 1. 
 
Endamálið við ásetingini er ikki at frátaka fólki rættin til fyritíðarpensjón, sum tey áður hava 
fingið játtað, men at gera greitt, at til ber ikki at fáa fyritíðarpensjón, samstundis sum tiltak 
sambært hesi lóg verður sett í verk, fyriuttan undantøkini við avtalaðari løn og stuðul til 
styttri førleikagevandi skeið. 
 
Veitingar ov lágar 
Samtak vísir á, at veitingarnar ikki eru á einum sámiligum støði, og at tær mugu hækka 
munandi, eins og tað er neyðugt við tørvs- og støðumeting sum ískoytisupphæddir til føstu 
veitingarnar. Í uppskotinum eru heimildir í § 12 at veita ískoytisveiting til bústaðarútreiðslur 
hjá persónum við sálarligum trupulleikum  og til persónar, sum forsyrgja fleiri enn tveimum 
børnum. 
 
Samtak vísir eisini á, at veitingarnar eiga at taka hædd fyri, at kostnaðarstøðið er ymiskt kring 
landið. Ein stakroynd av veitingum í september 2011 til stakar uppihaldarar, býtt upp eftir 
økjum, vísir ikki, at veitingarnar eru hægri í Suðurstreymoy. Fyrivarni skal takast fyri, at 
talan er um eina stakroynd, og at talið er nakað lágt í onkrum økjum. Hjá teimum 78 
fólkunum í stakroyndini vóru miðalveitingarnar hesar: 
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Norðoyggjar 10.886 kr. 
Eysturoy 9.632 kr. 
Norðstreymoy og Vágar 10.633 kr. 
Suðurstreymoy 10.171 kr. 
Suðuroy 9.300 kr.  
 
Eisini verður víst á, at veitingarnar ikki taka hædd fyri, at kostnaðarstøðið er høgt í Føroyum. 
Hartil er at siga, at høga kostnaðarstøðið eisini er ein trupulleiki hjá fólkum, sum fáa aðrar 
almannaveitingar, hjá láglønarbólkum á arbeiðsmarknaðinum (serliga havandi í huga, at so 
nógvir føroyingar arbeiða niðursetta tíð) og hjá teimum, sum fáa útgjald úr ALS. Til hetta 
síðsta kann viðmerkjast, at partarnir á arbeiðsmarknaðinum júst hava tikið stig til at lækka 
veitingarnar úr ALS.  
 
Veitingar í grannalondunum, sum eru at líkna við føroysku forsorgarveitingina, eru í 
høvuðsheitum ikki hægri enn í Føroyum. Samtak nevnir sum dømi ymisk donsk barnaískoyti, 
sum fólk kunnu fáa umframt føstu veitingina. Hartil er at siga, at vanligt barnaískoyti í 
Danmark er 425 kr. um mánaðin fyri hvørt barnið, og serliga barnaískoytið 433 kr. (men ikki 
pr. barn). Føroyska barnaískoytið er 535 kr. fyri hvørt barnið. Harumframt vísir Samtak til 
eyka barnaískoyti í Danmark. Henda danska veitingin svarar til føroysku veitingina sbrt. § 15, 
stk. 3 í lóg um barnagjald til einsamallar uppihaldarar. Tann sokallaði barnakekkurin í 
Danmark svarar til føroyska barnafrádráttin – fyri børn upp til 6 ár er henda veiting hægri í 
Danmark, meðan fyri børn eldri enn 6 ár er veitingin á støði við ella lægri í Danmark.  
 
Bústaðarstuðul 
Samtak vísir, saman við øðrum hoyringspørtum, á trupulleikarnar á bústaðarøkinum, og at 
tørvur er á skipan við bústaðarstuðli. 
 
Mett verður ikki, at trupulleikarnir við vantandi bústaðarmøguleikum skulu loysast við hægri 
veitingum. Landsstýrismaðurin vil í staðin arbeiða við loysnum á hesum økinum í 
bústaðarpolitikkinum, eisini verður víst til nýggju heimildirnar hjá Húsalánsgrunninum í 
hesum sambandi. 
 
Mett verður heldur ikki, at ein skipan við bústaðarstuðli skal ásetast serskilt fyri persónar, ið 
fáa sosialar veitingar. Ein skipan við møguligum bústaðarstuðli má eisini fevna um persónar í 
arbeiði, um ikki ein tílíkur stuðul skal viðføra, at sosialar veitingar kunnu gerast munandi 
hægri enn láglønarinntøkur. 
 
Veitingar broyttar  
Almannastovan vísti í sínum hoyringssvari á vansar við býtinum millum heimabúgvandi og 
útibúgvandi persónar í førum, har talan er um vaksnar persónar. Uppskotið er tískil broytt, 
soleiðis at tað í staðin verður skilt millum persón, sum býr einsamallur, og sambúgvandi, har 
sambúgvandi er at skilja sum persónur, ið býr saman við øðrum vaksnum persóni. Víst verður 
til almennu og serligu viðmerkingarnar til § 12 í hesum sambandi. 
 
Tillagað starv og Als gjald 
ALS viðmerkti í sínum hoyringssvari ásetingina í § 26, stk. 3 um at afturrinda inngjald til 
Almannastovuna. Um ALS ynskir aðra skipan enn hesa, so kann broyting gerast í lóg um 
arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, soleiðis at ALS kann frítaka persón í tillagaðum 
starvi at rinda ALS gjald. Tá ALS er ein tryggingarskipan, so má samsvar vera millum 
skylduna at rinda inn til skipanina og rættin at fáa útgjald. 
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Virknisvenjing við tíðarkravi 
Almannastovan vísir á, at tíðarkrav fyri skipan við virknisvenjing kann viðføra 
virknisvenjing, ið ikki røkkur endamálinum um at fáa fólk í arbeiði. Í lógaruppskotinum er tí 
broyting gjørd, soleiðis at tíðarkravið kann útsetast í 3 mánaðir. 
 
Læknaváttanir 
Kommunulæknafelagið mælir til at seta sonevndar møguleikaváttanir í gildi. 
Landsstýrismaðurin tekur undir við hesum tilmæli, og fer undir at fyrireika málið soleiðis, at 
tað kann fremjast.  
 
Fíggjarligar avleiðingar 
Fíggjarmálaráðið fýlist á, at fíggjarligu avleiðingarnar ikki eru betur lýstar, men mett verður 
ikki, at tað hevur verið møguligt at lýst hesar betur, enn tær eru. 
 
Tekniskir trupulleikar við gildiskomu 
Í uppskotinum, sum fór til hoyringar, varð ásett, at broytingarnar viðvíkjandi veitingum ikki 
skuldu fáa gildi fyri persónar, sum eru í skipanini, fyrr enn eitt ár eftir gildiskomuna. 
Almannastovan vísti tó í sínum hoyringssvari á tekniskar trupulleikar við at hava skipan við 
tørvsmettum og skipan við føstum bruttoveitingum í gildi í senn. Fíggjarmálaráðið hevur 
eisini á fundi við Almannamálaráðið víst á, at tekniskar forðingar eru við skattalóggávu og 
skattaskipanini at hava skipan við nettoveitingum og bruttoveitingum í gildi í senn. 
Gildiskomureglan er tískil broytt soleiðis, at broytingar viðvíkjandi veitingum eisini koma í 
gildi 1. januar 2013. 
 
Kap. 3. Serligar viðmerkingar 
 
Til § 1 
Í § 1 verður ásett, at lógin hevur til endamáls at stuðla undir eitt virkið arbeiðslív hjá 
persónum, sum hava ella kunnu fáa trupulleikar við at varðveita tilknýtið til 
arbeiðsmarknaðin. 
 
Við arbeiðsfremjandi tiltøkum verður virkað fyri, at persónar, í staðin fyri at fáa stuðul til 
uppihald, frameftir heilt ella lutvíst gerast førir fyri at forsyrgja sær og sínum við hjálp av 
arbeiði. 
 
Tá talan er um tillagað starv sambært § 21, er endamálið at gera persónar førar fyri lutvíst at 
forsyrgjaa sær og sínum við at arbeiða, í og við at fyriskipanin veitir lønarískoyti. 
 
Í lógini eru aftur aðrar fyriskipanir, ið eru ætlaðar fyritíðarpensjónistum, sum við pensjón eru 
kompenseraðir fyri minkaðan arbeiðsførleika sambært lóg um almennapensjónir. Endamálið 
við hesum fyriskipanum er fyrst og fremst at skapa nakrar møguleikar hjá 
fyritíðarpensjónistum at fáa eitt ávíst tilknýti til arbeiðsmarknaðin. Hóast fyriskipanin hevur 
við sær eitt avmarkað tilknýti, so kann eitt tílíkt tilknýti hava við sær ein betri gerandisdag, 
umframt at eitt tílíkt tilknýti saman við eini betran av heilsustøðuni kann økja um 
møguleikarnar fyri, at viðkomandi einaferð í framtíðini fær størri tilknýti til 
arbeiðsmarknaðin aftur. 
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Fyri at betra um fyritreytirnar at røkka endamálinum við lógini verða krøv ásett um 
framhaldsviðgerð sambært lóg um dagpening vegna sjúku v.m. Henda broyting er ein týðandi 
táttur í mun til endamálið við hesi lóg. 
 
Við fyriskipanunum sambært lógini er endamálið at virka fyri, at persónur í stytst møguliga 
tíð er uttan fyri arbeiðsmarknaðin.  
 
Uppskotið hevur fylgjandi fyriskipanir:  
 

• upplýsing og vegleiðing (§ 4)  
• virknisvenjing (§§ 5-7) 
• arbeiðsbúgving - menning av arbeiðsførleika (§§ 8-19) 
• stuðul til íverksetan av egnari fyritøku (§ 20) 
• tillagað starv (§§ 21-23)  
• avtalað løn til fyritíðarpensjónistar (§ 24) 
• leiðbeinaraskipan (§ 25) 

 
Nær hesi arbeiðsfremjandi tiltøk skulu setast í verk, er tengt at støðuni hjá persóninum, og eru 
nærri treytir ásettar fyri hvørja skipan sær.  
 
Stk. 2 
Umframt endamál sbrt. stk. 1, so hevur lógin eisini til endamáls at fyribyrgja avleiðingar av 
langtíðarfráveru frá arbeiði vegna arbeiðsloysi, sjúku o.ø.. Hetta verður gjørt við 
virknisvenjing sambært ásetingunum í §§ 5-7.  
 
Stk. 3 
Við hesi áseting verður málbólkurin sbrt. stk. 1 og 2 nærri útgreinaður. 
 
Við persónar er í høvuðsheitunum at skilja persónar, ið eru 18 ár ella eldri, sum tástani tá 
hava forsyrgjaraskyldu fyri sær sjálvum. Lógin fevnir tó eisini um persónar yngri enn 18 ár, 
tá hesi hava forsyrgjaraskyldu mótvegis barni.  
 
Persónar undir 18 ár eru tó fevndir av lógini sambært § 1, stk. 3, nr. 6. Talan er tá um 
persónar, har tað eru greiðar ábendingar um, at viðkomandi, uttan fyriskipan, fer at fáa 
trupulleikar við at forsyrgja sær sjálvum í framtíðini.  
 
Til § 2 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at persónur undir fólkapensjónsaldur, sum hevur lógligt 
uppihald í Føroyum og fastan bústað, er fevndur av hesi lóg. 
 
Persónar við donskum heimarætti hava rætt at uppihalda sær í Føroyum, og hava hesir fastan 
bústað í Føroyum og skattskyldu her, eru teir fevndir av hesi lóg.  
 
Persónar, ið t.d. sigla á føroyskt skrásettum skipum undir FAS skipanini, men ikki eru 
búsitandi í Føroyum, eru ikki fevndir av lógini, hóast hesir t.d. hava rætt til dagpening 
sambært dagpeningalógini. 
 
Rætturin at uppihalda sær í Føroyum er tengdur at galdandi reglum í útlendingalóggávuni. 
Galdandi lóggáva er sett í gildi fyri Føroyar við anordning nr. 182 frá 22. mars 2001.  
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Sambært útlendingalógini hava persónar við norðurlendskum heimarætti rætt at uppihalda 
sær í Føroyum uttan uppihaldsloyvi frá donsku útlendingamyndugleikunum.  
 
