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Til Rættarnevndina viðv. máli 8/2018 
 
Hetta er tað, sum umboðini fyri Føroya Arbeiðsgevarafelag førdu fram á fundi í Rættarnevndini 14. 
november. 
 

- Føroya Arbeiðsgevarafelag tekur ikki undir við uppskotinum og mælir Rættarnevndini frá at taka 
undir við tí. Um man metir, at tað neyðugt við broytingum í feriuskipanini, so eigur øll lógin at verða 
tikin upp í síni heild við luttøku av pørtunum á arbeiðsmarknaðinum.  Tað ber ikki til at gera nakrar 
lappaloysnir uttan at taka hædd fyri heildini. 

- Tá víst verður á, hvat er galdandi í grannalondunum, verður tað í viðmerkingunum frá 
uppskotsstillarinum bara sagt, at løntakarar í Føroyum skulu vera líka stillaðir við aðrar løntakarar í 
Norðurlondunum – her verður als ikki tikin støða til, hvussu løntakarar í øðrum norðurlondum eru 
stillaðir. Til hetta er at siga, at reglurnar kring feriuna ikki eru eins í øllum Norðanlondunum, og t.d. 
víkir danska feriulógin munandi frá tí føroysku, og her er annars ein treyt fyri at sjúkradagar skulu 
gevast aftur sum feriudagar, at løntakari skal hava upptjent minst 25 dagar og hava havt minst 5 
sjúkradagar í frítíðini. Líknandi ásetingar eru í grønlendsku lógini. 

- Sonja Jógvansdóttir vísir í viðmerkingunum til uppskotið til, hvat er galdandi í dag. Tað stendur sum 
so onki í sjálvari lógini um hetta, men tó verður komið inn á hetta í viðmerkingunum til 
lógaruppskotið, tá tað var lagt fram í 1985. Og tað er fyri so vítt rætt, sum hon sigur, at lógin í 
stóran mun verður umsitin soleiðis, at um løntakari er sjúkur við feriubyrjan (fyrsta arbeiðsdagin í 
feriuni) so plagar kompensatión at verða givin. Og arbeiðsgevarar plaga eisini at vera lagaligir ímt 
serligar umstøður, sum kunnu uppstanda í feriuni. Um hetta verður brúkt ímt avspáking eru vit ikki 
greið yvir – tað er í øllum førum ikki eins vanlig praksis.  

- Í uppskotinum verður bara leysliga komið inn á fíggjarligu avleiðingarnar. Føroya 
Arbeiðsgevarafelag hevur gjørt hesa varðligu útrokning  

• Lønargjaldingarnar í Føroyum tilsaman vóru í 2017 knappar 9 milliardir.  

• Vit hava ikki føroysk tøl, men donsk fráverutøl vísa knapt 9 fráverudagar árliga orsakað 
av sjúku. Hetta er í meðal 0,75 dagur um mánaðin. Um vit siga føroysku tølini eru nakað 
lægri kunnu vit seta fráveruna í meðal til ½ dag um mánaðin. 

• Ein dagur hevur virðið av runt roknað ½ prosentið. Hálvur dagur hevur sostatt virði av 
0,25 % 

• Tað merkir, at lønarútreiðslurnar fara at hækka við 9 mia x 0,25 % = 22,5 milliónir. Ein 
lítil helvt til almenna arbeiðsgevarin og ein stór helvt til privata arbeiðsgevarin. 

At siga, at dagpengaskipanin fær eyka útreiðslur á 200.000 kr, er tí als ikki nøktandi útgreining av 
fíggjarligu avleiðingunum. 

- At siga, at ongar umsitingarligar avleiðingar verða, er heldur ikki rætt. Hetta fer at hava 
umsitingarliga avleiðingar fyri arbeiðsgevarar, fyri læknar og ikki minst fyri Almannaverkið. 

- Onnur tøl at hava í huga eru: 
•             AMEG hækkaði 1. januar 2018 við 0,25% til hvønn partin 
•             AMEG hækkar aftur 1. januar 2019 við 0,5% til hvønn partin 
•             Hetta svarar til 67,5 milliónir um 2017 tøl verða brúkt sum grundarlag 

                Tað vil siga, at bara síðan 1. januar 2018 hevur arbeiðsmarknaðurin fingið nærum 70 milliónir eyka 
á lønartengdu útreiðslurnar 
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- Afturat hvørjari lønarkrónu til t.d. ein arbeiðara koma pr. 1. januar 2019 fast 27,06% og til ein 
handverkara 30,06%. Sáttmálaásetta eftirlønin á ávikavist 10% og 13% er íroknað, men annars er 
bara talan um lógarásett gjøld. 

 
Sum sagt, Føroya Arbeiðsgevarafelag tekur ikki undir við uppskotinum og mælir Rættarnevndini frá at taka 
undir við tí.   
 
Vinarliga/Best Regards 

Esther Dahl  
Ráðgevi 
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