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Løgtingsmál nr. 177/2007: Uppskot til løgtingslóg um skyldu arbeiðsgevarans at fráboða 
løntakaranum treytirnar fyri setanarviðurskiftunum (setanarprógv) 
 
 

 
Uppskot 

 
til 
 

løgtingslóg um skyldu arbeiðsgevarans at fráboða løntakaranum treytirnar fyri 
setanarviðurskiftunum (setanarprógv) 

 
 

§ 1. Lógarøki 
§ 1. Henda løgtingslóg er galdandi fyri allar 
løntakarar, hvørs setanir hava gildi í meira 
enn ein mánað, og sum í miðal arbeiða 
meira enn 8 tímar um vikuna. Lógin fevnir 
ikki um persónar, sum eru fevndir av 
løgtingslóg um sjómenn. 
Stk. 2. Løntakarar eru persónar, sum taka 
ímóti viðurlag fyri persónligt arbeiði í 
tænastu fyri onnur.  
Stk. 3. Lógin verður ikki nýtt í tann mun, ein 
líknandi skylda hjá arbeiðsgevaranum at lata 
løntakaranum upplýsingar um 
setanarviðurskiftini, er ásett í sáttmála á 
arbeiðsmarknaðinum. 
Stk. 4. Tað kann ikki í avtalu verða vikið frá 
lógini til bága fyri løntakaran.  
Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann avgera, at 
løntakarar, sum hava fyrifallandi arbeiði ella 
arbeiði av serligum slagi, ikki skulu vera 
fevndir av lógini. 
 

Upplýsingarskylda arbeiðsgevarans 
§ 2. Arbeiðsgevarin skal lata løntakaranum 
allar upplýsingar um allar treytir av størri 
týdningi fyri setanarviðurskiftini, heruppií 
tær upplýsingar, sum eru nevndar í stk. 2, nr. 

1-10. Upplýsingarnar skulu verða latnar í 
seinasta lagi ein mánað eftir byrjanina av 
setanini. Hevur løntakarin ikki frá byrjanini 
av setanini eina miðal arbeiðstíð um vikuna, 
sum er meira enn 8 tímar, fær 
arbeiðsgevarans upplýsingarskylda virknað, 
tá løntakarin innan fyri seinastu 4 vikurnar 
hevur havt eina miðal arbeiðstíð um vikuna, 
sum er meira enn  8 tímar. 
Stk. 2. Arbeiðsgevarans upplýsingarskylda 
fevnir um í minsta lagi hesar upplýsingarnar: 

1) Navn og adressa arbeiðsgevarans og 
løntakarans. 

2) Hvar arbeiðsstaðið er ella, um einki 
fast arbeiðsstað er ella einki stað er, 
har arbeiðið í høvuðsheitum fer fram, 
upplýsing um, at løntakarin arbeiðir 
ymsa staðni, og um høvuðssæti ella 
arbeiðsgevarans bústað. 

3) Lýsing av arbeiðinum ella  
starvsheiti, tign, yrki ella slag av 
arbeiði.  

4) Nær setanin byrjar. 
5) Hvussu leingi setanin væntandi 

varar, har talan ikki er um 
tíðaróavmarkaða setan. 
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6) Rættindi løntakarans viðvíkjandi 
rindaðari feriu, heruppií um tað 
verður rindað løn í sambandi við 
feriu. 

7) Longd á uppsagnarfreist hjá  
løntakaranum og arbeiðsgevaranum 
ella reglurnar um hetta. 

8) Galdandi ella avtalað løn, sum 
løntakarin hevur rætt til, tá arbeiðið 
byrjar, og ískoyti og aðrir 
lønarpartar, sum ikki eru uppi í 
hesum, t.d. pensjónsgjald og kostur 
og innivist. Harumframt skal 
upplýsast, nær lønin verður útgoldin. 

9) Vanlig daglig arbeiðstíð ella um 
vikuna. 

10) Hvørjir sáttmálar á 
arbeiðsmarknaðinum ella avtalur 
regulera arbeiðsviðurskiftini. Tað 
skal upplýsast, hvørjir 
sáttmálapartarnir ella avtalupartarnir 
eru.  