Norðurlendingar hava rættindi sambært hesi lóg samsvarandi Nordisk Konvention af 14. juni 
1994 om Social Bistand og Sociale Tjenester. 
 
Aðrir útlendingar enn norðurlendingar kunnu fáa 2 sløg av uppihaldsloyvum í Føroyum. 
Tíðarbundið loyvi og ikki-tíðarbundið loyvi.  
 
Útlendingur við ikki-tíðarbundnum uppihaldsloyvi hevur rætt til dagpening og 
forsorgarveiting, uttan at hetta hevur ávirkan á uppihaldsloyvið. Útlendingar við ikki-
tíðarbundnum loyvum eru eisini fevndir av hesi lóg. Útlendingur, sum hevur fingið ikki-
tíðarbundið uppihaldsloyvi sambært reglum um familjusamanføring, er somuleiðis fevndur av 
hesi lóg. 
 
Tó fevna fyriskipanir sambært hesi lóg ikki um tiltøk, ið mugu metast at vera partur av einum 
integratisjónsinnsatsi, sum málførleiki o.a. 
 
Stk. 2 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at útlendingar, sum hava tíðarbundin arbeiðs- og 
uppihaldsloyvi í Føroyum, ikki eru fevndir av hesi lóg. 
 
Útlendingar við tíðarbundnum arbeiðs- og uppihaldsloyvum kunnu vera útlendingar, sum eru 
komnir til Føroya at arbeiða, og útlendingar, sum eru familjusameindir. 
 
Persónar, ið eru í Føroyum við turistvisum ella fyribils visum, eru ikki at meta sum 
fastbúgvandi í Føroyum, og eru ikki fevndir av hesi lóg. 
 
Stk. 3 
Við hesi áseting verður ásett, at hóast persónur hevur fastan bústað í Føroyum, so kann 
persónur ikki fáa veiting og tilboð sambært hesi lóg, so leingi viðkomandi uppiheldur sær í 
øðrum landi. Undantak frá hesi reglu er í teimum førum, tá Almannastovan sjálv hevur sett 
fyriskipan í verk í øðrum landi eftir § 9, sambært § 10, stk. 4. 
 
Til § 3 
Við hesi grein verða nakrar serligar treytir ásettar.  
 
Stk. 1 
Við hesi grein verður ásett, at fyritíðarpensjónistar kunnu fáa tilboð sambært hesi lóg, men 
tað er treytað av, at útgjald av pensjón verður steðgað sambært § 25, stk. 2 í lóg um 
almannapensjónir. Tó er fyriskipan sbrt. § 24, ið er ætlað fyritíðarpenjsónistum, undantikin 
hesi reglu.  
 
Eisini kunnu fyritíðarpensjónistar við lægstu ella miðal fyritíðarpensjón fáa stuðul til  styttri 
skeið sbrt. § 9, stk. 1, nr. 6. Hesir pensjónistar hava sambært lóg um almannapensjónir ein 
restarbeiðsførleika. 
 
Stk. 2 
Sambært hesi reglu kann persónur, sum hevur rætt til veiting sambært lóg um dagpening 
vegna sjúku v.m., fáa veiting sambært hesi lóg í sambandi við fyriskipan, um viðkomandi 
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hervið fær eina hægri veiting. Dømi kann vera persónur, sum t.d. ikki fær fulla upphædd 
sambært lóg um sjúkradagpening, og veitingin sambært hesi lóg tí er hægri. Henda áseting er 
sostatt bert til fyrimuns fyri borgaran.  
 
Stk. 3 
Stuðul til arbeiðsfremjandi tiltøk sambært hesi lóg er ikki tengdur at ogn hjá umsøkjara ella 
inntøku og ogn hjá hjúnafelaga. Henda regla er ikki viðkomandi í mun til fyriskipanir sbrt. § 
9 við lønarískoyti og tillagað starv sbrt. § 21, men í sambandi við fyriskipanir, har 
stuðulsveiting verður veitt, t.e. fyriskipanir sbrt. § 9, stk. 1, nr. 1 og 4-6. 
 
Henda regla er eisini galdandi fyri verandi skipan við endurbúgving sbrt. § 18 í lóg um 
almenna forsorg, so henda áseting broytir ikki nakað í mun til galdandi lóggávu. Løgtingið 
samtykti hesa reglu við løgtingslóg nr. 99 frá 1. november 2007 um broyting í lóg um 
almenna forsorg. 
 
Veitingar sambært § 9 í lóg um almenna forsorg verða framhaldandi tengdar at hjúnastøðu 
sambært reglunum í forsorgarlógini. 
 
Til § 4 
Endamálið við hesi lóg er at áseta karmar fyri arbeiðsfremjandi tiltøkum í eini ásannan av, at 
einstakir persónar kunnu hava trupulleikar við at fáa ella fasthalda eitt tilknýti til 
arbeiðsmarknaðin, sum arbeiðsmarknaðurin ikki sjálvur megnar at loysa. 
 
Endamálið við hesi grein er at tryggja, at hetta høvuðsatlit verður hildið. Við hesi grein 
verður ásett, at Almannastovan í hvørjum einstøkum føri skal meta um, hvørt viðkomandi 
persónur við upplýsing og vegleiðing kann fáa hjálp til sjálvhjálp, um hvussu viðkomandi 
sjálvur kann loysa íkomnar støður við vantandi arbeiði og/ella vantandi útbúgving. 
 
Stk. 2  
Hervið verður ásett, at upplýsing og vegleiðing sambært stk. 1 er í mun til arbeiðsmøguleikar 
og útbúgvingarmøguleikar. Dømir um tílíka ráðgeving eru: hjálp til at finna upplýsingar um 
leys størv, upplýsingar um arbeiðsmøguleikar, hjálp til at skriva umsókn um arbeiði, hjálp til 
at fyrireika setanarsamrøðu, upplýsing og vegleiðing um útbúgvingarmøguleikar o.a. 
  
Stk. 3  
Við hesi áseting verður ásett, at upplýsing og vegleiðing hjá Almannastovuni eisini fevnir um 
ráðgeving um persónligar og fíggjarligar trupulleikar og harundir eisini, um persónur hevur 
tørv á stuðulsskipanum sambært aðrari lóggávu og frá øðrum myndugleikum. 
 
Til § 5 
Virknisvenjing er: 1) arbeiðstilboð á einum almennum ella privatum arbeiðsplássi ella 2) 
styttri arbeiðsrættað skeið. 
 
Virknisvenjing sbrt. nr. 1 fer fram á vanliga arbeiðsmarknaðinum hjá arbeiðsgevara á 
almenna ella privata arbeiðsmarknaðinum. 
 
Arbeiðsrættað skeið sbrt. nr. 2 verða nýtt, um mett verður, at viðkomandi skeið bøtir um 
arbeiðsmøguleikarnar hjá viðkomandi. 
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Dømi um styttri skeið kann vera skeið, sum ALS skipanin skipar fyri. Almannastovan rindar 
kostnaðin fyri luttøku á møguligum skeiði hjá ALS.  
 
Almannastovan kann tó ikki rinda fyri útreiðslur í sambandi við virknisvenjing, sum aðrir 
myndugleikar hava ábyrgdina av at gjalda fyri. 
 
Stk. 2  
Um talan er um persónar, ið hava aðrar trupulleikar enn arbeiðsloysi, so kann Almannastovan 
sambært hesi áseting játta stuðul til styttri ikki-beinleiðis arbeiðsrættaða virknisvenjing til t.d. 
styrkjan av persónligum førleikum. Hetta er tó treytað av, at mett verður, at tað kann økja 
møguleikarnar hjá viðkomandi aftur at koma í arbeiði. 
 
Styttri skeið sbrt. stk. 1, nr. 2, og stk. 2 er vanliga nakrar dagar, men kann játtast fyri nakrar 
vikur, um mett verður, at arbeiðsmøguleikarnir økjast orsakað av hesum. 
 
Almannastovan kann ikki rinda fyri útreiðslur í sambandi við virknisvenjing, sum aðrir 
myndugleikar hava ábyrgdina av at gjalda fyri. 
 
Stk. 3 
Fyri at endamálið við virknisvenjing skal eydnast, er tað av týdningi, at atlit verða tikin fyri, 
hvussu fyriskipanin kann verða ein liður í at fáa viðkomandi aftur á arbeiðsmarknaðin 
skjótast møguligt. 
 
Stk. 4 
Hervið verður ásett, at virknisvenjing ikki kann játtast longur enn 6 mánaðir, men vanliga 
ikki longur enn 3 mánaðir. 
 
Virknisvenjingin má ikki føra við sær støður, ið virka kappingaravlagandi fyri 
arbeiðsmarknaðin ella vera í stríð við galdandi lønarsáttmálar á arbeiðsmarknaðinum, og tí 
verður virknisvenjingin avmarkað og ásett til vanliga ikki at vara longur enn 3 mánaðir.  
 
Almannastovan kann tó taka avgerð um at játta virknisvenjing upp í 6 mánaðir, um mett 
verður, at tað er neyðugt fyri, at viðkomandi persónur kann styrkja sínar arbeiðsførleikar og 
hervið betra sínar møguleikar fyri at koma í arbeiði. 
 
Stk. 5 
Hervið verður ásett, at Almannastovan skal endurmeta málið eftir lokna virknisvenjing. 
Metast skal um, hvørt viðkomandi hevur møguleika at fáa vanligt arbeiði.  
 
Eisini skal metast um, hvørt persónur kann betra sínar arbeiðsmøguleikar við at fara undir 
útbúgving. Um talan er um persón undir 30 ár, ið ikki hevur førleikagevandi útbúgving, so 
eigur Almannastovan at vísa viðkomandi á møguleikar í hesum sambandi. 
 
Til § 6 
Við hesi grein verður ásett, at persónur, ið fær forsorg vegna arbeiðsloysi, í seinasta lagi eftir 
at hava verið arbeiðsleysur í samanhangandi 6 mánaðir, skal fáa tilboð frá Almannastovuni 
um virknisvenjing.  
 
Endamálið við virknisvenjing er bæði at minka um avleiðingarnar av eini arbeiðsloysisstøðu 
fyri tann einstaka og at virka fyri, at viðkomandi skjótast møguligt kann koma aftur í arbeiði. 
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Við samanhangandi er at skilja, at um persónur t.d. er í skipanini í tveir mánaðir fyri síðani at 
fáa arbeiði og fara úr skipanini eitt tíðarskeið, men sum so aftur gerst arbeiðsleysur el.tíl., so 
telja hesir tveir mánaðirnir ikki við í uppgerð av tíðarskeiði fyri nýggja 
arbeiðsloysistíðarskeiðið. 
 
Persónar, sum ikki fáa útgjald sambært § 9 orsakað av inntøku hjá hjúnafelaga, kunnu ikki 
áleggjast krøv um virknisvenjing sambært hesi grein, og eru tí ikki fevndir av hesi grein. 
 
Stk. 2 
Ásett verður, at tíðarásetingin sbrt. stk. 1 kann útsetast upp til 3 mánaðir, um hóskandi 
virknistilboð til viðkomandi ikki er funnið innan 6 mánaðir. Viðgerðin av møguligum 
virknistilboði skal tó verða byrjað áðrenn freist í stk. 1. 
  
Stk. 3  
Fyri at fyribyrgja, at persónar við sjúku missa tilknýtið til arbeiðsmarknaðin, so verður ásett, 
at Almannastovan eisini hevur skyldu at veita tilboð um virknisvenjing til persónar, sum fáa 
veiting sambært lóg um dagpening vegna sjúku v.m. ella sambært § 9 í forsorgarlógini vegna 
sjúku, um mett verður, at viðkomandi hóast sjúku ella aðrar trupulleikar sambært § 9 í 
forsorgarlógini er førur fyri at luttaka í tilboði um virknisvenjing. Almannastovan ger meting 
í hvørjum einstøkum føri. 
 
