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Ummælisskjal 
 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing 

(ALS-lógin) (Norðurlendski sáttmálin um almannatrygd o.a.) varð sent til hoyringar hjá 

viðkomandi pørtum 12. februar 2018 við hoyringsfreist 22. februar 2018. 

 

Samferðslumálaráðið hevur fingið hoyringarsvar frá Almannamálaráðnum, Almanna-

verkinum, Áhugafelagnum Antares, Faroe Offshore Service, Fiskimálaráðnum, 

Fíggjarmálaráðnum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Reiðarafelag, Heilsu- og 

innlendismálaráðnum, Mentamálaráðnum, Sjóvinnustýrinum, Stýrinum fyri ALS, Uttanríkis- 

og vinnumálaráðnum og Útlendingastovuni. 

 

 

Fiskimálaráðið og Mentamálaráðið hava ongar viðmerkingar. 

 

Almannamálaráðið er fegið um, at stig nú vera tikin at tillaga ALS-lógina soleiðis, at hon 

samsvarar við ta millumlandaavtalu, ið Føroyar hava bundið seg til at halda. Mælt verður til, 

at heimild verður sett í lógina at veita persónum, ið búgva í Føroyum, men sum arbeiða í 

øðrum Norðurlandi, og sum tí eru sosialt tryggjaðir í arbeiðslandinum, undantak frá at rinda 

inn í Arbeiðsloysisskipanina í Føroyum. Mælt verður eisini til, at heimildin í lógini til 

undantak frá at rinda inn til Arbeiðsloysisskipanina skal fevna um tey føri, tá ið 

norðurlendingar søkja um undantak at rinda til føroysku trygdarskipanirnar. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Persónar, búsitandi í Føroyum, sum arbeiða í 

Norðurlondum, hava ikki skyldu at rinda til Arbeiðsloysisskipanina sbrt. lógini ella 

lógaruppskotinum. Teir hava bara skyldu at rinda til Arbeiðsloysisskipanina, um teir 

hava fingið undantak frá at rinda sosial gjøld í arbeiðslandinum. Tí er ikki neyðugt at 

seta heimild til undandak í lógina hesum viðvíkjandi. Tilmælið um at seta í lógina, at 

norðurlendingar, sum sbrt. tvílandaavtalu eru undantiknir at rinda sosial gjøld í 

Føroyum, tí teir rinda hesi gjøld í heimlandinum, verður tikið til eftirtektar.  

 

 

Almannaverkið tekur undir við broytingunum, ið tryggja, at føroysk lóggáva verður í 

samsvari við norðurlendska sáttmálan. Mælt verður til, at barsilslóggávan og lóg um 

heilsutrygd somuleiðis verða dagførdar og tillagaðar. Gjørt verður vart við, at undantøka frá 

at vera sosialt tryggjaður í arbeiðslandinum ikki neyðturviliga er tengt at eini tvílandaavtalu 

um undantøku fyri ávísan yrkisbólk. NAV í Norra kann t.d. játta føroyskum heilsustarvsfólki 

undantøku, hóast ongin tvílandaavtala millum Føroyar og Norra er fyri hendan yrkisbólk. 
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Sbrt. art. 16 í ES-fyriskipan 883/2004 kunnu limalondini avtala undantøku “til fordel for visse 

personer eller visse personkategorier.” Almannaverkið tekur undir við, at sjúkradagpeningur 

verður  gjaldskyldugur til ALS og gerst partur av útrokningargrundarlagnum. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Viðmerkingarnar til lógaruppskotið eru rættaðar til, 

soleiðis at tað framgongur, at tvílandaavtalur um undantøk frá at rinda sosial gjøld til 

arbeiðslandið kunnu gerast fyri yrkisbólkar og einstakar persónar.  

 

 

Áhugafelagið ANTARES tekur undir við uppskotinum, men hevur tvær viðmerkingar. 1) 

Tað eigur at vera sett í lógina, at tey, sum eru arbeiðsloysistryggjað í øðrum landi enn 

Føroyum, ikki eisini skulu gjalda ALS-gjald av A-inntøku. Hetta skal gerast, fyri at ALS-

lógin er í samsvari við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd. 2) Aldursmarkið á 67 ár í 

stk. 3 í lógaruppskotinum eigur at vera broytt, so tað fylgir fólkapensjónsaldrinum í 

løgtingslóg um almannapensjónir o.a. so hvørt, sum hann hækkar ella lækkar. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Tað er sett inn í lógaruppskotið, at norðurlendingar, 

sum sbrt. ásetingum í millumlanda sáttmála hava valt at vera sosialt tryggjaðir í øðrum 

landi, eftir umsókn eru undantiknir frá gjaldskyldu til ALS. 