Stk. 3. Upplýsingarnar kunnu latast í 
fylgjandi skjølum: 

1) skrivligari váttan, sum inniheldur 
upplýsing um allar týðandi treytir 
fyri setanarviðurskiftunum, 
undantikið tær upplýsingar, sum 
møguliga eru latnar í einum av 
teimum í niðanfyri nr. 2- 4 nevndu 
skjølum, 

2) einum skrivligum sáttmála, 
3) einum setanarbrævi, ella 
4) einum ella fleiri øðrum skjølum, 

treytað av, at í minsta lagi eitt av 
hesum inniheldur allar upplýsingar, 
nevndar í stk. 2, nr. 1- 4, 8 og 9. 

Stk. 4. Undantikið tær upplýsingar, sum eru 
nevndar í stk. 2, nr. 1- 5, umframt 10, verður 
skyldan at upplýsa løntakaran um tær 
týðandi treytirnar fyri setanarviðurskiftunum 
mett at verða lokin, um tað í  teimum 
skjølum, sum eru nevnd í stk. 3, verður víst 
til lógir, fyrisitingarligar ásetingar, ásetingar 
í viðtøkum ella í sáttmálum á 
arbeiðsmarknaðinum, sum eru galdandi fyri 
viðkomandi viðurskifti. 
 

Útstationeraðir løntakarar 
§ 3. Skal løntakarin arbeiða í einum ella 
fleiri øðrum londum, og skal hann arbeiða 

har longur enn ein mánað, skal tað ella tey í 
§ 2, stk. 3 nevndu skjøl verða løntakaranum 
í hendi, áðrenn hann fer av stað. Umframt 
tær upplýsingar, sum skulu latast 
løntakaranum eftir § 2, stk. 1 og 2, skal 
skjalið ella skjølini fyri útstationeraðar 
løntakarar í minsta lagi innihalda fylgjandi 
ískoytisupplýsingar: 

1) hvussu leingi arbeiðið í útlandinum 
varar, 

2) tað gjaldoyra, lønin verður útgoldin 
í, 

3) í givnum føri teir fyrimunir í 
kontantum og naturalium, sum 
arbeiðið í útlandinum hevur við sær, 

4) í givnum føri treytirnar hjá 
løntakaranum at fara aftur til 
heimlandið, og 

5) um tað eru tikin stig til at gera 
neyðugar váttanir í sambandi við 
útstationeringina. 

Stk. 2. Viðvíkjandi upplýsingum, sum eru 
fevndar av stk.1, nr. 2 og 3, kunnu tær verða 
latnar í tí ella teimum í § 2, stk. 3 nevndu 
skjølum við tilvísing til tær lógir, 
fyrisitingarligu ásetingar, ásetingar í 
viðtøkum ella í sáttmálum á 
arbeiðsmarknaðinum, sum eru galdandi fyri 
viðkomandi viðurskifti. 
 

Broytingar í setanartreytunum 
§ 4. Arbeiðsgevarin skal í sambandi við eina 
og hvørja broyting av teimum í § 2, stk. 1 og 
2 og § 3, stk. 1 nevndu viðurskiftum skjótast 
gjørligt og í seinasta lagi 1 mánað eftir tann 
dag, tá broytingin fær gildi, geva 
løntakaranum skrivlig boð um hetta. Hetta er 
ikki galdandi, um orsøkin til broytingina eru 
broytingar í teimum lógum, fyrisitingarligu 
ásetingum, ásetingum í viðtøkum ella í 
sáttmálum á arbeiðsmarknaðinum, sum 
arbeiðsgevarin eftir § 2, stk. 4 ella § 3, stk. 2 
kann vísa til. 

Um upplýsingarskyldan ikki verður hildin   
§ 5. Spurningurin, um arbeiðsgevarin hevur 
hildið upplýsingarskylduna eftir lógini, 
verður avgjørdur av Vinnukærunevndini.   
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§ 6. Hevur arbeiðsgevarin ikki hildið  
upplýsingarskylduna, kann løntakarin fáa 
eitt viðurgjald við dómstólarnar. 
Viðurgjaldið, sum fyri tann einstaka ikki 
kann verða hægri enn løn í 13 vikur, verður 
ásett við atliti at umstøðunum í málinum, 
heruppií um vantandi upplýsingin í ítøkiliga 
førinum hevur havt týdning fyri løntakaran. 
Viðurgjaldið kann, um tað eru tyngjandi 
umstøður, hækkast til løn í 20 vikur. 
Stk. 2.Viðurgjaldið kann hægst vera 1.000 
kr., um vantandi upplýsingin er umberandi 
og annars ikki í ítøkiliga førinum hevur havt 
týdning fyri setanarviðurskiftini. 
 

