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løgtingsmáli nr. 8/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um frítíð við løn 

(Sjúka í frítíðini telur ikki sum frítíð) 

 

Sonja Jógvansdóttir, tingmaður hevur lagt málið fram tann 21. august 2018, og eftir 1. viðgerð tann 

6. november 2018 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 7., 14. og 21. november og 10, 12. og 14. desember 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Samtak, Fakfelagsamstarvið, Føroya 

Arbeiðsgevarafelag, landsstýrismannin í almannamálum, Eyðgunn Samuelsen og landsstýrismannin 

í samferðslumálum, Heðin Mortensen.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í tríggjar minnilutar.  
 
Ein minniluti (Kristin Michelsen, Sonja J. Jógvansdóttir og Ingolf S. Olsen) tekur undir við 

uppskotinum, men mælir til at seta tveir karensdagar inn í uppskotið, soleiðis at tíðin tú hevur rætt 

til nýggja frítíð og endurgjald fyri sjúku undir frítíðini byrjar við triðja sjúkradegi.  

 

Mælt verður landsstýrismanninum til at eftirhyggja frítíðarlógina alla sum hon er, og at tillaga 

lógina, so hon gerst tíðarhóskandi. Herundir eigur landsstýrismaðurin at eftirmeta hesa ítøkiligu 

broyting, sum er sett fram í broytingaruppskotinum, og gera eina greining av frítíðarlógini og 

sammeta hana við tilsvarandi lógir í hinum Norðurlondunum. 

 

Hesin minnilutin setir fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

Í § 1 verður § 7, stk. 3 orðað soleiðis: 

  

”Stk. 3. Gerst løntakari sjúkur í frítíðini, telja dagarnir, sum viðkomandi er sjúkur, ikki sum frídagar 

frá triðja sjúkradegi at rokna, treytað av, at læknaváttan verður latin.” 

  

Viðmerkingar 

Í mun til lógaruppskotið verður nú sett inn, at tveir teir fyrstu sjúkradagarnir í frítíðini eru at rokna 

sum karenstíð, sum einki endurgjald ella nýggj frítíð verður latin fyri.  

Hetta merkir, at gerst ein løntakari sjúkur í sjey dagar, so fær løntakarin nýggja frítíð og pening úr 

sjúkradagpeningaskipanini (um viðkomandi hevur rætt til tess) frá triðja degi og fram til og við 

sjeynda dag, treytað av, at læknaváttan verður latin. Tað vil siga, at læknaváttanin vísir, nær tú 

gjørdist sjúkur. 

  

Kostnaðurin fyri sjúkradagpeningaskipanina er mettur at kosta umleið kr.: 200.000 kr. – 500.000 kr. 

  



Arbeiðsgevarin rindar í hesum førinum ikki endurgjald til sjúkradagpeningaskipanina, tí 1. og 2. 

sjúkradagur er at rokna sum karenstíð, sum løntakarin ikki fær sjúkragpening fyri. Frá 3. sjúkradegi 

og fram, er tað sjúkradagaskipanin sum rindar allan kostnaðin. 

  

Við hesum fáa allir løntakarar sama rætt í mun til sjúku í frítíðini. 

  
Við hesum broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Ein annar minniluti (Edmund Joensen, Magnus Rasmussen og Elsebeth Mercedis 

Gunnleygsdóttur) vil vísa á, at málið ikki er nóg væl lýst og mælir landsstýrismanninum til at tosa 

við partarnar á arbeiðsmarknaðinum fyri at finna eina skilagóða loysn. 

 

Minnilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

 

Ein triði minniluti (Ruth Vang) tekur støðu í tingsalinum. 

 

 

Rættarnevndin, 14. desember 2018 

 

 

Kristin Michelsen Magnus Rasmussen Sonja J. Jógvansdóttir   

formaður 

 

 

Ruth Vang  Ingolf S. Olsen  Edmund Joensen 

 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur  


