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Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um varskógvaraskipan (Varskógvaralógin) 

 

Samferðslumálaráðið hevur fingið uppskot til løgtingslóg um varskógvaraskipan til ummælis og 

hevur hesar viðmerkingar: 

Samferðslumálaráðið metir fyrst og fremst, at lógaruppskotið er eitt arbeiðsmarknaðarmál, sum av 

røttum hoyrir heima í Samferðslumálaráðnum. Her kann eitt nú vísast til norska lóggávu, har 

varskógvaraskipanin er partur av arbeiðsumhvørvislóggávuni. 

Samferðslumálaráðið heldur tað vera óheppið at lóggeva innan arbeiðsmarknaðarøkið, tí tað er 

siðvenja, at partarnir á arbeiðsmarknaðinum sjálvir skipa viðurskiftini sína millum. Tá man so velur 

at lóggeva innan hetta økið, er tað týdningarmikið, at tað er alneyðugt. Tí metir 

Samferðslumálaráðið, at ein kanning átti at verið gjørd, sum vísir, um tørvur er á einari tílíkari 

skipan í Føroyum ella ikki. Er tørvurin til staðar, er tað løgið, um hann bert er í miðfyrisitingini og 

stovnum hjá landinum. Í hesum sambandi kann nevnast, at í Danmark er tað serliga á sosiala 

økinum í kommunum, at nógv mál hava verið. T.d. mál, har børn eru latin í pleygu. Tí átti ein tílík 

skipan at verið fyri øll arbeiðspláss.   

Tað er ógreitt, hvat óreglusemi snýr seg um sambært lógaruppskotinum. Hetta má lýsast út í æsir, 

soleiðis at vit ikki fáa nógv ivamál á hesum øki, sum so aftur vil føra til eina stóra umsiting av 

lógini. Í viðmerkingunum verður sagt, at talan fyrst og fremst er um óreglusemi á fíggjarliga 

økinum, men lógaruppskotið fevnir eisini um nógv annað.  

Samferðslumálaráðið ivast í, um Landsgrannskoðanin hevur røttu førleikarnar til at umsita 

varskógvaraskipanina. Eitt uppskot kundi verið, at Arbeiðs- og brunaeftirlitið tók sær av teimum 

málum, sum viðvíkja arbeiðsumhvørvinum, og at hetta bleiv sett inn í lógina.  

Gjørt verður eisini vart við, at samsvar er ikki í millum § 8 og serligu viðmerkingarnar til § 8 um 

útsetta gildiskomu. 

Samanumtikið mælir Samferðslumálaráðið frá, at uppskotið um løgtingslóg um varskógvaraskipan 

verður lagt fyri løgtingið.  

 

Samferðslumálaráðið 