Ígildiskoma 
§ 7. Henda løgtingslóg fær gildi 1. juni  
2008, og hevur virknað fyri avtalur um 

setanarviðurskifti, sum verða gjørdar 1. juni  
2008 ella seinni. 
 

Skiftisskipan 
§ 8. Viðvíkjandi avtalum um 
setanarviðurskifti, sum eru gjørdar áðrenn 1. 
juni  2008, og sum framvegis hava gildi eftir 
1. juni  2008, hevur arbeiðsgevarin skyldu til 
eftir áheitan frá løntakaranum í seinasta lagi 
2 mánaðir eftir áheitanina at lata 
løntakaranum tær upplýsingar, sum 
løntakarin ikki frammanundan hevur fingið 
skrivliga viðvíkjandi teimum í § 2, stk. 1 og 
2, nr. 1- 10 nevndu viðurskiftum, í givnum 
føri við ískoyti við upplýsingum um tey í § 
3, stk. 1, nr. 1-5 nevndu viðurskifti. 

 
 

 
 

 
 
Viðmerkingar til lógaruppskotið 
 

Kap. 1: Almennar viðmerkingar 
 
1. Endamálið við lógini 
Uppskotið hevur til endamáls at gera tað greiðari, hvørja rættarstøðu løntakarin hevur soleiðis, at 
løntakarin fær betri vernd móti, at rættindi hansara verða sett til viks, og at skapa størri 
gjøgnumskygni á arbeiðsmarknaðinum. 
 
Hetta fer eisini at skapa vernd um rættinindini hjá útlendskum arbeiðstakarum, um  føroyski 
arbeiðsmarknaðurin verður opnaður meira fyri útlendskari arbeiðsmegi, serliga arbeiðsmegi frá 
ES-londunum. Í ES/EBS- limalondunum er tílík lóggáva framd við støði í ES- ráðsins direktivi 
frá 14. oktober 1991 um skyldu arbeiðsgevarans at fráboða løntakaranum um treytirnar fyri 
arbeiðssáttmálanum ella arbeiðsviðurskiftunum.  
 
Bakstøðið fyri direktivinum er, at arbeiðsmegin er vorðin meira flytfør sum fylgja av innara ES- 
marknaðinum. Økta flytføri og mongu sløgini av setanarviðurskiftum og avtalum, sum eru í 
ES/EBS- londunum, hava skapt tørv á, at løntakararnir fáa rætt til, at arbeiðstreytirnar verða  
nágreinaðar, og tørv á at kunna føra prógv fyri tí arbeiði, sum løntakarin fyrr hevur havt. 
 
 
2. Galdandi reglur 
Í Føroyum, sum í hinum Norðurlondunum, verða setanarviðurskiftini sum meginregla regulerað í 
sáttmálum á arbeiðsmarknaðinum, og bert í minni mun í formligari lóg. Í løgtingslóg um 
sjómenn eru reglur um, at reiðarin skal stíla fyri, at skrivlig avtala um setanartreytirnar verður 
gjørd við sjómannin. Annars eru ikki reglur í formligu lóggávuni um hesi viðurskiftini. Í fleiri 
sáttmálum, bæði á privata og almenna arbeiðsmarknaðinum, eru reglur um upplýsingarskyldu 
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viðvíkjandi setanartreytunum, t.d. í sáttmálanum millum Føroya Arbeiðarafelag og Føroya 
Arbeiðsgevarafelag. 
 
