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Samferðslumálaráðið 
 

 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 1. november 2018 

Mál nr.: S6500-020/17 

Málsviðgjørt: Arø/nb 

 

 

Løgtingsmál nr. 64/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing (ALS-lógin) (Norðurlendski sáttmálin um 

almannatrygd, eftirlønargjald o.a.) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing (ALS-

lógin) 

(Norðurlendski sáttmálin um almannatrygd, eftirlønargjald o.a.) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um 

arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing 

(ALS-lógin), sum broytt við løgtingslóg 

nr. 12 frá 9. februar 2001, løgtingslóg nr. 

79 frá 25. mai 2009, løgtingslóg nr. 46 frá 

17. mai 2011, løgtingslóg nr. 45 frá 8. mai 

2012, løgtingslóg nr. 71 frá 22. mai 2015 

og løgtingslóg nr. 129 frá 20. desember 

2016, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 2 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 2. Inntøkur stovnsins verða 

útvegaðar við gjøldum frá: 

1) Teimum, sum taka ímóti:  

a) A-inntøku. 

b) Lønarinntøku fyri arbeiði, útint í 

Føroyum, sum ikki er A-

inntøka. 

c) Lønarinntøku, sum ikki er A-

inntøka, fyri arbeiði, útint í 

Norðurlandi, og sum sbrt. 

ásetingum í millumtjóðasáttmála 

hava valt at vera sosialt tryggjað 

í Føroyum. 

2) Teimum, sum rinda inntøkur, sum 

nevndar í nr. 1. 

3) Sjálvstøðugt vinnurekandi, sum 

hava teknað arbeiðsloysistrygging. 

4) Persónum, sum hava teknað 

sjálvbodna arbeiðsloysistrygging.” 

 

2. Í § 3 verður sum stk. 2 sett:  

“Stk. 2. Samsýningin til stýrislimirnar 

skal góðkennast av 

landsstýrismanninum.” 

 

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

“Gjaldskyldug til 

Arbeiðsloysisskipanina eru: 

1) Allir persónar, sum móttaka 

inntøku sbrt. § 2, og sum hava fylt 

16 ár, men ikki hava nátt 
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fólkapensjónsaldri sbrt. løgtingslóg 

um almannapensjónir o.a., og 

2) øll, sum rinda inntøkur 

samsvarandi § 2.” 

 

4. Í § 7 verður sum stk. 3 sett: 

“Stk. 3. Persónar, sum sbrt. ásetingum í 

millumtjóðasáttmála hava valt at vera 

sosialt tryggjaðir í øðrum landi, eru 

undantiknir frá gjaldskyldu sbr. § 8 a.” 

 

5. § 8, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Gjaldið til Arbeiðsloysisskipanina, í 

hesi løgtingslóg nevnt ALS-gjaldið, 

verður roknað av øllum inntøkum, sum 

ásett í § 2, sum tey gjaldskyldugu 

móttaka ella rinda, tó undantikið: 

1) Fólkapensjón og fyritíðarpensjón. 

2) Aðrar skattskyldugar 

almannaveitingar, undantikið:  

a) Endurgjald fyri inntøkumiss 

sbrt. § 17, stk. 3 í 

forsorgarlógini. 

b) Ansingarsamsýning fyri at 

ansa gomlum og óhjálpnum 

sbrt. § 12 í løgtingslóg um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m. 

c) Sjúkradagpengar sbrt. 

løgtingslóg um dagpening 

vegna sjúku v.m. 

3) A-inntøka til avmarkaða 

skattskyldu undir FAS-skipanini og 

undir FAS-líknandi skipan, sum 

gevur rætt til afturbering av skatti 

til reiðaran, um viðkomandi 

løntakari ikki hevur fastan bústað í 

Føroyum ella í einum av hinum 

Norðurlondunum. 

4) Tænastumannapensjónir og aðrar 

líknandi eftirlønir, 

uppihaldspeningur sbrt. anordning 

om ikrafttræden for Færøerne af 

lov om ægteskabs indgåelse og 

opløsning, og barnapeningur sbrt. 

lov om børns retsstilling, sbr. § 8 

a.” 

 

6. Í § 8 a, 1. pkt. verður aftan á “§ 7, stk. 

2” sett: “og 3”. 

 

7. Í § 9, stk. 2, 1. pkt. verður “A-inntøku” 

broytt til: “inntøku sbrt. § 2”. 

 

8. Í § 9, stk. 2, 2. pkt. verður aftan á “§ 7, 

stk. 1, nr. 2” sett: “og tey, sum taka í 

móti inntøku sbrt. § 2, nr. 1, litra b og 

c”. 

 

9. § 15, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Útrokningargrundarlagið er móttikna 

inntøkan sbrt. § 2 seinastu 12 

mánaðirnar, áðrenn arbeiðsloysið er 

staðfest. Upp í 

útrokningargrundarlagið verður ikki 

roknað: 

1) Fólkapensjón og fyritíðarpensjón. 

2) Aðrar skattskyldugar 

almannaveitingar, undantikið:  

a) Endurgjald fyri inntøkumiss 

sbrt. § 17, stk. 3 í 

forsorgarlógini. 

b) Ansingarsamsýning fyri at ansa 

gomlum og óhjálpnum sbrt. § 

12 í løgtingslóg um 

heimatænastu, eldrarøkt v.m.  

c) Sjúkradagpengar sbrt. 

løgtingslóg um dagpening 

vegna sjúku v.m. 

3) A-inntøka til avmarkaða 

skattskyldu undir FAS-skipanini og 

undir FAS-líknandi skipan, sum 

gevur rætt til afturbering av skatti 

til reiðaran, um viðkomandi 

løntakari ikki hevur fastan bústað í 

Føroyum ella í einum av hinum 

Norðurlondunum. 

