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Uppskot
til
løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap
§1
Í løgtinglóg nr. 28. frá 10. mars 1994 um
vinnuligan fiskispap, sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 109 frá 16. august 2013, verða
gjørdar hesar broytingar:
1) Aftaná § 31 verður í kapitli 7 sett:
«§ 31a. Fiskifør undir føroyskum
flaggi, sum fiska innan føroyskt
sjómark ella av fiskirættindum, sum
Føroyar hava tilognað sær við
millumlandaavtalu, skulu hava
sáttmála við manningarfeløgini, og

manningin skal lønast sambært hesum
sáttmálum.»
2) Í § 40, stk. 1 verður sum nr. 7) sett:
«7) eigari av fiskifari undir føroyskum
flaggi verður revsaður við bót, um
hann brýtur ásetingarnar í § 31a.
Landsstýrismaðurin hevur harumframt
heimild til at taka fiskiloyvið aftur frá
viðkomandi reiðara.»
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi tann 1.
juli 2014.

Almennar viðmerkingar
Endamálið við hesum lógaruppskoti er at tryggja, at manningar á fiskiskipum undir føroyskum
flaggi verða løntar samsvarandi teimum sáttmálum, sum eru galdandi á føroyska
arbeiðsmarknaðinum.
Seinastu árini hava fleiri og fleiri skip valt at mynstra við bíligari útlendskari manning, sum ikki er
lønt eftir sáttmálunum hjá manningarfeløgunum. Sambært galdandi lóggávu ber hetta til, so leingi
skipini halda seg uttan fyri 12 fjórðingar og ikki regluliga koma í føroyska havn.
Javnaðarflokkurin legði sama uppskot fyri Løgtingið bæði á vári 2012 og á vári 2013. Uppskotini
fullu báðar ferðir, og varð tá ført fram av bæði landsstýrismanninum í fiskivinnumálum og
samgongumeirilutanum í Vinnunevndini, at tað var óheppið, at Løgtingið skuldi áseta
lønarviðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum við lóg.

Hetta er á ongan hátt rætt. Verður lógaruppskotið samtykt av Løgtinginum, hava partarnir á
arbeiðsmarknaðinum framhaldandi fult frælsi til at samráðast og gera tær avtalur um
lønarviðurskiftir, sum partarnir semjast um. Broytingin verður einans tann, at sáttmálarnir millum
manningarfeløgini og arbeiðsgevararnar skulu virðast og haldast soleiðis, at tað ikki frameftir
verður møguleiki at fáa fremmanda arbeiðsmegi umborð á okkara fiskiskip fyri eina lægri løn enn
ta, sáttmálarnir millum manningarfeløgini og arbeiðsgevararnar áseta.
Tekin eru um, at hetta vindur upp á seg. Gongdin hevur skeiklandi avleiðingar fyri føroyska
arbeiðsmarknaðin, og verður einki gjørt beinanvegin, kunnu vit vænta, at frameftir verða færri og
færri fiskiskip við føroyskari manning, lønt eftir føroyskum sáttmálum.
Hetta vil Javnaðarflokkurin broyta við at broyta treytirnar fyri at fáa fiskiloyvi. Lógaruppskotið
knýtir saman fiskiloyvi og føroyskar sáttmálar soleiðis, at frameftir verður tað ein treyt fyri at fáa
fiskiloyvi, at skipið hevur sáttmála við manningarfeløgini. Verður sáttmálin ikki hildin, so verður
reiðarin revsaður við bót, og er talan um afturvendandi brot ella serliga grov brot, verður heimilað
landsstýrismanninum at taka fiskiloyvi aftur frá við komandi skipi.
Avleiðingar av uppskotinum
Uppskotið hevur positivar fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. Bílig undirlønt
arbeiðsmegi hevur ikki arbeiðsloyvi í Føroyum og verður tí heldur ikki skattað her. Við føroyskum
sáttmálum verða tað føroyingar ella útlendingar við arbeiðs- og uppihaldsloyvi í Føroyum, sum
koma at manna skipini. Hesir persónar verða skattaðir í Føroyum.
Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.
Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri partar av vinnuni. Teir reiðarar, sum í dag nýta
manning, sum er lønt sambært øðrum sáttmálum enn føroyskum, kunnu vænta at koma at rinda eina
dýrari manningarhýru.
Uppskotið hevur við sær jaligar avvleiðingar fyri fiskimannin, sum fær hýru sambært føroyskum
sáttmálum.
Serligar viðmerkingar
Til §1, nr. 1.
Sambært hesari grein verður tað ein treyt fyri at fáa fiskiloyvi, at viðkomandi skip hevur sáttmála
við manningarfeløgini. Manningin skal sjálvandi eisini lønast eftir sáttmálunum.Tað vil siga, at øll
skip ella skipabólkar skulu hava sáttmála við føroysku manningarfeløgini, og hesir sáttmálar skulu
fylgjast.
Til § 1, nr. 2.
Revsing fyri brot á § 31a er í útgangsstøðinum bót. Bótin skal vera so mikið stór, at hon í minsta
lagi samsvarar við tann fíggjarliga fyrimun, ið eigarin av fiskifarinum hevur havt av at framt brot á
§ 31a. Landsstýrismaðurin fær eisini heimild til at taka fiskiloyvið aftur frá viðkomandi skipaeigara,
ið ikki heldur seg til grein 31a, tá talan er um afturvendandi brot ella brot av serligum grovum slag.

Til § 2.
Gildiskomuáseting.
Á Løgtingi, 18. februar 2014

Aksel V. Johannesen
løgtingsmaður