Ikki allir løntakarar eru fevndir av einum sáttmála á arbeiðsmarknaðinum, og í sambandi við 
uppskotið til lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse 
former for beskæftigelse verður eisini tørvur á, at útlendingar, sum fáa uppihalds- og 
arbeiðsloyvi, har arbeiðstreytirnar ikki eru reguleraðar í sáttmála, sum inniheldur reglur um 
upplýsingarskyldu, fáa ta vernd, sum reglurnar í hesum uppskotinum veita.  
 
3. Høvuðsinnihaldið í uppskotinum 
Arbeiðsgevarin fær skyldu til í seinasta lagi 1 mánað eftir, at løntakarin er byrjaður í starvinum 
skrivliga at fráboða løntakaranum um setanartreytirnar. Upplýsingarskyldan fevnir um allar 
týðandi upplýsingar viðvíkjandi setanarviðurskiftunum, heruppií upplýsingar um slag av arbeiði, 
starvsheiti, nær setanin tekur við, feriurættindi, uppsagnarfreistir, løn og arbeiðstíð. Er talan um 
løntakarar, sum verða sendir í onnur lond at arbeiða, skal arbeiðsgevarin upplýsa um, hvussu 
leingi arbeiðið í útlandinum varar, gjaldoyrað, sum lønin verður goldin í, møguligar fyrimunir í 
sambandi við útstationeringina, og um tað er avtalað, hvat skal galda, tá løntakarin kemur heim 
aftur.   
 
Lógin verður ikki nýtt, um samsvarandi upplýsingarskylda, sum tann í lógaruppskotinum, fylgir 
av sáttmála á arbeiðsmarknaðinum. 
 
Lógin fevnir um allar løntakarar, hvørs setan er longur enn 1 mánað, og hvørs arbeiðstíð um 
vikuna í miðal er meira enn 8 tímar, og sum ikki eru fevndir av løgtingslóg um sjómenn. 
Landsstýrismaðurin fær heimild til at undantaka aðrar løntakarar, sum hava fyrifallandi arbeiði 
og arbeiði av serligum slagi. 
 
Vinnukærunevndin tekur avgerð um, um arbeiðsgevarin hevur hildið upplýsingarskylduna. 
 
Hevur arbeiðsgevarin ikki hildið lógina, kann løntakarin fáa eitt viðurgjald (godtgørelse) við 
dómstólarnar.  
 
Lógin víkir fyri sáttmála á arbeiðsmarknaðinum, um løntakarin ikki fær verri sømdir eftir 
sáttmálanum enn eftir lógini. 
 
4. Ummæli 
Uppskotið varð seint seinasta heyst  til ummælis hjá pørtunum á arbeiðsmarknaðinum, men bert 
fá ummæli komu inn tí løgtingsval varð útskrivað. Skipara- og Navigatørefelagið mælir til, at 
henda lógin eisini skal umfata sjómenn, ella at líkandi reglur verða settar í løgtingslóg um 
sjómenn. Kommunusamskipan Føroya tekur sum heild undir við uppskotinum, men mælir til, at 
lógin skal fevna um løntakarar, sum í miðal arbeiða meira enn 15  tímar um vikuna í staðin fyri 
sum í uppskotinum 8 tímar. 
 
Kap. 2: Avleiðingar av uppskotinum 
 
1. Fíggjarligar avleiðingar 
 
A. Fyri landið 
Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar við sær fyri landið. 
 
B. Fyri kommunurnar 
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Ongar. 
 
C. Fyri vinnuna 
Ongar. 
 
2. Umsitingarligar avleiðingar 
Vinnukærunevndin skal taka støðu til, um arbeiðsgevarin hevur hildið upplýsingarskylduna. Fyri 
vinnuna hevur uppskotið ikki stórvegis umsitingarligar avleiðingar við sær eisini tí, at fleiri 
sáttmálar, sum nevnt, longu hava reglur um setanarprógv. 
 
3. Umhvørvisavleiðingar 
Uppskotið hevur ongar umhvørvisavleiðingar. 
 
4. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 
Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 
 
5. Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 
Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
 
6. Sosialar avleiðingar 
Uppskotið hevur ongar sosialar avleiðingar. 
 
Talva 1: Yvirlit yvir avleiðingar 
 Fyri landið/ 

landsmyndug-
leikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri vinnuna

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Nei Nei 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    Nei Nei  

 
 
Kap. 3: Viðmerkingar til einstøku lógargreinarnar 
 
Til § 1: 
Lógin skal hava gildi fyri allar løntakarar. 
 