4) Tænastumannapensjónir og aðrar 

líknandi eftirlønir, 

uppihaldspeningur sbrt. anordning 

om ikrafttræden for Færøerne af 

lov om ægteskabs indgåelse og 

opløsning, og barnapeningur sbrt. 

lov om børns retstilling, í tann mun 

nevndu inntøkur eru undantiknar 

gjaldskyldu sbrt. § 8 a.” 

 

10.  Í § 16, stk. 2, 1. pkt. verður aftan á 

“kr. 210.000” sett: “umframt 

eftirlønargjaldið sbrt. § 17”. 
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11. § 17 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 17. Arbeiðsleys, sum fáa 

arbeiðsloysisstuðul, rinda 

eftirlønargjald sbrt. eftirlønarlógini.” 

 

12. Í § 29, stk. 1 verður “hefti” broytt til: 

“fongsul upp til 4 mánaðir”. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1.Orsakir til uppskotið 

Hetta lógaruppskotið hevur tvey endamál. Tað fyrra er at nágreina gjaldskylduna til 

Arbeiðsloysisskipanina, tá ið tað snýr seg um tey, sum koma undir norðurlendska sáttmálan 

um almannatrygd. Tað seinna er at áseta í ALS-lógina, at eftirlønargjald verður rindað av 

arbeiðsloysisstuðli sbrt. eftirlønarlógini. Hetta er ein fylgja av pensjónsnýskipanini, sum 

kemur í gildi 1. januar 2019. 

 

Spurningurin um gjaldskylduna til Arbeiðsloysisskipanina hjá løntakarum og 

arbeiðsgevarum, sum koma undir norðurlendska sáttmálan um almannatrygd, var til viðgerðar 

í Føroya Rætti á vári 2017.  

 

Í dómi í Føroya Rætti frá 15. mai 2017 verður sagt, at gjaldskyldan til Arbeiðsloysisskipanina 

einans er av A-inntøkum, soleiðis sum hesar eru allýstar í skattalógini. Í verki merkir hetta, at 

tað einans eru inntøkur, sum verða ávístar umvegis tey av landsstýrismanninum góðkendu 

avrokningarstøð, sum hava við sær gjaldskyldu til Arbeiðsloysisskipanina. 

 

Av hesi orsøk hevði ein føroysk fyritøka sambært umrødda dómi ikki skyldu til at rinda til 

Arbeiðsloysisskipanina av lønarinntøkum, sum sambært skattalógini ikki vóru at rokna sum 

A-inntøkur. Hinvegin verður í dóminum staðfest, at tað er ikki í samsvari við norðurlendska 

sáttmálan, at avvarðandi fyritøka slapp undan at rinda arbeiðsloysisgjøld bæði í Norra og í 

Føroyum. 

 

Í hesum lógaruppskoti verður ALS-lógin broytt, so hon verður í samsvari við norðurlendska 

sáttmálan um almannatrygd. Av hesi orsøk verður skotið upp at gera ta broyting, at 

gjaldskyldan ikki longur er treytað av, at viðkomandi hevur A-inntøku og fulla skattskyldu til 

Føroya. Gjaldsskyldan verður nú tengd at: 

• A-inntøku, 

• lønarinntøku, sum ikki er A-inntøka, fyri arbeiði, útint í Føroyum, og 

• lønarinntøku, sum ikki er A-inntøka, fyri arbeiði, útint í Norðurlandi, har persónar, 

sum móttaka slíka inntøku, samsvarandi ásetingum í millumtjóðasáttmála hava valt at 

vera arbeiðsloysistryggjaðir í Føroyum.  

 

Gjaldskyldan er galdandi fyri tey, sum móttaka og rinda nevndu inntøkur. 

 

Sum ein partur av pensjónsnýskipanini verður eftirlønarlógin broytt 1. januar 2019. Hendan 

broytingin hevur við sær, at útgjald úr arbeiðsloysisskipanini ikki longur verður undantikið 

tvungna eftirlønargjaldinum. Tískil má ALS-lógin broytast samsvarandi.  

 

Eisini verða aðrar broytingar gjørdar í lógini, sum mest eru av tekniskum slagi.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

ALS-lógin og norðurlendski sáttmálin um almannatrygd 

ALS-lógin ásetur, at allir persónar, sum móttaka A-inntøku, og sum hava fulla skattskyldu í 

Føroyum, sum hava fylt 16 ár, men ikki 67 ár, og øll, sum rinda A-inntøku í Føroyum, eru 

gjaldskyldug til Arbeiðsloysisskipanina.  

 



 

5/15 

Við støði í omanfyri nevnda dómi í Føroya Rætti og harvið staðfesta ósamsvari millum ALS-

lógina og norðurlendska sáttmálan um almannatrygd, er tørvur á at fáa neyðugu heimildirnar 

til vega í ALS-lógini. 

 

Norðurlendski sáttmálin um almannatrygd byggir á tvær ES-fyriskipanir (nr. 883/2004 og nr. 