Til § 7 
Í virknistíðarskeiðnum fær viðkomandi framhaldandi stuðulsveiting, sum viðkomandi fekk 
frammanundan sambært § 9 í forsorgarlógini ella lóg um dagpening vegna sjúku v.m. Fyri at 
eggja persóni at luttaka í virknisvenjing fær viðkomandi umframt stuðulsveiting eisini eina 
virknisviðbót í tíðarskeiðnum fyri virknisvenjingina. Stuðulsupphæddin umframt 
virknisviðbót kann tó ongantíð verða hægri enn veiting sbrt. § 12. 
 
Upphæddin til virknisviðbót verður ásett í kunngerð sbrt. stk. 3.  
 
Stk. 2  
Frávera frá virknisvenjing er loyvd sambært vanligum reglum um t.d. barnsins 1. sjúkradag 
ella sjúku. Við ógrundaðari fráveru lækkar virknisviðbótin fyri síðani við endurtøku at fella 
burtur. 
 
Víst verður til lóg um almenna forsorg og lóg um dagpening vegna sjúku viðvíkjandi 
spurninginum, um vantandi luttøka í fyriskipan fær avleiðingar fyri stuðulsveiting sambært 
nevndu lógum. 
 
Um persónur vegna heilsustøðu ella aðrar sosialar ella persónligar trupulleikar hevur so stóra 
fráveru, at tilboð um virknisvenjing ikki hevur nøkur útlit, so steðgar fyriskipanin, og 
virknisviðbótin dettur burtur. Í tílíkum førum ger Almannastovan meting um, hvørt 
viðkomandi hevur tørv á tilboði um viðgerð el.tíl. frá møguliga øðrum myndugleika. 
 
Stk. 3   
Við hesi áseting fær landsstýrismaðurin heimild at áseta nærri reglur um virknisvenjing og 
møgulig krøv um tímatal fyri virknisvenjing og onnur krøv í hesum sambandi, umframt 
heimild at áseta upphæddina fyri virknisviðbót sbrt. stk. 1. 
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Til § 8 
Stuðul til arbeiðsbúgving er stuðul til menning av arbeiðsførleika, og verður stuðul veittur, tá 
mett verður, at tað er ein fyritreyt fyri, at viðkomandi persónur í størst møguligan mun kann 
gerast førur fyri at forsyrgja sær og sínum við arbeiði undir vanligum treytum á 
arbeiðsmarknaðinum. 
 
Arbeiðsførleiki er at skilja sum førleiki at lúka tey krøv, sum verða sett á 
arbeiðsmarknaðinum fyri at kunna loysa ymiskar ítøkiligar arbeiðsuppgávur, ið viðføra, at 
viðkomandi við inntøku kann vera fíggjarliga sjálvbjargin.  
 
Treytin fyri at fáa stuðul er sostatt, at mett verður, at viðkomandi ikki av sær sjálvum ella við 
øðrum minni umfatandi almennum hjálparfyriskipanum kann gerast fíggjarliga sjálvbjargin. 
Tað er eisini ein treyt, at mett verður, at góð útlit eru fyri, at stuðul til menning av 
arbeiðsførleika hevur við sær arbeiðsligt og fíggjarligt sjálvbjargni. Í útgangsstøðinum er 
málið fult fíggjarligt sjálvbjargni.  
 
Menning av arbeiðsførleika kann tó, tá viðurskifti hjá tí einstaka tala fyri tí, eisini hava 
partvíst fíggjarligt sjálvbjargni sum mál. Um ein fyriskipan kann hava við sær, at persónur, 
sum annars lýkur treytirnar fyri tillagaðum starvi sbrt. § 21, við tiltøkum sambært hesi grein 
kann átaka sær broyttar ella aðrar uppgávur í størri mun eftir vanligum 
arbeiðsmarknaðarligum treytum, eigur fyriskipan sambært hesi grein at fremjast fyrst. 
Somuleiðis við persóni, ið annars lýkur treytirnar fyri at fáa fyritíðarpensjón tillutaða, men 
har fyriskipan sambært hesi grein kann hava við sær, at pensjónsstigið verður lægri, tí 
restarbeiðsevnini verða betrað. Í slíkum førum kann endamálið við fyriskipan sambært hesi 
grein verða at økja um restarbeiðsevnini. 
  
Fyriskipan við arbeiðsbúgving kann skipast í samstarvi við aðrar myndugleikar, ið hava 
ábyrgdina av stuðulsfyriskipanum, sum hava persónligt mennandi endamál, t.d. 
stuðulsskipanir hjá Nærverkinum ella við barnaverndartænastur.  
 
Stk. 2 
Málbólkurin fyri arbeiðsbúgving sambært lógini eru persónar, ið ikki kunnu fáa, hava mist 
ella eru í vanda fyri at missa sítt tilknýti til arbeiðsmarknaðin orsakað av likamligum ella 
sálarligum breki, varandi sjúku ella sosialum orsøkum. 
 
Avgerandi fyri meting sambært stk. 2 er, at viðkomandi, orsakað av nevndu atlitum, ikki út 
frá verandi førleika megnar krøvini á arbeiðsmarknaðinum, og av hesi grund er í einari hóttari 
og læstari sosialari støðu, sum viðkomandi við egnari hjálp ikki er førur fyri at koma 
burturúr.  
 
Sum dømi um bólkar, ið kunnu vera í slíkari støðu, at arbeiðsbúgving er ein fyritreyt fyri, at 
hesi kunna forsyrgja sær og sínari familju við at arbeiða, kunnu nevnast: 
 

• persónar við likamligum ella sálarligum breki, 
• stakir uppihaldarar, sum eru komnir í eina læsta sosiala støðu, sum avmarkar teirra 

arbeiðsførleika, 
• persónar eldri enn vanligur skúlaaldur, men sum mangla grundleggjandi 

skúlakunnleikar, ið eru avgerandi forðing fyri at fáa arbeiði ella byrja førleikagevandi 
útbúgving, 
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• persónar, ið hava verið uttan arbeiði í mong ár, har aðrar fyriskipanir ikki hava hjálpt, 
og arbeiðsloysi hevur havt árin á arbeiðsførleikan, 

• persónar við umfatandi arbeiðs- og útbúgvingartrupulleikum, 
• persónar, sum fáa sjúkradagpening ella aðra veiting vegna sjúku, og eru uttan 

arbeiðsmøguleikar, 
• persónar við álvarsligum sálarligum ella sosialum avbjóðingum, harundir 

rúsevnismisnýtarar og persónur við kriminellari bakgrund, ella 
• persónar, sum í aðrar mátar liva undir tyngjandi sosialum korum, og sum ikki við 

egnari hjálp megna at taka seg burturúr hesum. 
 
 
Til § 9 
Stk. 1 
Stuðul til arbeiðsbúgving sbrt. § 8 fevnir um fyriskipanir sambært hesi grein, og stuðulin 
fevnir um útreiðslur til nevndu arbeiðsrættaðu fyriskipanir.  
 
Harumframt fevnir stuðulin um fíggjarligan stuðul til uppihald sbrt. § 12, lønarískoyti sbrt. § 
14 og aðrar útreiðslur sbrt. § 19, sum eru beinleiðis fylgja av fyriskipanini. 
 
Stuðul til arbeiðsrættaðar fyriskipanir kann tó ongantíð fevna um útreiðslur, sum aðrir 
myndugleikar hava ábyrgdina av at halda. 
 
Fyriskipanir sambært hesi grein eru ástøðilig útbúgving, yrkisútbúgving, arbeiðsvenjing á 
vanliga arbeiðsmarknaðinum, fyrireikandi fyriskipan, avklárandi fyriskipanir og styttri 
førleikagevandi skeið.  
 
Førleikagevandi ástøðiligar útbúgvingar sbrt. nr. 1 skulu vera góðkendar av viðkomandi 
útbúgvingarmyndugleikum. Talan kann vera um styttri ella longri útbúgvingar sum t.d. 
læraraútbúgving, skipsføraraútbúgving, framhaldslestur ella hægri útbúgvingar á 
universitetsstøði. 
 
Við yrkisútbúgving sbrt. nr. 2 er at skilja góðkendar lærlingaútbúgvingar sambært galdandi 
lóg. Galdandi lóg hesum viðvíkjandi er løgtingslóg nr. 94 frá 29. desember 1998 um 
yrkisútbúgvingar.  
 
Stk. 2 
Samanborið við fyriskipan sbrt. stk. 1, nr. 2 so verður arbeiðsvenjing skipað, uttan at talan er 
um yrkisútbúgving, tó eftir formligari avtalu. Avtala verður gjørd við arbeiðsgevara um, at 
persónur ígjøgnum arbeiði fær ment sín arbeiðsførleika við upplæring á einum arbeiðsplássi.  
 
Arbeiðsvenjing er altíð ein fyriskipan, sum beinleiðis er miðað ímóti einum arbeiði. 
Arbeiðsvenjing kann tó verða næsta stig, eftir at avklárandi fyriskipan við arbeiðsroynd sbrt. 
stk. 1, nr. 5 hevur gjørt greitt, hvat umsøkjarin hevur hug og hegni til. 
 
Aftaná at arbeiðsvenjingin er lokin, skal viðkomandi hava fingið neyðuga førleikan at kunna 
koma í arbeiði – møguliga á sama arbeiðsplássi, har viðkomandi hevur verið í arbeiðsvenjing. 
 
Arbeiðsvenjing kann fara fram hjá einum privatum ella almennum arbeiðsgevara. Avtala við 
arbeiðsgevara um fyriskipan við arbeiðsvenjing kann vanliga ikki vera longur enn eitt ár.  
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Stk. 3 
Stuðul kann veitast til fyrireikandi fyriskipan, tá talan er um tiltøk, ið eru fyritreyt fyri 
fyriskipan sbrt. stk. 1, nr. 1 og 2. Við fyrireikandi tiltøk er at skilja fyriskipan, ið hevur til 
endamáls at skapa neyðugu bókligu fyritreytirnar fyri at kunna byrja eina ástøðiliga 
útbúgving ella eina yrkisútbúgving. Stuðul til fyrireikandi tiltøk kann veitast í styttri tíð. 
Hetta kann verða neyðugt í førum, har mett er, at stytst møguliga og mest skynsama 
fyriskipanin er ávís útbúgving, hóast persónurin ikki lýkur treytirnar fyri upptøku á 
útbúgvingina. Í tílíkum førum kann stuðul veitast til fyrireikandi tiltøk, soleiðis at farast kann 
í gongd við útbúgvingina. Talan kann t.d. vera um fráfaringarroynd fólkaskúlans, 
miðnámsútbúgving ella lutvísa miðnámsútbúgving. 
 
Stk. 4 
Avklárandi fyriskipan kann nýtast, tá fyritreytirnar fyri at seta fyriskipan í verk ikki eru til 
staðar, og tá endamálið er at avklára arbeiðsmøguleikarnar hjá viðkomandi og/ella at búna 
viðkomandi til aðra fyriskipan sbrt. stk. 1. Endamálið við eini avklárandi fyriskipan er at fáa 
greiðu á, hvat arbeiðsøki viðkomandi skal velja, og hvat viðkomandi megnar.  
 
Dømi um avklárandi fyriskipan kann vera eftirskúla- ella háskúlauppihald, har viðkomandi 
fær møguleika at búnast við tí endamáli at fáa greiðu á, hvørji framtíðarynski og ætlanir 
viðkomandi skal miðja eftir ella við tí endamáli at avklára fyritreytirnar hjá viðkomandi. Ein 
avklárandi fyriskipan kann tó ikki fevna um viðgerð, búvenjing ella líknandi á einum 
viðgerðarstovni ella aðrari stovnslíknandi fyriskipan. 
 
Orsakað av, at eftirskúla og háskúla tilboð av hesum slagi eru avmarkað í Føroyum, ber til at 
játta uppihald av hesum slagi uttanlands. 
 
Uppihald uttanlands sambært hesi grein eru í styttri tíðarskeið, og verður tí ikki mett neyðugt, 
at viðkomandi má flyta bústað. Reglurnar sambært § 18 eru tí ikki galdandi fyri avklárandi 
fyriskipanir. Í sambandi við tílík styttri uppihald uttanlands verður stuðul veittur sambært § 
12. 
 