Seinna viðmerkingin um, at aldursmarkið eigur at fylgja fólkapensjónsaldrinum í 

løgtingslóg um almannapensjónir o.a. verður tikin til eftirtektar. 

 

 

Faroe Offshore Service P/F (FOS) saknar eina nágreining av, hvat lønarinntøka er og sær 

fleiri vansar við uppskotinum. Mett verður, at  ásetingarnar um, at útlendskur løntakari, sum 

ger arbeiði í Føroyum fyri ein útlendskan arbeiðsgevara, fara at vera sera truplar at umsita. 

Spurnartekin verður sett við, um lønarinntøka fyri viðlíkahaldsarbeiði umborð á føroyskum 

skipi, sum liggur á skipasmiðju í t.d. Singapore, er gjaldskyldug til ALS. Mælt verður frá at 

brúka hugtakið “lønarinntøka”, men heldur “A-inntøka” og “skattskyldug inntøka”. Víst 

verður á, at viðgerðartíðin fyri undantøkur er sera long, og við uppskotinum økist umsiting 

og eftirlit av undantøkum. Spurnartekin verður sett við týdningin av § 2, nr. 2, har tað stendur: 

“teimum, sum rinda inntøkur, sum nevndar í nr. 1”; er talan um arbeiðsgevara ella annað? 

Spurningur verður settur við, hvussu ALS skal umsita innkrevjing frá útlendskum 

arbeiðsgevarum av inntøkum, sum ikki eru A-inntøka. Gjørt verður vart við, at um ætlanin 

bert er at krevja útlendska arbeiðsgevaran eftir ALS-gjaldi í teimum førum, har 

umboðsmaður/millummaður hevur heimating í Føroyum, verður gjørdur munur á 

arbeiðsgevarum, sum hava umboð í Føroyum, og teimum, sum ikki hava umboð í Føroyum. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Orsøkin til, at hugtakið “lønarinntøka” verður nýtt 

aftur at hugtakinum “A-inntøka”, er, at A-inntøka ikki fevnir um inntøku hjá øllum 

persónum, sum sbrt. norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd eiga at rinda sosial 

gjøld í Føroyum. Talan er um arbeiðsgevara í § 2, nr. 2. Ætlanin er ikki bert at krevja 

útlendska arbeiðsgevaran eftir ALS-gjaldi í teimum førum, har 

umboðsmaður/millummaður hevur heimating í Føroyum. Tá ið talan er um føroyingar, 

ið arbeiða í øðrum Norðurlandi, og sum sbrt. millumlandaavtalu sbrt. norðurlendska 

sáttmálanum um almannatrygd hava valt at vera tryggjaðir í Føroyum, er tað 

óviðkomandi fyri gjaldskylduna til ALS, um ein millummaður er, ið hevur heimating 

í Føroyum. Sambært art. 21 í ES-fyriskipan nr. 987/2009 skal ein arbeiðsgevari, sum 

hevur heimstað ella vinnustað uttan fyri málføra limalandið (den kompetente 

medlemsstat), lúka allar tær skyldur, sum eru ásettar í lóggávuni, ið er galdandi fyri 

arbeiðstakaran. 
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Fíggjarmálaráðið metir, at broyting nr. 2 er ov ógreið viðvíkjandi, júst hvør landsstýrismaður 

skal góðkenna samsýningina. Mælt verður til beinleiðis at áseta, at samsýningin til 

stýrislimirnar skal góðkennast av landsstýrismanninum í fíggjarmálum. Fíggjarmálaráðið 

hevur annars ongar viðmerkingar til uppskotið. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Av tí at tað er Samferðslumálaráðið, ið varðar av 

Arbeiðsloysisskipanini, er tað landsstýrismaðurin í samferðslumálum, sum skal 

góðkenna samsýningina til stýrislimirnar. Tá ið tað í ALS-lógini stendur 

“landsstýrismaðurin”, verður meint við viðkomandi landsstýrismann, sum varðar av 

Arbeiðsloysisskipanini – hetta er nú landsstýrismaðurin í samferðslumálum; áður 

hevur tað verið landsstýrismaðurin í vinnumálum. Vanligt er, at landsstýrismaðurin, 

ið varðar av økinum, hoyrir Lønardeildina í Fíggjarmálaráðnum, áðrenn samsýningar 

verða ásettar. Eisini situr eitt umboð fyri Fíggjarmálaráðið í Stýrinum fyri 

Arbeiðsloysisskipanina. Leggjast kann afturat, at løgmaður hevur heimildina at býta 

málsøki. Hann kann, um tað er ein trupulleiki t.d. vegna ógegni, leggja heimildina at 

góðkenna samsýningina til annan landsstýrismann.   