987/2009), ið eru partur av lógargrundarlagnum undir fyrisitingini av føroysku 

arbeiðsloysisskipanini og allari lóggávu um sosiala trygging. Sambært galdandi reglum skulu 

øll sosial gjøld, herundir m.a. arbeiðsloysistrygging, rindast í arbeiðslandinum. Limalondini 

kunnu tó sbrt. art. 16 í ES-fyriskipan nr. 883/2004 avtala undantøk “til fordel for visse 

personer eller visse personkategorier.” Við støði í hesi áseting eru gjørdar tvílandaavtalur 

millum Føroyar og Norra, ið loyva ávísum yrkisbólkum, ið arbeiða í Norra, at søkja um at fáa 

undantøku at rinda sosial gjøld til norsku skipanina. Ein fyritreyt fyri, at slík umsókn kann 

verða gingin á møti, er, at øll lógarásett sosial gjøld verða rindað í Føroyum. Tað ber eisini til 

at játta undantøku, hóast ongin tvílandaavtala fyriliggur. T.d. kann NAV í Norra játta 

føroyskum heilsustarvsfólki undantøku, hóast ongin tvílandaavtala millum Føroyar og Norra 

fyriliggur fyri hendan yrkisbólk. 

 

Sambært norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd eigur tað at vera møguligt hjá 

føroyskum arbeiðstakarum, sum móttaka B-inntøku, og sum eru fevndir av sáttmálanum, at 

vera arbeiðsloysistryggjaðir í Føroyum, um avtala er gjørd um tað. Sum nú er, er tó ikki 

heimild í ALS-lógini til at krevja ALS-gjald av B-inntøku. Sum nú er, er heldur ikki møguleiki 

hjá norðurlendingum, sum arbeiða í Føroyum, at sleppa undan at rinda ALS-gjald, hóast teir, 

eftir avtalu sambært norðurlendska sáttmálanum, kunnu velja heldur at vera 

almannatryggjaðir í heimlandinum. 

 

Eftirlønarlógin 

Sbrt. § 3, nr. 1 í eftirlønarlógini er útgjald sbrt. løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og 

arbeiðsávísing undantikið bundna eftirlønargjaldinum. Sum partur av pensjónsnýskipanini 

verður hendan ásetingin broytt 1. januar 2019. Sí løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 um 

broyting í løgtingslóg um eftirløn (Eftirlønarlógin) (Pensjónsnýskipan) og løgtingsmál 

69/2017 Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn (Eftirlønarlógin) 

(Pensjónsnýskipan). Eftir 1. januar 2019 verður útgjald úr Arbeiðsloysisskipanini ikki longur 

undantikið bundna eftirlønargjaldinum. Tískil skal ALS-lógin broytast, soleiðis at útgjaldið 

úr Arbeiðsloysisskipanini verður eftirlønargevandi. Hetta verður gjørt við at seta inn í ALS-

lógina, at arbeiðsleys, ið fáa arbeiðsloysisstuðul úr Arbeiðsloysisskipanini, rinda 

eftirlønargjald sbrt. eftirlønarlógini. Fyri at gera tað greitt, at eftirlønargjaldið ikki skal dragast 

frá útgjaldinum úr Arbeiðsloysisskipanini, men leggjast omaná, verður tað ásett, at árligi 

arbeiðsloysisstuðulin í mesta lagi er 210.000 kr. umframt eftirlønargjaldið.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er tvíbýtt. Fyrra endamálið er at fáa ALS-lógina at samsvara við 

norðurlendska sáttmálan um almannatrygd, soleiðis at føroyingar, ið starvast í øðrum 

Norðurlandi, kunnu verða tryggjaðir eftir undantaksregluni í ES-fyriskipan 883/2004, og  at 

norðurlendingar, ið starvast í Føroyum, kunnu verða undantiknir gjaldskyldu til ALS, um teir 

eru almannatryggjaðir í heimlandinum. Seinna endamálið er at broyta ALS-lógina, so hon 

samsvarar við broytingina í eftirlønarlógini, sum kemur í gildi 1. januar 2019. Hetta hevur við 

sær, at eftirlønargjald verður lagt aftur at arbeiðsloysisstuðlinum. Eisini er talan um aðrar 

tekniskar broytingar. 

 

  

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 
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Uppskotið hevur við sær, at ALS-lógin verður broytt, soleiðis at hon verður í samsvari við 

norðurlendska sáttmálan um almannatrygd og pensjónsnýskipanina. Nýskipanin er, at 

gjaldskyldan til Arbeiðsloysisskipanina ikki longur er tengd at fullari skattskyldu til Føroyar, 

men at talan er um lønarinntøku fyri arbeiði, útint í Føroyum. Harafturat verður heimilað 

teimum, ið móttaka lønarinntøku úr einum øðrum Norðurlandi og búgva í Føroyum, at verða 

arbeiðsloysistryggjað hjá ALS, um tey ynskja tað, og um tað er loyvt sbrt. tvílandaavtalu sbrt. 

norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd. Harumframt verður arbeiðsloysisstuðul 

eftirlønargevandi við tað, at ALS rindar tvungna eftirlønargjaldið sambært eftirlønarlógini á 

eftirlønarkontu hjá arbeiðsleysum, ið móttaka arbeiðsloysisstuðul. T.v.s., at 

arbeiðsloysisstuðulin, ið kemur á konto hjá arbeiðsloysistryggjaðum, ikki verður minni aftan 

á lógarbroytingina, men at ALS umframt arbeiðsloysisstuðulin eisini rindar til tvungna 

eftirløn hjá tí arbeiðsloysistryggjaða, ið móttekur arbeiðsloysisstuðul. 

 

  

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Umframt at uppskotið er lagt á heimasíðuna hjá Føroya Landsstýri og 

Samferðslumálaráðnum, er uppskotið sent til hoyringar hjá hesum pørtum:  

 

Almannamálaráðnum, Almannaverkinum, ALS, Áhugafelagnum Antares, Faroe Offshore 

Service, Fiskimálaráðnum, Fíggjarmálaráðnum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Heilsu- og 

innlendismálaráðnum, Løgmansskrivstovuni, Mentamálaráðnum, PAM Offshore Service, 

Sjóvinnustýrinum, Stýrinum fyri ALS, TAKS, Uttanríkis- og vinnumálaráðnum og 

Útlendingastovuni. 