Eitt annað slag av avklárandi fyriskipan er arbeiðsroynd, ið er ein avklárandi fyriskipan á 
vanliga arbeiðsmarknaðinum, og kann skipast hjá einum privatum ella almennum 
arbeiðsgevara. Endamálið við arbeiðsroynd er at fáa greiðu á, hvat arbeiði viðkomandi 
megnar, soleiðis at støða kann verða tikin til, um viðkomandi: 
 

• kann átaka sær arbeiði uttan fyriskipanir, 
• kann fara í arbeiðsvenjing ella yrkisútbúgving innan hetta arbeiðsøkið, 
• kann fara í gongd við ávísa ástøðiliga útbúgving ella 
• hevur tørv á øðrum fyriskipanum. 

 
Ein avklárandi fyriskipan kann ikki vara longur enn 1 ár.  
 
Um so er, at avklárandi fyriskipan miseydnast, t.e. at tað eftir lokna fyriskipan ikki er greitt, 
hvussu ein arbeiðsbúgving kann leggjast til rættis, so kann ein nýggj ella endurskoðað 
avklárandi fyriskipan setast í verk, um mett verður, at útlit eru til at fáa gongd á eina 
fyriskipan. 
 
Stk. 5.  
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Arbeiðsbúgving kann eisini játtast sum styttri førleikagevandi skeið ella onnur skeið, ið 
kunnu hugsast at geva betri atgongd til arbeiði.  
 
Við styttri førleikagevandi skeið kann talan t.d. vera um skeið í Offshore vinnuni ella 
koyrikort. Eisini kann talan vera um telduskeið el.a. 
 
Vísandi til § 3, stk. 1 so kann skeið sambært hesi grein eisini játtast til lægstu og miðal 
fyritíðarpensjónistar, ið vanta førleikar at nýta síni restarbeiðsevnir á arbeiðsmarknaðinum, 
tvs. uttan at pensjónin verður steðgað sambært § 25, stk. 2 í lóg um almannapensjónir. 
 
Til § 10 
Stk. 1-3 
Tá ið niðurstøða av meting fyriliggur, ið vísir, at grundarlag er fyri, at viðkomandi kann fáa 
stuðul til arbeiðsbúgving, so er næsta stigið, saman við umsøkjaranum, at avklára, hvørja 
fyriskipan sbrt. § 9 farast skal undir. Meting um val av fyriskipan verður gjørd við støði í 
fyritreytum og ynskjum hjá viðkomandi, umframt við atliti at stk. 2, at valið skal vera 
skynsamt í mun til fyritreytirnar, og talan skal vera um stytst møguligu leiðina hjá tí einstaka 
at røkka endamálinum um, at viðkomandi framyvir kann forsyrgja sær og sínari familju.  
 
Viðvíkjandi áseting í stk. 2 um stytst møguligu leiðina, so merkir hetta í mun til persón, sum 
hevur útbúgving, men sum vegna sjúku ella brek ikki kann halda fram í hesum yrki, at 
viðkomandi kann fáa stuðul til útbúgving á sama støði.   
 
Talan er um fleiri atlit, sum í málsviðgerðini kunnu vísa seg at standa í andsøgn til hvørt 
annað. Metast má tí um atlitini í hvørjum einstøkum føri. Sambært stk. 3 skal ein neyv 
heildarmeting gerast av fremjandi og tarnandi fyritreytunum.  
 
Við fremjandi fyritreytum er at skilja førleikar, evnir o.a. sum viðkomandi hevur. Meðan við 
tarnandi fyritreytir er at skilja avmarkingar og avbjóðingar, sum viðkomandi hevur orsakað 
av sjúku, breki ella sosialum umstøðum. 
 
Atlit skulu takast til: 
  

1) skúlagongd og útbúgving, 
2) arbeiðsroyndir higartil, 
3) áhugamál, 
4) innlæringarevni, 
5) evni og hug hjá viðkomandi at innganga í sosialar og arbeiðsligar samanhangir,  
6) heilsulig viðurskifti, harundir arbeiðstarn, 
7) familjuviðurskifti og onnur sosial viðurskifti av týdningi fyri fyriskipan, 
8) arbeiðsmøguleikar eftir lokna fyriskipan og 
9) onnur viðurskifti, ið verða mett at hava týdning. 

 
Við nr. 6 um arbeiðstarn skal atlit takast til, at jú størri arbeiðstarn, jú meiri umfatandi 
fyriskipan kann vera neyðug fyri at røkka endamálinum um, at viðkomandi kann gerast førur 
fyri at forsyrgja sær og sínum.  
 
Viðvíkjandi metan av førleikunum hjá persóni verða atlit tikin til sonevnda 
realførleikameting, tá regluverkið hesum viðvíkjandi fyriliggur. 
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Í stk. 6 er heimild hjá landsstýrismanninum at áseta nærri reglur. Talan er ikki um reglur, ið 
skulu ásetast, men sum kunnu ásetast, um tørvur er á tí sæð í mun til málsviðgerðina. 
 
Stk. 4 
Í stk. 4 er ásett, at fyriskipanin, alt tað ber til, skal kunnu fremjast í Føroyum. Men um tað 
verður mett mest skynsamt fyri at røkka endamálinum um, at viðkomandi kann forsyrgja sær 
og sínum, so kann fyriskipanin í heilt serligum førum fremjast í øðrum landi. Talan kann vera 
um, at best egnaða útbúgvingin el.a. ikki er í Føroyum. Við í heilt serligum føri er eisini at 
skilja persón við umfatandi skerdum arbeiðsførleika. Við í heilt serligum førum er sostatt at 
skilja, at skynsamasta fyriskipanin ikki kann fremjast í Føroyum. 
 
Møguligar bíðitíðir til tilboð í Føroyum er ikki at skilja sum, at fyriskipanin ikki kann 
fremjast í Føroyum, og gevur sostatt ikki rætt til tilboð uttanlands.  
 
Stk. 5 
Í stk. 5 er ásett, at í meting av tarnandi fyritreytum skulu atlit ikki takast til møguligar 
strukturtrupulleikar á arbeiðsmarknaðinum. Fáir arbeiðsmøguleikar í einum øki og møguligt 
langtíðar arbeiðsloysi orsakað av hesum kunnu ikki leggjast til grund fyri játtan av 
arbeiðsbúgving.   
 
Stk. 6 
Í stk. 6 er ásett, at landsstýrismaðurin í kunngerð kann áseta nærri reglur fyri vali av 
fyriskipan sbrt. stk. 1-5 og um vigan av atlitum sambært stk. 3. Kunngerðin kann m.a. 
innihalda nærri ásetingar um arbeiðshættir, útgreinan av arbeiðsførleika, fakligar metingar og 
tílíkt.  
 
Til § 11 
Í førum, har Almannastovan metir, at persónur lýkur treytirnar fyri at fáa stuðul til 
arbeiðsbúgving, skal Almannastovan gera eina fyriskipanarætlan, ið vísir, hvussu endamálið 
við fyriskipanini kann røkkast. Fyriskipanarætlanin skal innihalda eina tíðarætlan. 
 
Í fyriskipanarætlanini skal síggjast, hvør fyriskipan er vald (sambært treytum í § 10) og hví, 
umframt onnur viðurskifti av týdningi fyri at røkka endamálinum við fyriskipanini, sum er, at 
gera viðkomandi føran fyri at forsyrgja sær og sínari familju.  
 
Hetta merkir sostatt, at Almannastovan eitt nú ikki kann játta fyrireikandi fyriskipanir, uttan 
at greitt er, hvør endaliga fyriskipanin skal verða. 
 
Treytin um fyriskipanarætlan er ikki galdandi í sambandi við avklárandi fyriskipan sambært § 
9, stk. 1, nr. 5, tí tá er framvegis ógreitt, hvør fyriskipan skal veljast. 
 
Stk. 2 
Við hesi grein er ásett, at stuðul til arbeiðsbúgving verður játtaður fyri ásettu tíðina fyri 
avtalaðu fyriskipanina. 
 
Stk. 3 
Tó ber til sbrt. stk. 3 at víkja frá tíðarætlan, orsakað av serligum sjúkuviðurskiftum ella 
øðrum vælgrundaðum orsøkum. Veiting í sambandi við barnsburð fyri persón undir 
fyriskipan verður veitt frá barsilsskipanini. 
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Stk. 4 
Almannastovan skal sbrt. stk. 4 fylgja, hvussu gongur við fyriskipanini og javnan meta um, 
hvørt útlit eru fyri, at endamálið við fyriskipanini verður rokkið. Við javnan er at skilja 3. 
hvønn mánaða, hálvárliga ella árliga, alt eftir hvussu langa fyriskipan talan er um, og hvussu 
støðan og umstøðurnar hjá viðkomandi eru.  
 
Til § 12  
Tá viðkomandi persónur er undir fyriskipan sbrt. § 9, stk. 1, nr. 1 og 4-6, fær viðkomandi 
stuðul til uppihald sambært hesi grein. Talan er um bruttoupphæddir, tvs., at stuðulin er 
skattskyldugur. Eisini verða arbeiðsmarknaðargjøld til barsilsskipanina og samhaldsfasta 
rindað av upphæddini. ALS gjald verður ikki rindað av upphæddini, samsvarandi áseting í § 
8, stk. 1, nr. 2 í løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing. 
 
Stk. 2. 
Við hesi áseting verður ásett, hvat er at skilja við sjúkradagpeningaupphædd sbrt. stk. 1. 
Veitingarnar verða ásettar eftir hægstu sjúkradagpeningaveiting, frítíðarløn ikki íroknað. 
Veitingin hækkar sostatt í samsvari við lønarsamráðingar millum Føroya Arbeiðsgevarafelag 
og Føroya Arbeiðarafelag. 
 
Við hesi áseting verður eisini hugtakið sambúgvandi lýst. Talan er um persón, sum býr saman 
við øðrum vaksnum persóni. 
 
Stk. 3 
Við hesi áseting er heimild hjá Almannastovuni at taka avgerð um í heilt serligum føri at 
veita persóni hægri veiting í fyriskipanartíðarskeiðnum enn ásett í stk. 1. Ein treyt er tó, at 
talan er um persón við forsyrgjaraskyldu av fleiri enn tveimum børnum. Eitt nú kann í tílíkum 
førum verða talan um hægri bústaðarútreiðslur.  
 
Stk. 4 
Við hesi áseting kann serligt ískoyti latast til eyka bústaðarútreiðslur, ið standast av 
djúptøknum sálarligum trupulleikum hjá persóni. Dømir eru um ung við sálarligum 
trupulleikum, ið ikki kunna búgva í kamari, hava felags køk og baðirúm við øðrum. Hesi 
mugu tískil búgva í íbúð og hava tí hægri bústaðarútreiðslur enn onnur ung. Við hesi heimild 
ber til at veita ískoyti til hesar hægru útreiðslurnar. 
 
Stk. 5 
Mótroknað verður í stuðulsupphæddini sambært stk. 1. Um persónur hevur inntøkur frá 
arbeiði, aðrar inntøkur sum t.d. vinningsbýti, rentuinntøkur, leiguinntøkur o.a., fær 
lestrarstuðul sambært viðkomandi lóg, leypandi veitingar sambært eitt nú lóg um 
arbeiðsskaða, so verður henda upphædd at mótrokna í stuðulsveiting sambært hesi grein. 
 
Endurgjaldsupphæddir frá tryggingum fyri t.d. tort og sviða verða ikki mótroknaðar. 
 
Inntøkur frá arbeiði verða mótroknaðar, tó undantikið upphædd sambært stk. 6.  
 
Stk. 6 
Við hesi áseting verður ásett, at persónur kann hava inntøku áljóðandi 12.000 skattskyldugar 
kr. árliga, uttan at henda upphædd verður mótroknað sambært reglum í stk. 5. 
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Persónar, sum eru í útbúgving, hava møguleika fyri í ferium at átaka sær minni 
arbeiðsuppgávur.  
 