Fyri at eingin ivi skal vera um, at lógin í útgangsstøði skal galda allar løntakarar, er í stk. 2 
ein definisjón av, hvør skal vera at meta sum løntakari eftir lógini. Treytin fyri, at lógin 
kann verða nýtt, er, at talan er um tænastuviðurskifti millum løntakaran og arbeiðsgevaran. 
Lógin fevnir um einhvønn, sum arbeiðir fyri viðurlag fyri ein annan, sum meginreglu uttan 
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mun til starvsheiti ella slag av arbeiði. Spurningurin, um talan er um tænastuviðurskifti, 
valdast eina ítøkiliga heildarmeting av arbeiðsviðurskiftunum.   
 
Eftir uppskotinum verða løntakarar, sum bert hava avmarkað tilknýti til arbeiðsgevaran, 
undantiknir lógini. Til tess at vera fevndir av lógini krevst, at setanin varar longur enn ein 
mánað, og at tað í miðal verður arbeitt meira enn 8 tímar um vikuna. Báðar treytirnar skulu 
vera loknar. Við at seta krav um, at báðar treytirnar skulu vera loknar, fella 
setanarviðurskifti, har tað bert er avmarkað tilknýti til arbeiðsgevaran, ella har setanartíðin 
er styttri enn ein mánað, uttan fyri lógina. Hetta merkir, at leys arbeiðsmegi ikki verður 
fevnd av lógini. 
 
Viðvíkjandi sjómonnum eru í løgtingslóg um sjómenn ásettar reglur um, at reiðarin skal 
stíla fyri, at skrivlig avtala um setanartreytirnar verður gjørd við sjómannin. Spurningurin 
um upplýsingarskylduna viðvíkjandi setanartreytunum hjá sjómonnum eigur tí at verða 
reguleraður í nevndu løgtingslóg. 
 
Eftir stk. 3 í lógini víkir lógin fyri sáttmála á arbeiðsmarknaðinum. Lógin er sostatt subsidier í 
mun til sáttmálan. Treytin fyri hesum er, at ein samsvarandi skylda hjá arbeiðsgevaranum at lata 
løntakaranum upplýsingar um setanarviðurskiftini fylgir av sáttmálanum. Um tað í sáttmála eru 
reglur um upplýsingarskyldu, er avleiðingin av, at lógin víkir fyri sáttmálanum,  at ósemjur um 
upplýsingarskyldu arbeiðsgevarans skulu viðgerast eftir vanligu fakrættarligu skipanini í staðin 
fyri Vinnukærunevndini. 
 
Lógin er ein minimumslóg, og tað kann bert verða vikið frá lógini, um løntakarin fær betri 
sømdir eftir avtaluni enn eftir lógini. 
 
Landsstýrismaðurin kann avgera, at løntakarar, sum hava fyrifallandi arbeiði ella arbeiði av 
serligum slagi, ikki skulu vera fevndir av lógini. 
 
 
Til § 2 
Ásetingin snýr seg um tær upplýsingar, sum arbeiðsgevarin skal geva løntakaranum skrivliga. 
Harumframt verða umrødd tey skjøl, sum verða nýtt til at lata hesar upplýsingarnar. 
Arbeiðsgevarin kann veita upplýsingarnar í hesum skjølum: 

a. ein skrivlig váttan  
b. ein arbeiðssáttmáli  
c. setanarskriv  
d. eitt ella fleiri onnur skjøl, harav høvuðsparturin (ella tær týdningarmestu) av 

upplýsingunum skulu vera í einum av skjølunum.  
Talan er um javnstillaðar møguleikar, sum arbeiðsgevarin kann velja millum. Arbeiðsgevarin 
kann hinvegin ikki, vísandi til hesa lóg, krevja, at løntakarin skal gera ein arbeiðssáttmála. 
 
Um arbeiðsgevarin ikki lúkar sína upplýsingarskyldu við teimum skjølunum, sum nevnd eru í 
punktunum b-d, skal hann geva eina skrivliga váttan innihaldandi somu upplýsingar, sum vóru 
tær veittar í einum skjali, sum nevnt í punktunum b-d. Arbeiðsgevarin skal lúka sína 
upplýsingarskyldu í seinasta lagi 1 mánað eftir arbeiðsbyrjan. 
 