 

Samferðslumálaráðið hevur fingið hoyringarsvar frá Almannamálaráðnum, 

Almannaverkinum, Áhugafelagnum Antares, Faroe Offshore Service, Fiskimálaráðnum, 

Fíggjarmálaráðnum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Reiðarafelag, Heilsu- og 

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

og vinnumálaráðnum og Útlendingastovuni. 

 

Hoyringarsvarini eru hjáløgd sum fylgiskjøl, og víst verður til ummælisskjalið í fylgiskjali 2.  

 

Broyting nr. 10 og 11 um eftirlønargjald hevur ikki verið til ummælis. Hetta eru 

fylgibroytingar til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 um broyting í løgtingslóg um eftirløn 

(Eftirlønarlógin) (Pensjónsnýskipan). Víst verður til ummælini í løgtingsmáli nr. 69/2017. 

 

 

 

  

http://www.logting.fo/casenormal/view.gebs?menuChanged=50&type=4&committeeId=0&caseNormal.id=3178
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri ALS. Uppskotið víðkar skaran av møguligum 

gjaldskyldugum persónum til ALS og harvið eisini skaran av teimum, ið kunnu fáa 

arbeiðsloysisstuðul úr ALS. Harafturat skal tvungið eftirlønargjald leggjast aftur at 

arbeiðsloysisstuðlinum.  

 

Roknað verður við meirútreiðslum vegna eftirlønargjaldið á umleið 10 mió. kr. í 2020 og 

umleið 20 mió. kr. í 2026. Óvissa er tó um talið, sum veldst nógv um, hvussu stórt 

arbeiðsloysið er. Útrokningin er tí gjørd eftir tølum fyri 2014, tá ið arbeiðsloysið var umleið 

miðal (4%), og tá rindaði ALS  166 mió. kr. út samanlagt. 

 

Annars verður eisini víst til hoyringarsvarið frá ALS til løgtingsmál nr. 69/2017: Uppskot til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn (Eftirlønarlógin) (Pensjónsnýskipan), har 

ALS hevur eina meting av eyka kostnaðinum fyri ALS-skipanina. ALS vísir á, at í miðal kann 

roknast við 19 mió. kr. árliga, tá ið gjaldið er komið upp á 12%. Men at kostnaðurin annars 

kann sveiggja millum 5 og 35 mió. kr. árliga, alt eftir arbeiðsloysinum. 

 

Inntøkur og útreiðslur stovnsins verða ikki tiknar við á løgtingsfíggjarlógina, og tí hevur 

uppskotið ikki ávirkan á landskassan. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri ALS.  

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Høvuðsreglan er, at arbeiðstakarar skulu rinda sosial gjøld og á tann hátt verða sosialt 

tryggjaðir í tí landi, har arbeiðið verður útint. Grundað á tvílandaavtalu við Norra sbrt. 

norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd ber til hjá persónum at søkja um undantøku frá  

at vera almannatryggjaðir í Norra við teirri fyritreyt, at teir rinda øll sosial gjøld í Føroyum. 

Skyldan at rinda sosialu gjøldini áliggur bæði persóninum sjálvum og arbeiðsgevara hansara, 

eisini tá ið taðsnýr seg um útlendskan arbeiðsgevara. 

 

Sum staðfest í dómi frá Føroya Rætti, er neyðug heimild ikki í ALS-lógini at áleggja 

arbeiðstakarum og arbeiðsgevarum at rinda ALS-gjald av slíkum inntøkum, sum ikki eru A-

inntøkur. Tað hevur havt við sær óvissu fyri arbeiðstakarar, sum verða leigaðir út av 

føroyskum fyritøkum at arbeiða í Norra. 

 

Við hesum uppskotinum verður neyðuga heimildin fingin til vega, soleiðis at arbeiðstakarar, 

búsitandi í Føroyum og arbeiðandi í øðrum Norðurlondum, kunnu verða 

arbeiðsloysistryggjaðir í Føroyum, treytað av, at nærri treytir eru loknar sbrt. norðurlendska 

sáttmálanum um almannatrygd. 

 

Harafturat hava øll, ið arbeiða í Føroyum, og arbeiðsgevarar teirra, skyldu at rinda til 

Arbeiðsloysisskipanina, sum eisini er í samsvari við meginregluna í norðurlendska 

sáttmálanum um almannatrygd. Tað verður ikki longur ein treyt, at talan er um A-inntøku. 
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2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur avleiðingar fyri ávís øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið tryggjar ferðandi arbeiðstakarum tey rættindi og skyldur innan arbeiðsloysis-

trygging, sum reglurnar í norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd áseta. Talan er um 

rættindini og skyldurnar hjá bæði føroyingum, ið arbeiða í øðrum Norðurlandi, og 

norðurlendingum, ið arbeiða í Føroyum. Neyðugu heimildirnar verða nú fingnar til vega, 

soleiðis at bæði høvuðsregla og undantak í norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd 

kunnu brúkast.  

 

Uppskotið ger, at arbeiðsloysisstuðul verður eftirlønargevandi. Tað ger, at arbeiðstakarar 

áhaldandi kunnu spara upp til eftirløn, eisini tá ið tey eru arbeiðsleys, og fáa 

arbeiðsloysisstuðul í eitt ella fleiri tíðarskeið. Eftirlønargjaldið verður lagt oman á 

arbeiðsloysisstuðulin, og verður rindað av ALS á eftirlønarkontu hjá tí arbeiðsloysistryggjaða. 