Stk. 7 
Hervið er ásett, at tíðarskeiðið fyri, nær stuðulsveiting sambært hesi grein verður veitt, er frá 
1. degi í tí mánaðinum, at fyriskipanin byrjar. Hetta merkir, at persónur ikki fær veiting 
sambært hesi grein í møguligum tíðarskeiði, har persónur bíðar eftir, at fyriskipanin skal 
byrja. 
 
Stk. 8 
Her verður ásett, at persónur, sum hevur fingið játtað fyriskipan, har uppihald og matur er 
íroknað, fær ikki stuðul til uppihald sbrt. stk. 1. Persónur fær tó upphædd til persónligan tørv, 
og verður talan um nettoupphædd. Er talan um fyriskipan í Føroyum, umfatar upphæddin 
eisini gjald til Heilsutrygd. 
 
Stk. 9 
Við ásetingini er heimild hjá landsstýrismanninum at áseta nærri reglur um stuðul sambært 
stk. 8 umframt at áseta sjálva upphæddina til persónligan tørv. 
 
Til § 13 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at stuðul sambært aðrari lóggávu kemur áðrenn stuðul 
sambært hesari lóg.  
 
Um persónur eitt nú hevur rætt til lestrarstuðul sambært viðkomandi lóg, so skal hann í 
útgangsstøðinum klára seg fyri henda stuðul, men um hann hevur rætt til størri upphædd 
sambært hesari lóg, so fær hann veiting sambært hesi lóg, men so verður stuðulsveitingin 
mótroknað í upphæddini. 
 
Stk. 2  
Endamálið við arbeiðsbúgving er at kompensera fyri, at viðkomandi persónur hevur nakrar 
avbjóðingar, ið gera fyritreytirnar verri hjá hann at gagnnýta møguleikarnar, sum samfelagið 
annars hevur í sambandi við útbúgving. Men endamálið er ikki við stuðli at gera fyritreytirnar 
betri enn hjá persónum í samfelagnum annars, ella at frátaka øðrum myndugleikum ábyrgd 
sambært galdandi lóg. 
 
Nakrar høvuðsreglur eru tí ásettar í pkt. 1-3. 
 

1. Við hesi grein verður tí ásett, at lesandi undir 18 ár, ið ikki eru forsyrgjarar, ikki fáa 
stuðulsveiting, tá tann lesandi er undir 18 ár og er fevndur av lóg um fólkaskúla og 
teimum reglum, ið eru galdandi í undirvísingarverkinum. 

2. Eisini er ásett, at ung undir 22, sum ikki eru forsyrgjarar, ikki kunnu fáa 
stuðulsveiting sambært hesi lóg, men mugu liva av lestrarstuðli, eins og onnur ung 
gera. Henda regla er tó ikki galdandi fyri ung undir 22, ið hava forsyrgjaraskyldu fyri 
barni, og hervið hava verri fyritreytir enn flest onnur ung at taka eina 
miðnámsútbúgving. 

3. Eisini er ásett, at ung undir 25 ár ikki kunnu fáa stuðulsveiting sambært hesi lóg, men 
mugu liva av lestrarstuðli eins og onnur ung. Undantak verður her ikki gjørt fyri 
forsyrgjarar, ið og við at tað ikki er ein serstøða at verða forsyrgjari, samstundis sum 
ein er lesandi undir hægri lestri. 
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Við hesi áseting verða ung í vanligum útbúgvingaraldri javnsett í mun til stuðul til uppihald í 
útbúgvingartíðarskeiðnum samsvarandi løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um lestrarstuðul. 
 
Henda áseting merkir tó ikki, at Almannastovan ikki kann veita upplýsing og vegleiðing ella 
leggja fyriskipan til rættis til persónar, ið annars lúka treytirnar, men ikki hava rætt til útgjald 
sambært hesi grein. 
 
Hesar høvuðsreglur eru ikki galdandi fyri annan stuðul sambært § 19.  
 
Stk. 3 
Hervið verður undantaksregla ásett, soleiðis at um so er, at talan er um persónar við 
umfatandi arbeiðstarni, so kann víkjast frá reglunum í stk. 2. 
 
Til § 14 
Í sambandi við fyriskipanir á vanliga arbeiðsmarknaðinum sbrt. § 9, stk. 1, nr. 2 og 3 verður 
stuðul veittur sum lønarískoyti til arbeiðsgevara til løn hjá viðkomandi. Í avtaluni verða atlit 
tikin til, at tá lærlingur er í skúla, fær læruplássið 75% í lønarendurgjaldi av sáttmálabundnu 
lærlingalønini. Stuðul verður heldur ikki veittur til útreiðslur, sum stuðul verður veittur til 
sambært § 33 í løgtingslóg nr. 94 frá 1998 um yrkisútbúgvingar. 
 
Stk. 1 
Til 1: 
Til yrkisútbúgving sbrt. § 9, stk. 1, nr. 2 verður lønarískoyti veitt til løn til lærling. 
Lønarískoyti verður veitt til løn, ásett í sáttmála millum viðkomandi yrkisfeløg sambært § 33, 
stk. 2  í løgtingslóg nr. 94 frá 1998 um yrkisútbúgvingar, ella til minstuløn, ásetta av 
yrkisútbúgvingarráðnum, sambært stk. 3 í nevndu grein. 
 
Um viðkomandi persónur er forsyrgjari, áður hevur haft tilknýti til arbeiðsmarknaðin, ella er 
farin upp um vanligan útbúgvingaraldur verður lønarískoyti veitt til minstuløn sambært 
sáttmála á viðkomandi arbeiðsøki.  
 
Til 2: 
Til arbeiðsvenjing sbrt. § 9, stk. 1, nr. 3 verður lønarískoyti veitt til minstuløn sambært 
sáttmála á viðkomandi arbeiðsøki. 
 
Stk. 2  
Lønarískoytið sbrt. stk. 1 verður í hvørjum einstøkum føri avtalað millum Almannastovuna 
og arbeiðsgevaran. Lønarískoytið kann vera upp til 80% av ásettu lønini. Ásetingin av 
lønarískoytinum verður gjørd í mun til metta arbeiðstarnið hjá viðkomandi persóni, ella tann 
miss í arbeiðsavriki í uppgávuloysnini, sum arbeiðsgevarin kann metast at hava uttan 
lønarískoyti.  
 
Stk. 3 
Í heilt serligum føri, tá arbeiðsgevari økir sítt starvsfólkatal fyri at taka lærling við umfatandi 
skerdum arbeiðsevnum, so kann avtala gerast um 100% lønarískoyti. Talan kann vera um 
persón, sum hevur víðfevnt brek, ella har sosialu og sálarligu viðurskiftini eru soleiðis háttað, 
at sera sannlíkt er, at viðkomandi kemur at hava nógvar fráverudagar. 
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Til § 15 
Avtalaða lønarískoytið sambært § 14, stk. 2 verður veitt sum endurgjald til arbeiðsgevara fyri 
útlagda løn. Sáttmáli skal gerast millum Almannastovuna og arbeiðsgevara um rindan av 
lønarískoyti. Síðani verður lønarískoytið útgoldið við mánaðarskifti, og arbeiðsgevari sendir 
inn árliga uppgerð fyri útgoldna løn til viðkomandi persón til Almannastovuna við árslok. 
Víst verður til treytir um fráboðanarskyldu til Almannastovuna hjá arbeiðsgevara um 
møguligar broytingar í starvsviðurskiftunum sbrt. § 30, stk. 3.  
 
Stk. 2 
Lønarískoytið verður rindað fyri fyrsta dag, viðkomandi byrjar í fyriskipanini, treytað av, at 
sáttmáli er undirskrivaður. 
 
Til § 16 
Við hesi grein verður ásett, at um persónur, orsakað av arbeiði ella øðrum virksemi, ikki 
heldur seg til fyriskipanarætlanina sbrt. § 11, so lækkar stuðulsveiting ella lønarískoyti sbrt. 
ávikavist §§ 12 ella 14 í fyrstu atløgu fyri síðani at kunna fella burtur. 
 
Grundað frávera eru vanlig arbeiðsmarknaðarrættindi sum sjúkradagar og barnsins 1. 
sjúkradagur. 
 
Frávera í sambandi við undirvísingartilboð kann hava við sær, at viðkomandi ikki megnar at 
gjøgnumføra útbúgving, sum avtala er um, og tískil kann ógrundað frávera í hesum sambandi 
eisini hava við sær, at stuðulsveiting lækkar ella dettur burtur. 
 
Stk. 2 
Við hesi grein verður ásett, at um persónur sbrt. stk. 1 missir rættin til stuðul sambært hesi 
lóg, so kann persónur søkja um veiting sambært lóg um almenna forsorg. Um persónur 
framhaldandi ikki tekur av tilboðum um tiltøk sambært hesi lóg, tekur Almannastovan støðu 
til spurning, um veitingin skal lækkað sambært § 10, stk. 6 í lóg um almenna forsorg.  
 
Stk. 3 
Við hesi grein fær landsstýrismaðurin heimild at áseta nærri reglur um lækking og burturfall 
av stuðli sambært stk. 1.  
 
Til § 17 
Við hesi grein verður ásett, at um so er, at persónur eftir byrjan av fyriskipan verður sjúkur, 
og ikki kann luttaka í avtalaðu fyriskipanini, so kann stuðul halda fram í 6 mánaðir, um mett 
verður, at útlit eru fyri, at viðkomandi gerst frískur til ta tíð, og tí í seinasta lagi eftir 6 
mánaðir kann halda fram í fyriskipanini. Um tað eftir 6 mánaðir gerst greitt, at viðkomandi 
hóast hetta ikki er frískur aftur, so fellur stuðulin sbrt. §§ 12 ella 14 burtur. Viðkomandi kann 
hereftir søkja um stuðul vegna sjúku sbrt. § 9 í forsorgarlógini.  
 
Til § 18 
Um fyriskipan sbrt. § 9 verður fyriskipað uttanlands sambært treytum í § 10, stk. 4, og 
persónur í hesum sambandi má flyta bústað til aðra kommunu, kann Almannastovan við hesi 
heimild gera avtalu við viðkomandi kommunu um at endurrinda fyri veiting, ið viðkomandi 
fær sambært lóggávu í viðkomandi landi. Her verður hugsað um stuðulsveiting og aðrar 
útreiðslur í sambandi við fyriskipanina, sum viðkomandi persónur fær. 
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Dømi eru um mál, har tað verður mett neyðugt at senda persón av landinum til Danmarkar at 
fáa hægri útbúgving, ið kann gera persónin føran fyri at forsyrgja sær og sínum. Henda 
heimildin er neyðug, orsakað av, at Almannastovan í einstakum førum metir tað vera trupult 
at umsita málið úr Føroyum, og tí er neyðugt at heimila, at málið kann umsitast av danskari 
kommunu. Almannastovan endurrindar viðkomandi myndugleikum, sambært avtalu, fyri 
útreiðslur, ið standast av hesum. 
 
Til § 19 
Í sambandi við fyriskipan sbrt. § 9 kunnu verða ymiskar stakútreiðslur, sum ikki kunnu 
nøktast við stuðlinum til uppihald sbrt. § 12 ella lønarískoyti sbrt. § 14, og sum tí serskildur 
stuðul kann veitast til. Talan skal vera um útreiðslur, ið eru knýttar at fyriskipanini, og talan 
skal vera um útreiðslur, ið ikki eiga at verða rindaðar sambært aðrari lóggávu ella av 
arbeiðsgevara.  
 
Dømi um tílíkar útreiðslur kunnu vera:  
 

• skúlatilfar, harundir bøkur, amboð, ið eru rímilig og neyðug, 
• aðrar neyðugar og kravdar útbúgvingarútreiðslur. Ítøkilig meting skal gerast, um 

útreiðslan er neyðug fyri at fremja útbúgvingina, 
• ískoyti til lestrarferðir, um viðkomandi orsakað av breki ella sjúku hevur størri 

útreiðslur enn onnur lesandi, ella at viðkomandi orsakað av sjúku, breki ella sosialum 
viðurskiftum hevur verri møguleikar fyri at forvinna neyðugan pening til 
lestrarferðina, 

• hjálp til brektreytaðar útreiðslur, tá hesar hava samband við fyriskipanina, og ikki eru 
fevndar av aðrari lóggávu, ella 

• í serligum føri kann stuðul eisini veitast til ferða- og flytiútreiðslur og/ella til dupult 
húsarhald, tá hetta er mett neyðugt fyri, at viðkomandi kann gjøgnumføra 
fyriskipanina, og hetta ikki er fevnt av aðrari lóggávu. 

