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Løgtingsmál nr.  33/2015: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um broyting 

í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk (Broytt skiftisregla)  
 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi 

tiltøk 

(Broytt skiftisregla) 

 
 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 70 frá 22. mai 2015 um 

broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi 

tiltøk verður gjørd henda broyting: 

 

1. Í § 2, stk. 3 verður “restina av 

játtanartíðarskeiðnum.” broytt til: 

“fram til 1. august 2016.” 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

Hetta uppskotið er ein liður í at tálma útreiðsluvøkstrinum, ið hevur verið til arbeiðsfremjandi 

tiltøk seinnu árini. 

Veitingarnar til fólk í arbeiðsbúgving eru skattskyldugar veitingar. Tey, sum eru í útbúgving, 

ið gevur rætt til ÚS-veiting, fáa fyrst stuðul frá Studna, og fáa restina av upphæddini, ásett í § 

12, frá Almannaverkinum.  

Upprunaliga var ætlanin, at samlaða upphæddin skuldi vera tann sama uttan mun til, um 

viðkomandi einans hevði rætt til stuðul til arbeiðsbúgving, ella um viðkomandi hevði rætt til 

lestrarstuðul og ískoyti sbrt. lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk.  

Av tí at lestrarstuðulin ikki er skattskyldugur, merkir tað, at endaliga upphæddin eftir skatt er 

hægri enn upprunaliga ætlað, og sum politiski viljin upprunaliga var.  

Hetta merkir eisini, at tey, sum eru í eini fyriskipan, sum gevur rætt til ÚS, hava eina hægri 

inntøku enn onnur, sum fáa veiting sbrt. § 12 í lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk.  

Í lm. 147/2014 varð hetta broytt soleiðis, at í nýggjum málum verður veitingin ásett eftir eini 

nýggjari § 13a. Veitingin eftir § 13a er tillagað soleiðis, at samlaða inntøkan eftir skatt er á 

umleið sama støði sum onnur, ið fáa veiting eftir lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk. Í 

broytingarlógini var ein skiftisregla, ið ásetti, at § 13a einans er galdandi fyri nýggj mál.  

Við hesi lógini verður skiftisreglan broytt soleiðis, at § 13a frá 1. august 2016 eisini verður 

galdandi fyri verandi mál. T.v.s. tey, sum fáa játtað stuðul til útbúgving eftir lóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk, og sum eisini fáa útbúgvingarstuðul frá Studna, frá 1. august 2016 fáa 

veiting eftir § 13a. Sostatt verður samlaða inntøkan eftir skatt áleið tann sama sum hjá øðrum, 

sum fáa veiting eftir lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk.   

Ummæli: 

Uppskotið hevur ikki verið til ummælis, fyrst og fremst tí uppskotið er ein liður í 

fíggjarlógaruppskotinum. 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum: 

Fíggjarligar avleiðingar 

Tað eru umleið 130 fólk, sum fáa veiting eftir lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk, og sum eisini 

fáa útbúgvingarstuðul. Við hesi lógini fer veitingin at lækka við umleið 2.400 kr. um mánaðin 

áðrenn skatt í miðal. Árliga sparingin fyri landskassan verður umleið 3.900 tús. kr. Lógin fær 
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virknað frá 1. august 2016, og sostatt lækka útreiðslur landskassans við uml. 1.600 tús. kr. í 

2016.  

 

Umsitingarligar avleiðingar 

Uppskotið hevur við sær smærri umsitingarligar avleiðingar fyri Almannaverkið við tað, at 

verandi mál frá 1. august 2016 fara frá veiting sambært § 12 yvir til veiting sambært § 13a.  

 

Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri vinnuna. 

 

Umhvørvisligar avleiðingar 

Uppskotið hevur ongar umhvørvisligar avleiðingar. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

Sosialar avleiðingar 

Uppskotið hevur við sær sosialar avleiðingar. Tey, sum fáa veiting eftir lóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk, og sum samstundis fáa útbúgvingarstuðul, fara eftir 1. august 2016 at 

fáa eina veiting, sum er lægri enn eftir verandi skipan.  

 

Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri evropeiska mannarættindasáttmálan, EMRS  ella fyri 

Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, CRPD. 

 

Uppskotið elvir ikki til kendar marknaforðingar.  

Talva 2: Yvirlit yvir avleiðingar 

 Fyri landið/ 

landsmynd

ug-leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar

/felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 
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Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og reglur 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
   Ja  

 

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1.  

  

Skiftisreglan verður broytt.  Áður galdandi skiftisregla snúði seg bert um nýggj mál. 

 

Við hesi broyting í skiftisregluni fara tey, ið hava fingið játtað stuðul til arbeiðsfremjandi 

tiltak og sum eisini hava rætt til lestrarstuðul, einans at verða fevnd av verandi reglum fram til 

31. juli 2016. Frá 1. august 2016 fara hesi at fáa veiting sambært § 13a.  

 

 

Almannamálaráðið, 17. november 2015 

 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýriskvinna 

 

/ Eyðun Mohr Hansen 

 

Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 