  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Norðurlendski sáttmálin um almannatrygd er ein av høvuðsorsøkunum til hetta 

lógaruppskotið. Tað er staðfest í dómi frá Føroya Rætti, at ALS ikki hevur heimild at tryggja 

løntakarar, sum ikki hava A-inntøku. Meginreglan í norðurlendska sáttmálanum er, at sosial 

gjøld skulu rindast í landinum, har arbeiðið verður útint. Undantøk kunnu avtalast millum 

viðkomandi málføru (kompetente) myndugleikar, soleiðis at sosialu gjøldini kunnu rindast í 

landinum, har løntakarin hevur bústað. Tvílandaavtalur eru gjørdar sbrt. norðurlendska 

sáttmálanum um almannatrygd millum Norra og Føroyar um, at tríggir yrkisbólkar kunnu 

sleppa undan gjaldskylduni í Norra, um øll sosial gjøld í staðin verða rindað í Føroyum. 

Sáttmálalimalondini hava eisini møguleika at avtala undantøk fyri einstakar persónar. Við 

hesum uppskoti verður heimild givin í ALS-lógini, soleiðis at rættindini og skyldurnar í 

millumlandaavtalunum lógliga kunnu fremjast í verki. 

  

  

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at evropeiski mannarættindasáttmálin, EMRS, er viðkomandi fyri uppskotið. 

 

Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, er heldur ikki 

viðkomandi fyri uppskotið. 

 

 

2.9. Marknaforðingar 

Norðurlendski sáttmálin um almannatrygd ásetur reglur, sum fyribyrgja marknaforðingum 

millum Norðurlond, og við broytingini verður ALS-lógin í samsvari við sáttmálareglurnar.  

 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 
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Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting ella sektir, og tað ger ikki størri 

inntriv í rættindi hjá fólki. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Heimildargrundarlagið fyri ALS-gjaldinum er, at talan er um A-inntøku og fulla skattskyldu 

til Føroyar. Men við hesum lógaruppskotinum verður skarin av gjaldskyldugum víðkaður til 

eisini at fevna um tey, ið móttaka lønarinntøku fyri arbeiði, útint í Føroyum, sum ikki er A-

inntøka, og til persónar, búsitandi í Føroyum, sum fáa lønarinntøku úr øðrum Norðurlandi, í 

tann mun norðurlendski sáttmálin um almannatrygd loyvir hesum. Her verður ikki krav um 

A-inntøku ella fulla skattskyldu til Føroyar. 

 

  

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur við sær, at tey, sum sambært norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd 

eiga at vera almannatryggjað í Føroyum, ella sum sbrt. sáttmálanum hava valt at vera 

almannatryggjað í Føroyum, og arbeiðsgevarar teirra skulu rinda ALS-gjald til ALS. 

Harumframt hevur uppskotið við sær, at tey, ið móttaka lønarinntøku úr Føroyum, sum ikki 

er A-inntøka, og arbeiðsgevarar teirra eisini gerast gjaldskyldug til ALS. 

 

Uppskotið hevur eisini við sær, at arbeiðsleys, ið móttaka arbeiðsloysisstuðul, skulu rinda 

eftirlønargjald av arbeiðsloysisstuðlinum. Eftirlønargjaldið skal rindast sambært 

eftirlønarlógini og hækkar tískil stigvíst frá 5% 1. januar 2019 til 12% 1. januar 2026. Fyri at 

arbeiðsleys ikki skulu fáa minni útgoldið í arbeiðsloysisstuðli, veksur arbeiðsloysisstuðulin 

stigvíst við somu upphædd, sum skal rindast til eftirløn. Tann arbeiðsleysi fær somu upphædd 

útgoldna, meðan eftirlønargjaldið verður rindað á eftirlønarkontu.  

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur so sum upplýsingarskyldu, skrásetingarskyldu ella krøv 

um loyvi.  

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið gevur landsstýrismanninum heimild til at góðkenna samsýningina til 

stýrislimirnar í stýrinum fyri ALS. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur aðrar avleiðingar, enn omanfyri tilskilað. 
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2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Ja Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Ja Nei Nei Ja Ja 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

 

§ 1, nr. 1 

Her verður ásett, hvørjar inntøkurnar hjá ALS eru. Inntøkurnar verða útvegaðar við gjøldum 

frá teimum, sum taka ímóti, og sum rinda tær í nr. 1 nevndu inntøkur, umframt gjøldum frá 

sjálvstøðugt vinnurekandi, sum hava teknað arbeiðsloysistrygging, og persónum, sum hava 

teknað sjálvbodnar skipanir. 

 

§ 2, nr. 1 

Grundarlagið fyri gjaldi til stovnin verður víðkað til eisini at umfata lønarinntøkur, sum ikki 

eru A-inntøkur. Eftir galdandi reglum, skulu tey, sum móttaka A-inntøku, rinda gjøld til 

Arbeiðsloysisskipanina. A-inntøkur eru allýstar í § 57 og § 60 í skattalógini.  

 

Útgangsstøðið er, at allar lønarinntøkur, sum verða goldnar av arbeiðsgevara við heimatingi 

ella føstum rakstrarstaði í Føroyum, verða roknaðar sum A-inntøkur. Harumframt verða aðrar 

inntøkur frá føroyskum keldum, so sum nevndarsamsýningar, pensjónir og stuðul av ymsum 

slagi, eisini roknaðar sum A-inntøkur. Hóast A-inntøkuhugtakið sostatt fevnir um aðrar 

inntøkur enn lønarinntøkur, verður mett, at gjøld til Arbeiðsloysisskipanina framvegis sum 

útgangsstøði skulu verða goldin av øllum A-inntøkum. 