 
Stk. 2 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at stuðul til aðrar stakútreiðslur verður veittur sambært § 
15 í lóg um almenna forsorg. Hesin stuðul kann veitast umframt stuðulsveiting sambært § 12  
og annan stuðul sambært stk. 1 í hesi grein. 
 
Stk. 3 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at stuðul til hjálparráð verður veittur sbrt. § 18 b í lóg um 
almenna forsorg, eisini tá talan er um hjálparráð at nýta í sambandi við fyriskipan sambært 
hesi lóg.  
 
Til § 20 
Stuðul sum rentufrítt lán kann veitast til íverksetan av egnum virki, um umsøkjari hevur tær 
neyðugu fakligu og handilsligu fyritreytirnar at reka eitt virki, og mett verður, at útlit eru fyri, 
at viðkomandi kann røkka endamálinum um at forsyrgja sær og sínum við hesum virki heldur 
enn við arbeiðsbúgving.  
 
Við virki er her at skilja einstaklingavirki. Eitt einstaklingavirki skal mvg skrásetast, og er tað 
ókeypis at gera. Umsókn skal sendast til Taks, ið setir sum treyt, at rakstrarætlan fyriliggur. 
Taks metir so, um rakstrarætlanin er vinnulig, t.e. at avkast er til at liva fyri og fyri at fáa 
íløguna aftur. Um rakstrarætlanin ikki livir upp til hesi krøv, so sýtir Taks fyri at mvg-
skráseta virkið. 
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Stk. 2 
Stuðulin til íverksetan av egnum virki verður veittur sum rentufrítt lán á í mesta lagi 50.000 
kr., ið kann verða tryggjað við tinglýstum veðhaldi, tá hetta er møguligt.  
 
Almannastovan metir í hvørjum einstøkum føri, um lánið skal tryggjast við veðhaldi. Um 
talan er um keyp av t.d. teldum, so minka hesar so skjótt í virði, at tað ikki loysir seg at 
tryggja lánið við veðhaldi. 
 
Lánið kann t.d. nýtast til keyp av útgerð o.ø., um tað er neyðugt fyri íverksetanina. Dømi um 
útgerð kann vera: amboð og maskinur, innbúgv, tilfar til byrjan, telduútbúnaður ella upphædd 
til trygging av rakstrarútreiðslum teir fyrstu mánaðirnar, harundir rindan av føstum 
útreiðslum. 
 
Talan er sostatt um stuðul í sambandi við íverksetan og ikki um rakstrarstuðul. 
 
Stk. 3 
Við hesi grein verður ásett, at viðkomandi byrjar at gjalda lánið aftur í seinasta lagi 6 mánaðir 
eftir, at lánið er veitt. Lánið verður afturgoldið við 1/96  um mánaðin. Ásett verður í sjálvum 
skuldarbrævinum, nær fyrsti avdráttur fellur til gjaldingar.   
 
Um brúkt verður ein afturgjaldstíð upp á 8 ár, so vil viðkomandi í mesta lagi gjalda 6.250 kr. 
árliga, t.e. 520,83 kr. um mánaðin.  
 
Stk. 4 
Almannastovan kann taka avgerð um, at rentufría lánið verður útsett, ella lánið verður 
eftirgivið, um persónur orsakað av sjúku el.tíl. ikki hevur møguleika at rinda tað aftur. 
 
Stk. 5  
Ein handilslig ætlan skal verða til skjals, um lán sbrt. stk. 1 skal veitast í sambandi við 
íverksetanina. Í hesum sambandi kann umsøkjarin nýta høvi at brúka stuðul og vegleiðing frá 
Vinnuframagrunninum ella øðrum, ið ráðgeva íverksetarum. 
 
Tað er ein treyt fyri at fáa stuðul, at viðkomandi sjálvur er førur fyri at gera viðkomandi 
rakstrarætlanir og lýsingar av handilsligu ætlanini.  
 
Eisini er tað ein treyt fyri at fáa stuðul sambært hesi grein, at faklig viðmæli fyriliggja. 
Almannastovan metir um, hvørji viðmæli eru neyðug, og frá hvørjum hesi skulu umbiðjast.   
 
Stk. 6 
Umframt lán sbrt. stk. 2 kann í sambandi við íverksetan av egnum virki veitast stuðul til 
uppihald í eitt styttri tíðarskeið, vanliga ikki longri enn 6 mánaðir. Tørvurin á stuðli til 
uppihald skal síggjast í handilsætlanini. Stuðulin til uppihald í metta tíðarskeiðinum verður 
veittur sambært § 12. 
 
Eisini kann stuðul latast til viðkomandi skeið sambært § 9, stk. 1, nr. 6. Við viðkomandi skeið 
er at skilja, at skeiðið økir um møguleikarnar hjá viðkomandi persóni at reka virki, sum lán 
verður veitt til sbrt. stk. 1. 
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Til § 21 
Í hesi grein verður ásett, at tillagað starv kann veitast persónum undir fólkapensjónsaldri, sum 
hava varandi minkaðan arbeiðsførleika á í minsta lagi 1/3 av arbeiðsførinum, ið viðførir, at 
viðkomandi ikki verða mettir at kunna fáa ella halda fast við arbeiðið undir vanligum treytum 
á arbeiðsmarknaðinum. Við tillagað starv er at skilja, at lønarískoyti verður latið orsakað av 
minkaðum arbeiðsførleika. 
 
Henda skipan kemur í staðin fyri sonevndu ”vardu størvini” sambært § 18 a í lóg um almenna 
forsorg. Øll nýggj størv verða stovnað sambært hesi lóg. Nýggj vard størv verða ikki stovnað 
sambært § 18 a í lóg um almenna forsorg eftir gildiskomu av hesi lóg. 
 
Heitið vart starv verður avtikið orsakað av, at heitið hevur óhepna líkheit við starv á vardum 
verkstaði, ið ikki er starv á vanliga arbeiðsmarknaðinum. 
 
Stk. 2 
Í hesi áseting eru allýstar, hvørjar orsøkirnar til minkaða arbeiðsførleikan kunnu verða. Talan 
er um persónar við minkaðum arbeiðsførleika orsakað av likamligum ella sálarligum breki 
ella varandi sjúku ella týðandi persónligum sosialum viðurskiftum. 
 
Ásetingin merkir tó ikki, at um nevndu orsøkir eru staðfestar, so er arbeiðsførleikin hervið 
minkaður. Fyri at varandi minkaður førleiki skal kunna staðfestast, so skal meting fyriliggja í 
málinum, ið vísir, hvussu nevndu orsøkir hava við sær, at arbeiðsførleikin er minkaður, og 
hví mett verður, at talan er um varandi minkaðan arbeiðsførleika. 
 
Stk. 3 
Við hesi áseting verður krav sett til meting sambært stk. 2 um minkaðan arbeiðsførleika innan 
fyri viðkomandi arbeiðsøki, men ikki bert í mun til ávíst starv ella ávísar arbeiðsuppgávur.  
 
Varandi minkaður arbeiðsførleiki skal staðfestast í mun til fleiri størv. 
 
Stk. 4 
Við hesi áseting verður krav sett til meting sambært stk. 2 um minkaðan arbeiðsførleika, at 
talan skal verða um minkaðan arbeiðsførleika í mun til aldurssvarandi heilsustøðu. Um 
persónur ikki hevur verri heilsustøðu og hervið minkað arbeiðsføri enn aldurssvarandi, so er 
ikki grundarlag fyri at staðfesta varandi minkaðan arbeiðsførleika sambært stk. 1. 
 
Í mun til persónar, ið eru 60 ár og eldri, eru reglur í almennum sáttmálum um, at persónur 
hevur rætt til at fara niður í arbeiðstíð og samsvarandi niður í  løn, men ikki í eftirløn. Ynski 
og tørvur á at fara niður í tíð, orsakað av minni orku ella minkaðum arbeiðsføri, orsakað av 
aldri, er ikki at meta sum varandi minkaður arbeiðsførleiki sambært hesi grein. 
 
Stk. 5 
Fyri at varandi minkaður arbeiðsførleiki skal kunna staðfestast, so krevst, at møguleikar fyri 
arbeiðsbúgving verða royndir fyrst. Um mett verður, at útlit ikki eru fyri, at arbeiðsbúgving 
kann eydnast, so skal grundgeving fyri hesi meting fyriliggja í málinum. 
 
Stk. 6 
Við hesi áseting verða krøv sett til málsviðgerðina í sambandi við umsókn um lønarískoyti 
sambært hesi grein til starv á arbeiðsplássi, har umsøkjari hevur verið í starvi frammanundan 
eftir vanligum treytum. Í tílíkum føri má frágreiðing frá arbeiðsgevara fyriliggja í málinum 
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um, hvørjar broytingar eru farnar fram. Eisini skal arbeiðsgevari vísa á, at tað ikki er 
møguligt við broytingum av uppgávum ella tillagan á arbeiðsplássinum at gera viðkomandi 
persón føran fyri at røkja sítt arbeiði til fulnar. 
 
Umframt hesi krøvini skal Almannastovan eisini meta um, um krøvini sbrt. stk. 1-5 annars 
eru lokin. 
 
Stk. 7 
Við hesi áseting fær landsstýrismaðurin heimild at áseta nærri reglur um meting av 
arbeiðsførleikanum sbrt. stk. 1-6 í hesi grein, um tað vísir seg at vera neyðugt at áseta fleiri 
atlit í málsviðgerðini. Eisini kunnu ivamál vera um viðgerð av læknaváttanum o.ø., ið tørvur 
kann vera á at fáa ásett reglur um.  
 
Til § 22  
Lønarískoyti sbrt. § 21, stk. 1 verður ásett til í mesta lagi at vera 80% av lønini sambært 
sáttmála millum Føroya Arbeiðsgevarafelag og Føroya Arbeiðarafelag.  
 
Lønarískoytið fevnir ikki um eftirlønargjald.  
 
Stk. 2 
Parturin, sum arbeiðsgevarin rindar, sum er løn fyri metta arbeiðsavrikið í tímum, er løn 
sambært viðkomandi sáttmála á arbeiðsmarknaðinum. Talan er sostatt um starv sambært 
vanligum treytum á arbeiðsmarknaðinum í mun til løn frá arbeiðsgevara. 
 
Við hesi skipan verður lønarískoytið, sum tað almenna veitir, broytt í mun til galdandi skipan 
við sonevndum “vardum størvum”, soleiðis at upphæddin, sum tað almenna rindar, verður 
broytt frá at vera ein upphædd sambært sáttmála til eitt lønarískoyti, ásett við lóg. 
 
Lønarískoyti er stuðulsupphædd, sum verður veitt sum endurgjald fyri minkaða 
arbeiðsførleikan, eins og gjørt verður í sambandi við sjúku ella brek við sjúkradagpeningi, 
fyritíðarpensjón o.ø. 
 
Stk. 3 
Hægsta lønarískoytið sbrt. stk. 1 verður veitt, tá arbeiðsgevari rindar 2.000 kr. um mánaðin í 
løn. Lønarískoytið verður lækkað við 40% av inntøku frá arbeiðsgevara oman fyri 
upphæddina á 2.000 kr. 
 
Skipanin leggur upp til, at eisini persónar við nógv minkaðum arbeiðsførleika hava 
møguleika at verða partur av skipanini. 
 
Stk. 4 
Hervið verður ásett, at løn umframt lønarískoytið, sum viðkomandi persónur fær í einum 
tillagaðum starvi, ikki kann vera hægri enn hann hevði fingið í løn sambært viðkomandi 
sáttmála á arbeiðsmarknaðinum. 
 