 

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag undrast á og heldur tað vera óheppið, at ALS-lógin verður broytt 

nú, í staðin fyri at gera eina felags loysn fyri øll tey sosialu gjøldini, sum geva trupulleikar í 

sambandi við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd, og mælir til, at orsøkin til hetta 

verður betur greinað í lógaruppskotinum. Tó kann felagið taka undir við tí partinum av 

uppskotinum, sum er neyðugur í mun til norðurlendska arbeiðsmarknaðin. Felagið tekur ikki 

undir við uppskotinum um broytingarnar í § 8, stk. 1, nr. 3 og § 8, stk. 3, tí tað verður 

kappingaravlagandi fyri FAS, og viðvíkjandi teimum, sum ikki kunnu fáa útgjald úr ALS, 

verður talan um ein reinan skatt. Felagið mælir til, at norðurlendingar kunnu tekna sjálvbodna 

trygging eins og gjørt er við kunngerð um sjálvbodna trygging av barsilspeningi til løntakarar, 

ið sigla við skipum, skrásett í Føroya Altjóða Skipaskrá. Harafturat mælir felagið til, at § 9, 

stk. 4 verður standandi óbroytt. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Orsøkin til, at ALS-lógin verður broytt nú, er, at 

landsstýrisfólkini hava ábyrgd av hvørjum málsøki sær. T.e., at landsstýrismaðurin í 

samferðslumálum skal fáa lóggávuna, sum hann umsitur, at samsvara við 

norðurlendska sáttmálan um sosiala trygd. Ætlanin er eisini at broyta 

barsilslóggávuna, men av tí, at ítøkiligir trupulleikar eru í sambandi við ALS-lógina, 

er tað hon, sum verður broytt í fyrsta umfari. Viðvíkjandi viðmerkingunum hjá Føroya 

Arbeiðsgevarafelag um broytingarnar í § 8 verður víst til viðmerkingarnar hjá 

Samferðslumálaráðnum niðast í hesum skjalinum. Viðvíkjandi § 9, stk. 4 er talan um 

eina dagføring, sum onga veruliga broyting hevur við sær. Í løgtingslóg nr. 79 frá 25. 

januar 2009 um broyting í løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing 

stendur í § 1, nr. 33, at “Allastaðni í lógini um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, 

har tað er latin stýrinum heimild at áseta reglur í kunngerð, verður heimildin latin 

landsstýrismanninum, treytað av, at stýrið góðkennir ásetingarnar.” 

 

 

Føroya Reiðarafelag tekur undir við yvirskipaða endamálinum um at fylgja norðurlendska 

sáttmálanum um almannatrygd. Felagið setur spurnartekin við, um tað t.d. er rætt at strika § 

8, stk. 3, tí tað er ikki viðkomandi fyri sáttmálan, sum liggur til grund fyri lógaruppskotinum. 

  

 Samferðslumálaráðið viðmerkir: Sí viðmerkingarnar niðast í hesum skjalinum. 
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Heilsu- og innlendismálaráðið hevur ikki viðmerkingar til sjálvt lógaruppskotið, men ger 

vart við, at landsstýriskvinnan í heilsumálum legði fram líknandi lógaruppskot um broyting í 

heilsutrygdarlógini í farnu tingsetu. Í lógaruppskotinum var ásettur møguleiki fyri, at persónar 

eftir umsókn kundu fáa undantak fyri at gjalda heilsutrygdargjald í Føroyum, um teir rindaðu 

heilsutrygdargjald í øðrum Norðanlandi vísandi til ”Nordisk Konvention om social sikring”. 

Málið fall burtur sbrt. Stýrisskipanarlógini § 15, stk. 3, tí málið ikki var liðugt viðgjørt, tá 

tingsetan endaði. Talan var um løgtingsmál nr. 107/2016 um broyting í løgtingslóg um 

heilsutrygd. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Í Føroyum hevur Norðurlendski sáttmálin um 

almannatrygd týdning fyri heilsutrygdargjaldið, gjaldið til arbeiðsmarknaðar-

eftirlønargrunnin, barsilsgjald og ALS-gjald. Tað hevur verið umrøtt at gera eina 

felagsloysn fyri øll gjøldini, men av tí at ítøkiligir trupulleikar eru viðvíkjandi ALS-

gjaldinum, verður hetta lógaruppskotið framleitt fyrst.  