 

Sum nýtt í litra b) verður ásett, at gjøld til Arbeiðsloysisskipanina eisini skulu rindast av 

lønarinntøkum fyri arbeiði, útint í Føroyum, sum ikki eru A-inntøkur. Tað er meginreglan í 

norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd, at gjøld til almannatrygd verða rindað í tí landi, 

har arbeiðið er útint. Við núverandi áseting skal ALS-gjald einans rindast av A-inntøkum. Tað 

kann tó koma fyri, at persónar forvinna lønarinntøku fyri útint arbeiði í Føroyum, uttan at 

arbeiðsgevarin hevur skyldu at rinda inntøkuna sum A-inntøka, av tí at arbeiðsgevarin hvørki 

hevur heimating ella fastan rakstrarstað í Føroyum. Við nýggju ásetingini verður tryggjað, at 

gjøld til Arbeiðsloysisskipanina verða rindað av øllum lønarinntøkum fyri útint arbeiði í 

Føroyum. Hetta er galdandi óansæð, um løntakarin er búsitandi í Føroyum ella aðrastaðni. 

 

Við arbeiði í Føroyum meinast við arbeiði á landi í Føroyum, arbeiði umborð á føroyskum 

skipum og arbeiði umborð á flogførum, ið verða rikin av føroyskum felagi. 

 

Sum nýtt í litra c) verður ásett, at gjald skal rindast til Arbeiðsloysisskipanina av 

lønarinntøkum fyri arbeiði útint í øðrum Norðurlandi, tá ið viðkomandi persónur samsvarandi 

reglunum í millumtjóðasáttmála hevur valt at vera sosialt tryggjaður í Føroyum. Hetta er í 

samsvar við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd; tó hevur heimild sum oftast ikki verið 

í ALS-lógini til at nýta henda møguleika, av tí at gjaldsgrundarlagið hevur verið avmarkað til 

A-inntøkur.  

 

Sum støðan er nú, hevur Almannaverkið, sum er føroyski málføri myndugleikin, gjørt avtalu 

við NAV í Norra um undantak frá meginregluni (um at rinda sosial gjøld í arbeiðslandinum) 

fyri tríggjar bólkar av løntakarum. Hesir bólkar eru føroyskir fiskimenn á norskum 

fiskiskipum, føroysk sjófólk á norskum seismikk- og supplyskipum og føroyskir 

handverkarar, sum arbeiða í Norra. Verða nýggjar avtalur gjørdar, sum undantaka ávísan 

persón ella yrkisbólk frá meginregluni í sáttmálanum, verður ALS-gjald eisini kravt av 

viðkomandi lønarinntøkum.  
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Við arbeiði í øðrum Norðurlandi meinast við arbeiði á landi í øðrum Norðurlandi, arbeiði 

umborð á skipi, heimahoyrandi í øðrum Norðurlandi og arbeiði umborð á flogførum, ið verða 

rikin av felag í øðrum Norðurlandi. 

 

§ 2, nr. 2 

Higartil hevur verið ásett í ALS-lógini, at tey, ið rinda A-inntøkur, hava skyldu at rinda til 

Arbeiðsloysisskipanina. Útlendskir arbeiðsgevarar, sum ikki hava heimating ella fastan 

rakstrarstað í Føroyum, eru sostatt undantiknir frá  at rinda til Arbeiðsloysisskipanina, hóast 

teir hava løntakarar í starvi, sum útinna arbeiði í Føroyum. 

 

Broytingin hevur við sær, at øll, sum rinda inntøkur, fevndar av nr. 1, eisini fáa skyldu at rinda 

til Arbeiðsloysisskipanina. Hetta er í samsvari við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd, 

ið ásetir, at gjaldskylda hjá arbeiðsgevara fylgir við gjaldskyldu hjá løntakara. 

 

§ 2, nr. 3 

Ásetingin fevnir um sjálvstøðugt vinnurekandi og inniheldur onga broyting í mun til galdandi 

reglur. 

 

§ 2, nr. 4 

§ 2, nr. 4 sipar til teir persónar, sum ikki hava møguleika at vera arbeiðsloysistryggjaðir í 

Føroyum ella uttanlands. Heimildin til at tekna sjálvbodna trygging var sett í ALS-lógina í 

1994. Heimildin varð givin, soleiðis at persónar, sum arbeiða uttanlands ella umborð á altjóða 

skrásettum skipi, og sum annars ikki hava møguleika at vera arbeiðsloysistryggjaðir í 

Føroyum ella uttanlands, eftir egnum ynski kundu tekna arbeiðsloysistrygging í ALS. Í 

lógarviðmerkingunum var nágreinað, at  “Treytin er, at hesir persónar ikki hava møguleika at 

verða tryggjaðir í Føroyum ella uttanlands. Henda serskipan er sjálvboðin, og skal 

tryggingartakarin sjálvur gjalda eina upphædd (...)”. 

 

Ásetingar um hesi viðurskifti eru í norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd. 

Meginreglan er, at ein skal vera arbeiðsloysistryggjaður í landinum, har arbeiðið er útint, ella 

fyri sjófarandi, í flagglandinum. Einans í teim førum, har hesin møguleiki ikki er til staðar, 

t.e. uttan fyri økið, har sáttmálin er galdandi, ber til at tekna sjálvbodna trygging í ALS. 

 

§ 1, nr. 2 

Sum nú er, er tað stýrið fyri ALS, sum ásetur samsýningina til stýrislimirnar. Hetta verður 

gjørt í starvsskipanini sbrt. § 4, stk. 5 í lógini. Nú verður ásett í lógina, at landsstýrismaðurin 

skal góðkenna samsýningina til stýrislimirnar.  