Stk. 5 
Í ávísum førum kann tað koma fyri, at løn og lønarískoyti verða hægri enn tann løn, sum 
viðkomandi hevði, áðrenn hann fekk játtað tillagað starv, t.d. fólk, sum altíð hava arbeitt 
hálva tíð. Fyri ikki at skapa nøkur skeiv insitamentir verður hervið ásett, at løn og 
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lønarískoyti ikki kunnu vera hægri enn lønin, sum svarar til tann lønarbrøk, ið viðkomandi 
arbeiddi frammanundan fyriskipanini. Hetta kann tó broytast við øktum arbeiðsavriki. 
 
Stk. 6 
Hervið verður ásett, at við løn sbrt. stk. 5 er ikki at skilja løn hjá fyritíðarpensjónisti, sum fer í 
tillagað starv sambært treytum í § 3, stk. 1. 
 
Stk. 7 
Ásetingin um 1/5 svarar til ein arbeiðsgevarapart upp á 30-32.000 kr. Í tílíkum førum fær 
viðkomandi ikki endurgjald fyri minkaðan arbeiðsførleika, og lønarískoytið dettur tí burtur í 
tílíkum føri. 
 
Stk. 8 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at tað ikki er í samsvari við hesa skipan, at viðkomandi 
persónur hevur aðra lønarinntøku. Tí verður hervið ásett, at um persónur hevur aðra 
lønarinntøku, so dettur lønarískoytið sbrt. stk. 1 burtur. 
 
Stk. 9 
Hervið verður ásett, at upphæddin á 2.000 kr. sambært stk. 1 verður javnað í kunngerð 
sambært lóg um áseting og javning av almannaveitingum, t.e. at somu treytir eru galdandi 
fyri hesa skipan í mun til javning, sum fyri aðrar almannaveitingar. 
 
Til § 23 
Við hesi grein verður ásett, at lønarískoyti sbrt. § 21 kann veitast til starv hjá privatum ella 
almennum arbeiðsgevara. 
 
Stk. 2 
Tað er Almannastovan, sum metir um minkaða arbeiðsførleikan, og ger í samsvari við hesa 
meting avtalu við arbeiðsgevara um, hvussu stórur partur er løn sambært viðkomandi 
sáttmála á arbeiðsmarknaðinum, og hvussu stórt lønarískoyti verður veitt. Talan skal sostatt 
verða um formlig setanarviðurskifti millum arbeiðsgevara og arbeiðstakara, sum 
Almannastovan skal góðkenna.  
 
Stk. 3 
Umframt at gera avtalu um lønarískoyti verða eisini arbeiðstíð, arbeiðsuppgávur og serlig 
atlit í hesum sambandi avtalað. 
 
Stk. 4 og 5 
Ásetta lønarískoytið verður útgoldið til arbeiðsgevaran, sum flytur lønarískoyti saman við 
lønini til viðkomandi persón. Gerast kann upp árliga. 
 
Lønarískoytið verður veitt frá 1. arbeiðsdegi eftir, at lønarískoytið er játtað. 
 
Stk. 6 
Landsstýrismaðurin fær hervið heimild at áseta nærri reglur um lønarískoytið, arbeiðstíð og 
reglur annars um stk. 1-4. 
 
Til § 24 
Við hesi áseting verður heimilað, at fyritíðarpensjónistur og arbeiðsgevari í samráð við 
viðkomandi fakfelag gera avtalu um løn til serliga arbeiðsfyriskipan á vanliga 
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arbeiðsmarknaðinum, tá mett verður, at viðkomandi ikki hevur møguleika at nýta síni 
restarbeiðsevnir sambært vanligum treytum á arbeiðsmarknaðinum. 
 
Við serliga arbeiðsfyriskipan er at skilja, at lønin verður avtalað og at talan er um avmarkað 
tímatal og at talan er um fyrifallandi arbeiði, sambært ásetingunum í stk. 2. 
 
Stk. 2 
Fyritreyt fyri avtalaðari løn sambært stk. 1 er, at talan er um fyrifallandi arbeiði í nakrar tímar 
um vikuna á arbeiðsplássinum, t.e. at talan er um uppgávur, sum arbeiðsgevari ikki annars 
hevði sett arbeiðsfólk til. Henda fyritreyt skal vera til staðar, fyri at arbeiðsfyriskipanin ikki er 
í stríð við sáttmálar á arbeiðsmarknaðinum. Fyri at skipanin ikki skal hava við sær stríð 
millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum, er eisini ásett í stk. 1, at avtalan skal gerast í samráð 
við viðkomandi fakfelag. 
 
Avtalað løn kann avtalast fyri upp til 15 tímar um vikuna. 
 
Endamálið við skipanini er at gera tað møguligt hjá fyritíðarpensjónistum, ið eru illa fyri og 
ikki megna vanligar arbeiðsuppgávur, at loysa lættari uppgávur, ið kunnu vera gagnligar fyri 
arbeiðsplássið, men uttan at vera vanligar arbeiðsuppgávur, og á henda hátt at geva 
fyritíðarpensjónistum møguleikan at fáa størri lívsinnihald við at fáa tilknýti til 
arbeiðsmarknaðin. 
 
Stk. 3 
Umframt avtalu um løn hevur arbeiðsgevari skyldu til eisini at gera avtalu við viðkomandi 
fyritíðarpensjónist um arbeiðstreytir annars, harundir arbeiðstíðina við tímatali o.ø. 
 
Stk. 4 
Treyt fyri avtalu sbrt. stk. 1 er, at Almannastovan mótvegis viðkomandi fakfelagi og 
arbeiðsgevara váttar, at viðkomandi er fyritíðarpensjónistur. 
 
Til § 25. 
Stk. 1 og 2  
Endamálið við leiðbeinaraskipanini er at styrkja tilgongdina hjá persóni at fara undir arbeiðs- 
ella útbúgvingarfyriskipan sambært hesi lóg. Leiðbeinaraskipanin kann tó eisini fevna um 
persónar, ið verða mettir at vera í vanda fyri at missa tilknýtið til arbeiðsmarknaðin, og tí 
kunnu væntast at lúka treytir fyri fyriskipan sambært hesi lóg. 
 
Leiðbeinaraskipanin er tó bert ætlað í teimum førum, har ein leiðbeinari er at meta sum ein 
fyritreyt fyri, at viðkomandi kann luttaka í fyriskipan ella kann fáa starv á vanliga 
arbeiðsmarknaðinum. Við eini leiðbeinaraskipan er ætlanin at økja møguleikarnar fyri, at 
fyriskipanir sambært hesi lóg verða gjøgnumførdar, og talið av fráfallum verður lækkað. 
 
Stk. 3 
Ein leiðbeinari røkir eina serliga uppgávu við at innleiða, vegleiða og læra upp viðkomandi 
persón, sum verður mett at verða út yvir, hvat ein arbeiðsgevari ella útbúgvingarstovnur kann 
væntast at taka sær av. Leiðbeinarauppgávur fevna ikki um vanliga innleiðing og upplæring á 
einum arbeiðsplássi ella lestrarvegleiðing, ið eru ábyrgd hjá ávikavist arbeiðsgevara og 
útbúgvingarstovni. 
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Leiðbeinarauppgávur sambært hesi grein kunnu ikki fevna um uppgávur hjá stovni o.ø., sum 
eru ætlaðar persónum, ið hava serligar avbjóðingar við arbeiði ella skúla, sum t.d. fyriskipanir 
hjá Dugna.    
 
Leiðbeinaraskipanin tekur støði í borgaranum, og tí kann munur vera á tørvi og uppgávum í 
hvørjum einstøkum føri. Uppgávurnar hjá leiðbeinaranum á staðnum kunnu snúgva seg um 
praktisk viðurskifti, sosial viðurskifti, faklig ting ella ymiskar samskiftisuppgávur. 
Leiðbeinarin er hvørki málsviðgeri ella viðgeri annars hjá viðkomandi persóni. 
 
Leiðbeinarauppgávurnar fara fram á viðkomandi arbeiðsplássi ella útbúgvingarstovni. 
 
Stk. 4 
Við lønarútreiðslur er at skilja tímaløn íroknað frítíðarpeningur. 
 
Stk. 5 
Við hesi áseting verður heimilað Almannastovuni at keypa leiðbeinaratænastu uttan fyri 
arbeiðsplássið, tá tað verður mett at vera ein betri loysn fyri at røkka endamálinum um at fáa 
ígongdsettu fyriskipanina at eydnast. 
 
Stk. 6 
Við hesi áseting fær landsstýrismaðurin heimild at áseta nærri reglur um 
leiðbeinaraskipanina. Reglur mugu ásetast um tíðarskeið fyri stuðul, tímatal og 
stuðulsupphædd. Flestu tímarnir verða játtaðir við byrjan av fyriskipanini, og møguligt er at 
játta tímar til uppfylging. 
 
 
Til § 26 
Fyri at eingin ivi skal verða um sáttmálarættindi hjá persónum, sum fáa lønarískoyti sbrt. § 
21, verður hervið ásett, at vanligar treytir á arbeiðsmarknaðinum eru galdandi, t.e. 
viðkomandi sáttmálar og lóggáva.  
 
Stk. 2 
Henda grein er ásett orsakað av, at hóast persónar, sum í dag eru í sonevndum vardum 
størvum, rinda inn til ALS skipanina, so er ALS lóggávan ógreið í mun til rættin hjá 
persónum við minkaðum arbeiðsførleika at fáa útgjald úr skipanini.  
 
Við hesi grein verður tí ásett, at um persónur eftir í minsta lagi eitt ár missir sítt starv, ið 
viðkomandi fær lønarískoyti til sbrt. § 21, stk. 1, og tað vísir seg, at viðkomandi ikki fær 
útgjald frá ALS, so fær viðkomandi veiting sambært § 9 í lóg um almenna forsorg vegna 
arbeiðsloysi uttan mun til ogn hjá viðkomandi ella inntøku og ogn hjá hjúnafelaga, men tó í 
mesta lagi í 12 mánaðir. Eftir hetta tíðarskeið eru allar reglur sbrt. § 9 í nevndu lóg galdandi. 
Treytin fyri at fáa hesa veiting er, eins og við øllum arbeiðsloysisstuðli, at viðkomandi ikki 
hevur annað starv sbrt. § 21 í boði.  
 
Henda grein er ásett fyri at bøta um óvissu arbeiðsmarknaðarrættindini, sum ALS lóggávan 
veitir.  
 
Stk. 3 
Í málum, har ALS sýtir at rinda útgjald orsakað av minkaða arbeiðsførleikanum, hóast 
viðkomandi hevur rindað inn í skipanina, verður hervið álagt ALS at endurrinda ALS 
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inngjaldið hjá viðkomandi persóni til Almannastovuna, ið við at veita útgjald eftir stk. 2 má 
metast at hava yvirtikið ábyrgd fyri arbeiðsloysisstøðuni hjá viðkomandi. 
 
Til § 27 
Fyri at geva persóni eftir lokna fyriskipan sbrt. § 9, stk. 1, nr. 1 skotbrá at finna arbeiði verður 
við hesi grein ásett, at um viðkomandi ikki hevur arbeiði eftir lokna fyriskipan, so kann 
viðkomandi fáa veiting vegna arbeiðsloysi eftir § 9 í forsorgarlógini uttan mun til ogn hjá 
viðkomandi ella inntøku og ogn hjá hjúnafelaga í 3 mánaðir, roknað frá síðsta degi í tí 
mánaði, at fyriskipanin endar. Eftir hetta tíðarskeið eru reglurnar sbrt. 9 í forsorgarlógini 
hesum viðvíkjandi galdandi. 
 
Viðmerkjast skal tó, at ALS ikki hevur ein sonevndan dimitentsats (veiting fyri nýútbúgvin), 
t.e. at nýútbúgvin sum heild ikki hava møguleika at verða tryggjað móti arbeiðsloysi eftir 
lokna útbúgving. 
 
Persónar í fyriskipan sbrt. § 9, stk. 2 og 3 fáa løn í fyriskipanartíðarskeiðinum, og eru tískil 
fevndir av Arbeiðsloysisskipanini. Eftir lokna fyriskipan er ikki talan um persónar við 
minkaðum arbeiðsførleika, og tískil eiga trupulleikar við vantandi útgjaldi ikki at vera 
galdandi fyri hesar persónar. 
 