Um løntakarin ikki fyrrenn seinni í setanini kemur upp um eina vikuliga arbeiðstíð oman fyri 8 
tímar um vikuna, verður upplýsingarskyldan hjá arbeiðsgevaranum at galda eftir, at løntakarin í 4 
vikur hevur havt slíka arbeiðstíð. 
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Til § 2, stk. 2, nr. 8 
Arbeiðsgevarin skal upplýsa veruligu byrjanarlønina umframt onnur møgulig ískoyti og aðrar 
lønarpartar, sum ikki eru við í byrjanarlønini. Hetta kann t.d. vera eftirlønargjald (bæði frá 
arbeiðsgevaranum og hjá løntakaranum) og kostur og innivist. 
 
Eisini skal arbeiðsgevarin upplýsa, nær lønin verður útgoldin. Upplýsast skal, hvussu ofta lønin 
verður útgoldin, t.d. vikuliga, 14. hvønn dag ella mánaðarliga, umframt um talan er um 
forútbetaling ella afturútbetaling av lønini. 
 
Til § 2, stk. 2, nr. 9 
Arbeiðsgevarin skal upplýsa um vanligu dagligu ella arbeiðstíðina um vikuna. Arbeiðsgevarin 
kann velja, um upplýsingarnar skulu teingjast til tal av tímum ella arbeiðstíðir/klokkutíðir. 
Innan m.a. undirvísingarøkið, har arbeiðstíðin í ávísum førum verður ásett sum ein ársnormur, 
skal hesin upplýsast, er tað ikki møguligt at upplýsa dagligu ella vikuligu arbeiðstíðina. 
 
Til § 3 
Skal løntakarin arbeiða í einum ella fleiri øðrum londum, og skal hann arbeiða har longur enn ein 
mánað, skal tað ella tey í § 2, stk. 3 nevndu skjøl vera løntakaranum í hendi, áðrenn hann fer av 
stað. Harumframt skal setanarprógvið innihalda fylgjandi ískoytisupplýsingar: 

1) hvussu leingi arbeiðið í útlandinum varar, 
2) tað gjaldoyra, lønin verður útgoldin í, 
3) í givnum føri teir fyrimunir í kontantum og naturalium, sum arbeiðið í útlandinum hevur 

við sær, 
4) í givnum føri treytirnar hjá løntakaranum at fara aftur til heimlandið, og 
5) um tað eru tikin stig til at gera neyðugar váttanir í sambandi við útstationeringina. 

 
Til § 4  
Verða gjørdar broytingar í setanartreytunum skal arbeiðsgevarin skjótast gjørligt og í seinasta 
lagi 1 mánað eftir, at broytingin fær gildi, geva løntakaranum skrivlig boð um hetta. 
Arbeiðsgevaranum nýtist tó ikki at geva skrivlig boð um broytingar í arbeiðsviðurskiftunum, 
sum eru orsakað av broytingum í teimum lógum, fyrisitingarligum ásetingum, ásetingum í 
viðtøkum ella í sáttmálum á arbeiðsmarknaðinum, sum arbeiðsgevarin eftir § 2, stk. 4, ella § 3, 
stk. 2 kann vísa til. 
 
Til § 5 
Skotið verður upp, at mál um brot á lógina skulu kunna leggjast fyri Vinnukærunevndina. Við 
møguleikanum fyri fyrisitingarligari avgerð av spurninginum um lógin er hildin, slepst undan at 
fara í rættin við spurninginum, og tílík mál kunnu vanliga ikki bera eitt rættarmál. Revsitiltakið 
fyri brot á lógina er viðurgjald. Hesin spurningurin kann ikki avgerast av Vinnukærunevndini, 
men av rættinum. Er upplýsingarskyldan ásett í sáttmála, sum gevur somu ella betri vernd enn 
lógin, hoyrir spurningurin, um brot er framt á sáttmálan, ikki undir Vinnukærunevndina, men  
undir fakrættarligu skipanina, sí eisini viðmerkingarnar til § 1.  
 