 

§ 1, nr. 3 

§ 7, stk. 1, nr. 1 

Higartil hava einans persónar, sum hava fulla skattskyldu til Føroyar, havt skyldu at rinda til 

Arbeiðsloysisskipanina. Fulla skattskyldu til Føroyar hava persónar, sum eru fevndir av § 1 í 

skattalógini. Talan er um persónar, sum hava bústað í Føroyum, ella persónar, sum uttan at 

hava bústað í Føroyum, uppihalda sær í Føroyum í minst 180 dagar innan fyri eitt 12 mánaða 

tíðarskeið. Lesandi uttanlands kunnu eisini eftir umsókn varðveita fulla skattskyldu til 

Føroyar. 

 

Norðurlendski sáttmálin um almannatrygd ásetur, at sosial gjøld skulu rindast í landinum, har 

persónurin arbeiðir. Tí verður ikki mett, at tað er rætt at undantaka persónar, sum arbeiða í 

Føroyum heruppií umborð á føroyskum skipum ella flogførum, sum verða rikin av føroyskum 

felagi, frá at rinda til Arbeiðsloysisskipanina. Nógvir persónar arbeiða í Føroyum uttan at hava 
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fulla skattskyldu í Føroyum, av tí at teir hvørki búgva ella uppihalda sær nóg leingi í Føroyum. 

Tað kann snúgva seg um persónar, sum arbeiða fyri føroyskan ella útlendskan arbeiðsgevara. 

 

Við nýggju ásetingini gerast allir persónar, sum hava fylt 16 ár, men ikki hava nátt 

fólkapensjónsaldur, sum hann er ásettur í løgtingslóg um almannapensjónir, og sum móttaka 

inntøkur, sum nevndar í § 2 í lógini, gjaldskyldugir til Arbeiðsloysisskipanina. Tað er tó 

møguligt at gera avtalur sbrt. norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd, sum loyva 

persónum frá Norðurlondum at vera sosialt tryggjaðir í teirra heimlandi og harvið ikki vera 

gjaldskyldugir til ALS. Tað er framvegis ein møguleiki hjá persónum, ið hava tíðaravmarkað 

uppihalds- og arbeiðsloyvi at søkja um undantak frá gjaldskylduni fyri upp til eitt ár í senn 

sbrt. § 8, stk. 3. 

 

§ 7, stk. 1, nr. 2 

Fyri at tryggja, at gjaldskyldan hjá arbeiðsgevara fylgir gjaldskylduni hjá løntakara, verður 

ásett, at øll, sum rinda inntøku, sum nevnd í § 2 í lógini, verða gjaldskyldug til 

Arbeiðsloysisskipanina. Hetta er ein víðkan av verandi reglum, ið áseta, at bert tey, ið gjalda 

A-inntøkur, hava skyldu at rinda til Arbeiðsloysisskipanina.  

 

Hetta er eisini galdandi fyri arbeiðsgevarar hjá føroyingum, sum arbeiða í øðrum 

Norðurlondum, og sum sbrt. ásetingum í norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd, hava 

valt at vera almannatryggjaðir í Føroyum. Hetta er í samsvari við artikul 21 í ES-fyriskipan 

nr. 987/2009, (sum er onnur av ES-fyriskipanunum, sum norðurlendski sáttmálin um 

almannatrygd byggir á).  

 

§ 1, nr. 4 

Í § 7, stk. 3 verða persónar, ið sbrt. ásetingum í millumtjóðasáttmála hava valt at vera sosialt 

tryggjaðir í øðrum landi, undantiknir gjaldskyldu. Hendan ásetingin er í samsvari við 

norðurlendska sáttmálan um almannatrygd. Høvuðsreglan sbrt. sáttmálanum er, at 

norðurlendingar skulu vera sosialt tryggjaðir í landinum, har arbeitt verður. Men møguleiki 

er hjá sáttmálalimalondunum ella teirra málføru myndugleikum at avtala undantøk til 

fyrimuns fyri ávísar persónar ella yrkisbólkar sbrt. artikul 16 í ES-fyriskipan nr. 883/2004. 

Kemur t.d. ein svii til Føroya at arbeiða, fær viðkomandi skyldu at rinda til ALS. Men velur 

sviin sbrt. avtalu sbrt. norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd at vera sosialt tryggjaður 

í Svøríki, verður hann undantikin gjaldskyldu til ALS. 

 

Undantøkan frá gjaldskylduni verður veitt eftir umsókn til ALS eftir § 8 a. 

 

§ 1, nr. 5 

§ 8, stk. 1 verður broytt soleiðis, at ásetingin verður í samsvari við broytingina av § 2. 

Ásetingin nágreinar, hvørjum inntøkum ALS-gjaldið verður roknað av, og hvørji undantøk 

eru.  

 

Sum útgangsstøði eru skattskyldugar almannaveitingar undantiknar gjaldskyldu. Tó eru 

endurgjald fyri inntøkumiss sbrt. § 17, stk. 3 í lovbekendtgørelse nr. 100 af 2. marts 1988 om 

offentlig forsorg (Forsorgarlógin), ansingarsamsýning fyri at ansa gomlum og óhjálpnum sbrt. 

§ 12 í løgtingslóg nr. 19 frá 7. apríl 2014 um heimatænastu, eldrarøkt v.m. og sjúkradagpengar 

sbrt. løgtingslóg nr. 74 frá 8. mai 2001 um dagpening vegna sjúku v.m. fevndar av 

gjaldskylduni.  

