Álit
í
løgtingsmáli nr. 59/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyrisiting av
sjófeingi (Longd gildistíð á rættindum)
Landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, Høgni Hoydal, hevur lagt málið fram tann 2. november
2018, og eftir 1. viðgerð tann 13. november 2018 er tað beint Vinnunevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 26. og 27. november og 3. desember 2018.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Felagið Línuskip, Føroya Reiðarafelag,
Føroya Fiskimannafelag og Høgna Hoydal, landsstýrismann í fiskivinnumálum.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Jákup Mikkelsen, Janus Rein, Helgi Abrahamsen og Bárður Kass Nielsen) vísir á, at í
lógini um sjófeingi eru øll fiskiloyvi støðugt uppsøgd til at fara út gildi um 8 ár. Løgtingið kann so
velja, hvørja ferð eitt ár er farið, at taka avgerð um at leingja írestandi tíðarskeiðið við einum ári
afturat, soleiðis at tað altíð eru millum 7 og 8 ár eftir. Løgtingið kann eisini lata vera við at gera
hetta.
Meirilutin heldur, at tað átti at verið øvugt – at loyvini sum útgangsstøði eru galdandi, til tey verða
søgd úr gildi, og frá tí degi eiga tey at vera galdandi í 12 ár, sum er tað sama sum hjá alivinnuni.
Meirilutin setir tískil fram soljóðandi
broytingaruppskot
Í § 1 verður “2026” broytt til: “tað árið, tey eru uppsøgd við 12 ára varningi”.
Við hesari broyting tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja
uppskotið.
Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer og Ingolf S. Olsen) vísir á, at landsstýrismaðurin í
fiskivinnumálum sambært galdandi sjófeingislóg á hvørjum ári skal leggja fram uppskot, um
gildistíðin á rættindum sambært § 21, stk. 1, 1. pkt. skal leingjast við einum ári.
Endamálið er, at Løgtingið á hvørjum ári tekur støðu til gildistíðina, og at vinnuni verða tryggjaðir
langtíðarkarmar. Minnilutin tekur undir við at leingja rættindini, soleiðis at tey framvegis eru
galdandi í 8 ár.
Minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.
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