 

 

Sjóvinnustýrið mælir frá, at gjaldskylda til ALS verður løgd á allar persónar, ið sigla við 

FAS. Tað er kappingaravlagandi fyri FAS, tí aðrar altjóða skipaskrásetingar hava ikki hesi 

gjøld. Av tí at nógvir av persónunum undir FAS ikki hava og ikki fáa rætt til at fáa útgjald úr 

ALS, metir Sjóvinnustýrið, at talan er um ein skatt. Sum er, hava norðurlendingar, ið sigla við 

FAS skipum, møguleika at melda seg til ALS, og útgjaldið verður goldið úr heimlandinum 

við treytunum í norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd; tí metir Sjóvinnustýrið, at tað 

er óneyðugt við broyting. Mælt verður til at broyta lógaruppskotið, soleiðis at tað ikki fevnir 

um borgarar, ið ikki hava rætt til at fáa útgjald úr ALS, t.e. borgarar, ið ikki búgva í 

Norðurlondum. Viðvíkjandi norðurlendingum verður mælt til, at ALS-gjaldið kann verða 

teknað sum ein sjálvboðin trygging eins og barsilsskipanin er fyri løntakarar í FAS. 

 

 Samferðslumálaráðið viðmerkir: Sí viðmerkingarnar niðast í hesum skjalinum. 

 

 

Stýrið fyri ALS boðar frá, at uppskotið hevur við sær tær broytingar, sum eru neyðugar til 

tess, at lóggávan verður í samsvari við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd. Stýrið 

mælir frá, at landsstýrismaðurin skal góðkenna samsýningina til stýrið við teirri grundgeving, 

at tað eru partarnir á arbeiðsmarknaðinum, sum hava ábyrgd av Arbeiðsloysisskipanini. Um 

landsstýrið hinvegin ásetur almennar leiðreglur um samsýningar fyri almennar nevndir, 

grunnar og líknandi eindir, fer Stýrið fyri Arbeiðsloysisskipanina at innrætta seg hareftir.  

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Arbeiðsloysisskipanin er sett á stovn við lóg, og tað 

er landsstýrismaðurin, ið velur stýrislimirnar. Tí verður tað mett skynsamt, at 

landsstýrismaðurin eisini skal góðkenna samsýningina til stýrislimirnar. 

 

 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið heldur, at lógaruppskotið fer longur enn neyðugt fyri at náa 

endamálinum, tí tað fevnir eisini um persónar, sum ikki eru fevndir av norðurlendska 

sáttmálanum um almannatrygd, og uppskotið ger, at FAS-skipanin verður minni kappingarfør 

við aðrar tilsvarandi skipanir í grannalondunum. Mælt verður til, at § 8, stk. 1, nr. 3 í galdandi 

lóg verður sett inn aftur í nýggju § 8 í uppskotinum við ískoyti um, at undantakið bert er 

galdandi fyri løntakarar, sum ikki hava bústað í Føroyum ella í einum av hinum 

Norðurlondunum. Komið verður við einum uppskoti til, hvussu hetta kann gerast.  

 

 Samferðslumálaráðið viðmerkir: sí viðmerkingarnar niðast í hesum skjalinum. 
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Útlendingastovan viðmerkir, at tað kann gerast trupult hjá ALS at hava eftirlit við, at ALS-

gjald verður goldið, um útlendskir arbeiðsgevarar veita tænastur í Føroyum við útlendskari 

arbeiðsmegi, og lønin ikki verður útgoldin umvegis afturhaldsskipanina, men beinleiðis á 

konto hjá løntakara í útlendskum peningastovni.  

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Farið verður frá, at ALS-gjaldið bert er tengt at A-

inntøku, til at øll lønarinntøka verður fevnd av ALS-lógini. Tískil er eisini 

lønarinntøka, sum ikki er A-inntøka fevnd av lógini, um arbeiðið er útint í Føroyum. 

 

 

Viðvíkjandi ætlaðu broytingunum í § 8 

Fleiri av hoyringspørtunum hava gjørt vart við sína ónøgd við ætlaðu broytingarnar í § 8. 

Samferðslumálaráðið tekur hesar viðmerkingar til eftirtektar. Ætlanin er ikki, at ALS-gjaldið 

skal verða ein reinur skattur, men skal framhaldandi vera eitt slag av eini trygging. Tí verður 

A-inntøka til avmarkaða skattskyldu undir FAS-skipanini og undir FAS-líknandi skipan, sum 

gevur rætt til afturbering av skatti til reiðaran, framvegis undantikið gjaldskyldu til ALS. Tó 

so, at løntakarar við føstum bústaði í Føroyum ella øðrum Norðurlandi hava gjaldskyldu til 

ALS. 

 § 8, stk. 3 verður óbroytt, soleiðis at tað framvegis verður møguligt hjá teimum, sum 

hava tíðaravmarkað uppihalds- og arbeiðsloyvi, at søkja um undantøku frá gjaldskylduni.  

 