Vinnukærunevndin verður sett eftir reglunum í uppkotinum til løgtingslóg um Vinnukærunevnd, 
sum er lagt fyri Tingið. Eftir uppskotinum til løgtingslóg um Vinnukærunevnd, er formaðurin í 
Vinnukærunevndini løgfrøðingur, og verða tveir serkønir limir útnevndir fyri hvørt málið sær. Tá 
nevndin viðger mál eftir hesi lógini, kunnu serkønu limirnir verða valdir eftir tilmæli frá 
arbeiðstakarafeløgunum og arbeiðsgevarafeløgunum. 
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Til § 6 
Skotið verður upp, at løntakarin við rættin kann fáa eitt viðurgjald, um lógin ikki er hildin. 
Støddin á viðurgjaldinum verður ásett við atliti at, hvussu stóran týdning mangulin í einum 
setanarprógvi, heruppií vandin fyri, um løntakarin reelt hevur ella hevur kunnað mist rættindi. 
Eftir uppskotinum verða manglarnir býttir í 3 bólkar: 

• Manglar, sum skulu metast í mun til viðurgjaldskarmin upp á 13 vikur. 
• Manglar, har tað eru tyngjandi umstøður, sum hava við sær, at viðurgjaldskarmurin upp á 

13 vikur kann hækkast upp til 20 vikur. 
• Manglar, sum eru umberandi, og ikki í ítøkiliga førinum hava havt týdning fyri 

setanarviðurskiftini, skulu hægst hava við sær eitt viðurgjald upp á 1.000 kr. 
 
Ætlanin við hesum er, at mangulmetingin skal nuanserast soleiðis, at hyggjast skal eftir, hvat slag 
av mangli talan er um, og síðani meta um, hvussu týðandi mangulin er í mun til hvønn bólk 
mangulin kann koma undir. Endamálið við hesum er, at viðurgjaldskarmurin skal verða nýttur, 
heruppií eisini møguleikin at hækka karmin til 20 vikur í førum, tá tað eru tyngjandi umstøður. 
Dømi um tyngjandi umstøður kann vera, at arbeiðgevarin tilvitað hevur roynt at seta 
upplýsingarskylduna til viks fyri at sleppa undan rættindunum hjá løntakaranum, ella tá 
arbeiðsgevarin grovliga sýnir passivitet, t.d.  tá løntakarin, hóast hann fleiri ferðir hevur biðið 
arbeiðsgevaran lata honum setanarprógv, ikki hevur fingið eitt tílíkt. 
 
Eitt max. viðurgjald upp á 1.000 kr, um mangulin er umberandi, og annars ikki í ítøkiliga 
førinum hevur havt størri týdning fyri løntakarans setanarviðurskifti, er viðkomandi, tá tað snýr 
seg um reint formligar manglar, t.d. at fyritøkan broytir bústað. Setanarprógvið skal dagførast við 
bústaðarbroytingina, men tað verður ikki gjørt, orsakað av meirarbeiðinum í sambandi við 
flytingina. Talan er um ein mangul, men hesin hevur tó ikki havt størri týdning, tí løntakarin 
hevur ongantíð verið í iva um, hvar arbeiðsplássið er. Í tílíkum førum eigur revsitiltakið at vera 
symbolskt. 
 
Til § 7 
Skotið verður upp, at lógin skal fáa gildi 1. juni 2008 og hava virknað fyri avtalur um 
setanarviðurskifti, sum verða gjørdar 1. juni 2008 ella seinni. 
 
Til § 8 
Fyri setanaravtalur áðrenn 1. juni 2008, og sum framvegis eru virknar eftir 1. juni 2008, 
fær arbeiðsgevarin skyldu til, eftir áheitan frá løntakaranum, í seinasta lagi 2 mánaðir eftir 
áheitanina at lata tær upplýsingar, sum løntakarin ikki hevur fingið skrivliga 
frammanundan viðvíkjandi teimum í § 2, stk. 1 og 2, nr. 1- 10 nevndu viðurskiftum, í 
givnum føri við ískoyti við upplýsingum um tey í § 3, stk. 1, nr. 1-5 nevndu viðurskifti. 
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