Til § 28 
Við hesi grein verður ásett, at tað er Almannastovan, sum tekur avgerð sambært hesi lóg. Tað 
er Almannastovan, sum við støði í lýsing tekur avgerð í málinum. Hetta merkir eisini, at 
læknaváttanir ella aðrar fakligar metingar av arbeiðsføri ikki í sær sjálvum eru avgerandi fyri 
avgerð í einum máli. 
 
Fyrisitingarliga meginreglan er, at tað er myndugleikin, sum hevur skyldu til í nóg stóran 
mun at upplýsa málið (officialprinsippið). 
 
Stk. 2  
Við hesi áseting fær Almannastovan greiða heimild at taka avgerð um, at fyriskipan sambært 
hesi lóg skal endurskoðast ella eftirmetast. Við hesum fylgir eisini ein skylda hjá 
Almannastovuni at veita borgaranum greiða kunning. Orsøk til at endurskoða fyriskipan kann 
vera, at fyriskipanir ikki ganga sum ætlað, at persónur ikki heldur ásettar tíðarætlanir, at 
ábendingar eru um, at viðkomandi persónur hevur minni ella størri arbeiðsevnir, enn áður 
mett o.a. 
 
Stk. 3  
Tað er Almannastovan, ið rindar fyri útreiðslur í sambandi við lýsing av máli, ið er ein 
fyritreyt fyri avgerð sambært stk. 1.  
 
Til § 29 
Almannastovan fær hervið heimild til, við samtykki borgarans, at krevja upplýsingar til 
málið. Listin í stk. 1 er ikki tømandi.  
 
Almannastovan fær heimild at krevja upplýsingar frá privatum stovnum, undir hesum 
tryggingarfeløgum o.ø., sum ikki kunnu sýta at lata upplýsingarnar. Hetta er uttan mun til 
tagnarskylduna, sum er galdandi fyri hesi privatu feløg. 
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Almennir myndugleikar og privatir stovnar, ið verða bidnir um at lata upplýsingar, skulu 
sostatt ikki meta um, hvørt heimild er í fyrisitingarlógini ella í persónsupplýsingarlógini til at 
lata upplýsingarnar. Upplýsingarnar skulu latast, tá treytirnar sambært hesi lóg eru loknar.  
 
Við myndugleikar sambært hesi grein er eisini at skilja sjálvsognarstovnar, ið fáa játtan á 
fíggjarlógini, ið er ein týðandi partur av fíggjarliga grundarlagnum fyri veitta virksemið. 
 
Almannastovan kann bert biðja um upplýsingar, ið hava týdning fyri viðgerðina av einum 
máli. Almannastovan skal tí meta um, júst hvørjar upplýsingar skulu latast, og kann tí ikki 
biðja um allar upplýsingar t.d. í eini læknajournal. 
   
Almannastovan kann bert biðja um upplýsingar um persónin, sum málið snýr seg um. 
Almannastovan kann ikki biðja um upplýsingar um hjúnafelaga ella samliva. 
 
Stk. 2 
Hevur borgari av órøttum fingið veiting sambært hesi lóg, kann hugsast, at viðkomandi ikki 
vil geva samtykki til, at Almannastovan biður um upplýsingar í sambandi við mál um 
møguligt afturgjald.  
 
Almannastovan skal, sambært fyrisitingarlógini, partshoyra borgaran um upplýsingar, ið 
Almannastovan hevur innheintað uttan samtykki.  
 
Til § 30 
Við hesi áseting verður gjørt greitt, at ein fyritreyt fyri, at Almannastovan kann fyrireika 
fyriskipan sambært hesi lóg, er, at viðkomandi persónur viðvirkar til at upplýsa málið, eisini 
við at luttaka í neyðugum læknakanningum ella øðrum viðgerðum, ið Almannastovan metir 
eru neyðugar fyri at lýsa málið sbrt. stk. 1. 
 
Stk. 2  
Ásetingin staðfestir meginregluna um prosessuellan skaðavirknað. Almannastovan má meta 
um, hvønn týdning vantandi upplýsingar ella kanningar hava fyri málslýsingina.  
 
Borgarin eigur at kunnast um, hvørja avleiðing vantandi upplýsingarnar kunnu hava fyri 
málið. 
 
Stk. 3  
Við hesi áseting verður ásett, at persónar hava skyldu at upplýsa Almannastovuni um allar 
broytingar í fyriskipanartíðarskeiðinum, ið kunnu hava ávirkan á rættindi sambært hesi lóg.  
 
Við tað, at tað er borgarin sjálvur, sum fyrst gerst varugur við broytingar í viðurskiftum 
sínum, sum kunnu hava ávirkan á fyriskipanina, má borgarin hava skyldu til at upplýsa 
Almannastovuna um hesar broytingar. 
 
Stk. 4 
Almannastovan hevur, við byrjan av fyriskipan, skyldu til skrivliga at kunna um, hvørjar 
broytingar í fíggjarligu og persónligu viðurskiftum borgarans kunnu ávirka rættindini 
sambært hesi lóg. Er kunningin til annaðhvørt borgaran ella arbeiðsgevaran ikki nóg neyv, og 
Almannastovan heldur ikki kann prógva at hava kunnað um, í hvønn mun viðkomandi hevur 
upplýsingarskyldu mótvegis Almannastovuni, kann tað í máli um afturgjald gerast trupult at 
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prógva, at borgari ella arbeiðsgevari visti, at broytingarnar førdu til, at hann ikki hevði rætt til 
veiting, og tí skal afturgjalda veitingina. 
 
Um broytingar í fyriskipanartíðarskeiðinum hava ávirkan á rættindi sambært hesi lóg, verður 
víst til reglur um afturgjald sambært §§ 34-39. 
 
Til § 31 
Við hesi grein fær Almannastovan heimild at fremja eftirlit við fyriskipanum sambært hesi 
lóg.  
 
Stk. 2 
Eftirlitsheimildin umfatar, at Almannastovan kann áleggja viðkomandi arbeiðsgevara ella 
útbúgvingarstovni at geva frágreiðing í mun til fyriskipan sambært hesi lóg. 
 
Stk. 3 og 4 
Almannastovan fær eisini heimild at fáa upplýsingar um skrásettar upplýsingar hjá 
arbeiðstakara ella næmingi, t.d. um próvtøkur, sum viðkomandi hevur ella eigur at hava verið 
til. 
 
Almannastovan kann eisini áleggja arbeiðstakara ella útbúgvingarstaði at skráseta 
upplýsingar av týdningi fyri fyriskipanina, t.d. sjúkradagar hjá viðkomandi. 
 
Til § 32 
Persónur kann fáa veiting í sambandi við fyriskipan sambært hesi lóg, og arbeiðsgevari rindar 
út lønarískoyti frá Almannastovuni fyri fyriskipan sambært hesi lóg. Almannastovan fær við 
hesum heimild at krevja afturgjald bæði frá tí, ið fær beinleiðis veiting frá Almannastovuni, 
og eisini frá arbeiðsgevara, ið rindar lønarískoyti, tá ið Almannastovan hevur útgoldið veiting 
ella lønarískoyti av órøttum. 
 
Fortreytin fyri, at Almannastovan kann krevja afturgjald, er, at borgarin av órøttum hevur 
móttikið veitingina, ella at arbeiðsgevarin av órøttum hevur fingið endurgjald fyri 
lønarískoyti.  
 
Tað er Almannastovan, ið skal prógva møguligt illvarni (ond tro) hjá móttakara. 
 
Almannastovan má í máli um afturgjald m.a. meta um, hvør hevur ábyrgdina av, at útgjald er 
framt av órøttum, hvørt útgjaldið skyldast feil hjá Almannastovuni, um borgarin ella 
arbeiðsgevarin hava givið allar upplýsingar, undir hesum boðað frá broytingum í 
viðurskiftunum, um borgari ella arbeiðsgevari áttu at vitað, at veitingin varð móttikin av 
órøttum, hvussu nógv er útgoldið av órøttum, og hvussu leingi er goldið av órøttum.  
 
Stk. 2 
Avtala kann gerast um afturgjaldskipan. Avgerð um afturgjaldskipan má grundast í einari 
konkretari meting av fíggjarstøðu skuldarans, við tað at veiting til borgaran sambært hesi lóg 
er at meta sum veiting til uppihald. 
 
Til § 33 
Við hesi grein verður ásett, hvussu afturgjaldskrav kann innheintast, eftir at kravið er staðfest. 
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Í fyrstu atløgu verður borgarin biðin um at rinda skuldina. Kann borgarin ikki rinda alla 
skuldina í einum, kunnu Almannastovan og borgarin gera avtalu um afturgjaldskipan 
sambært § 32, stk. 4. Heldur borgarin ikki avtaluna um afturgjald, kann Almannastovan 
umvegis Taks innheinta skuldina við tvingsilsfyriskipanum sum afturhald í A-inntøku og 
panting.  
 
Rætturin til veiting sambært hesi lóg er ikki tengdur at ogn ella inntøku hjá hjúnafelaga, tí 
skal inntøka hjúnafelagans ikki takast við í metingini av afturgjaldsføri. 
 
Almannastovan kann sambært óskrivaðum reglum mótrokna fyri skuld. Almannastovan kann 
mótrokna: 
 

1) tá kravið og mótkravið er millum somu partar (gensidighed), 
2) bæði krøvini eru fallin til gjaldingar, 
3) krøvini eru av sama slagi (innan sosialrættin eru bæði krøvini aloftast peningakrøv), 
4) mótrokning er møgulig av neyðsynjarættarligum áðum (trangsbeneficium), 
5) víðkaður møguleiki er at mótrokna, tá krøvini eru frá sama rættarviðurskifti (konnekse 

krav). 
 
Fær Almannastovan ikki peningin inn á annan hátt, kann Almannastovan krevja peningin inn 
við tvingsli so sum afturhaldi í inntøku ella við panting. Taks afturheldur í A-inntøku og 
fremur panting vegna Almannastovuna. 
 
Sambært § 478, stk. 2 í rættargangslógini kann panting verða grundarlagið undir innheinting 
við tvingsli. Pantirætturin merkir, at tað ikki er ein fyritreyt fyri at innheinta skuldina, at 
Almannastovan hevur fingið dóm upp á kravið. Hetta lættir um fyrisitingarliga, og er bíligari 
fyri skuldaran. 
 
Til § 34 
Endamálið við ásetingini er at forða fyri, at Almannastovan eftirfylgjandi fær 
endurgjaldskrøv frá arbeiðsgevarum. Hetta kann bæði umsitingarliga og fíggjarliga tyngja 
Almannastovuna. Tá Almannastovan játtar lønarendurgjald í sambandi við fyriskipan 
sambært hesi lóg, er fyriskipanin sett í verk í samstarvi við arbeiðsgevaran. Arbeiðsgevarin 
fær fráboðan um játtanina, áðrenn fyriskipanin verður sett í verk, og er tá beinanvegin vitandi 
um, at hann skal hava lønarískoytið frá Almannastovuni. Við hesi grein verður ásett, at 
arbeiðsgevari ikki kann vera meiri enn eitt ár afturút í mun til endurgjald frá Almannastovuni 
fyri útgjald av lønarískoyti. 
 
Til § 35 
Talan er ikki um fyrningarreglur, men um at afturgjaldskravið fellur burtur. Hetta merkir, at 
um Almannastovan ikki hevur fingið kravið inn 5 ár eftir, at kravið er fallið til gjaldingar, so 
dettur kravið burtur. Orsøkin til, at Almannastovan ikki hevur fingið kravið inn, skal vera 
tann, at tað ikki hevur verið fíggjarliga møguligt hjá skuldnaranum at afturrinda peningin. 
 
Til § 36 
Áseting um kærumøguleika. 
 
Til § 37 
Gildiskomuregla.  
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Til § 38 
Hervið verður ásett, at skipanin starv við lønarískoyti og avtalað løn sbrt. §§ 21-24 verður 
eftirmett áðrenn 1. januar 2016.  
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