 

Ásetingin um, at endurgjald fyri inntøkumiss sbrt. § 17, stk. 3 í forsorgarlógini er gjaldskyldug 

inntøka, er óbroytt.  
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Ásetinginarnar um, at ansingarsamsýning fyri at ansa gomlum og óhjálpnum sbrt. § 12 í 

løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m. og sjúkradagpengar sbrt. løgtingslóg um 

dagpening vegna sjúku v.m. eru gjaldskyldugar inntøkur, eru nýggjar. Endamálið við hesum 

báðum nýggju undantøkunum til undantakið er, at hesar inntøkurnar verða tryggjaðar og verða 

partur av útrokningargrundarlagnum, um persónur, sum móttekur slíka inntøku, verður 

arbeiðsleysur. Talan er tó ikki um eina nýskipan, men at gera heimild í lógini til ta siðvenju, 

sum ALS hevur útint í langa tíð.  

 

Ein nýskipan við broytingini av § 8, stk. 1 er, at A-inntøka til avmarkaða skattskyldu undir 

FAS-skipanini og undir FAS-líknandi skipan, sum gevur rætt til afturbering av skatti til 

reiðaran, bert er undantikin gjaldskyldu, um so er, at viðkomandi løntakari ikki hevur fastan 

bústað í Føroyum ella í einum av hinum Norðurlondunum. Hetta samsvarar við norðurlendska 

sáttmálan um almannatrygd, har høvuðsreglan er, at norðurlendingar rinda sosial gjøld í 

landinum, har arbeitt verður. 

 

Eingin broyting er í § 8, stk. 1, nr. 4 um tænastumannapensjónir o.a.  

 

§ 1, nr. 6 

§ 8 a, 1. pkt. verður broytt í samsvari við nýggja stk. 3 í § 7 (broyting nr. 4).  

 

§ 1, nr. 7 

§ 9, stk. 2, 1. pkt. verður broytt fyri at fáa samsvar við broytingina av § 2. 

 

§ 1, nr. 8 

§ 9, stk. 2, 2. pkt. verður broytt fyri í kunngerð at kunna seta aðra gjaldfreist fyri tey, ið ikki 

áður hava verið gjaldskyldug til Arbeiðsloysisskipina. Tað eru tey, ið taka í móti lønarinntøku 

fyri arbeiði útint í Føroyum, sum ikki er A-inntøka, og tey, sum taka í móti lønarinntøku, sum 

ikki er A-inntøka, fyri arbeiði útint í Norðurlandi, og sum sambært ásetingum í 

millumtjóðasáttmála skulu rinda sosial gjøld í Føroyum. Hendan broyting verður gjørd, fyri 

at ALS kann gera gjaldavtalu við tey, ið ikki fáa gjaldskyldugu inntøkuna rindaða umvegis 

skipan, sum eftirheldur A-skatt.  

 

§ 1, nr. 9 

§ 15, stk. 1 ásetur, hvat útrokningargrundarlagið fyri útgjald úr Arbeiðsloysisskipanini er. 

Hendan áseting verður broytt fyri at fáa samsvar við broytingina av § 2 og § 8, stk. 1. Sí 

viðmerkingarnar til broyting nr. 1 og nr. 5. Endamálið er, at rætturin til at taka í móti 

arbeiðsloysisstuðli fylgir skylduni at rinda ALS-gjald av inntøku. 

 

§ 1, nr. 10 

Í § 16, stk. 2, 1. pkt. verður tað gjørt greitt, at eftirlønargjald skal leggjast aftur at 

arbeiðsloysisstuðlinum. Gjørt er á sama hátt í barsilslógini § 13, stk. 1. Í viðmerkingunum til 

løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 um broyting í eftirlønarlógini stendur: “Umframt at 

rindast skal av almannaveitingum, hevur uppskotið eisini við sær, at rindast skal til pensjón 

av arbeiðsloysisstuðli og av minstuløn til fiskimenn. Um ikki veitingarnar skulu lækka, verður 

neyðugt við broyting í ALS-lógini og í kunngerð um inntøkutrygd soleiðis, at inngjøld til 

pensjón ikki verða tikin av núverandi veiting, men løgd afturat.”  

 

§ 1, nr. 11 

Í § 17 verður ásett, at arbeiðsleys, sum fáa arbeiðsloysisstuðul, rinda eftirlønargjald sbrt. 

eftirlønarlógini. Gjørt er á sama hátt í barsilslógini § 14 b, stk. 1.  
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Í dag verður eftirløn ikki rindað av útgjaldi sbrt. lóg um arbeiðsloysistrygging og 

arbeiðsávísing. Hetta stendur í § 3, nr. 1 í løgtingslóg nr. 49 frá 14. mai 2013 um eftirløn 

(Eftirlønarlógin). 1. januar 2019 verður hendan ásetingin tikin úr eftirlønarlógini; sí 

løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 um broyting í løgtingslóg um eftirløn (Eftirlønarlógin). 

Hetta hevur við sær, at eftirlønargjald skal rindast av arbeiðsloysisstuðli frá 1. januar 2019. 

Fyri at arbeiðsloysisstuðulin ikki skal minka við tí upphæddini, sum nú skal rindast til eftirløn, 

verður ásett í § 16, stk. 2, at arbeiðsloysisstuðulin er í mesta lagi kr. 210.000 umframt 

eftirlønargjaldið sbrt. § 17. Sí eisini serligu viðmerking til § 1, nr. 10 omanfyri.  

 

§ 1, nr. 12 

Í § 29, stk. 1 verður gjørd ein teknisk broyting. Revsingin fyri at geva Arbeiðsloysisskipanini 

skeivar ella misvísandi upplýsingar sbrt. lógini verður broytt frá hefti til fongsul upp til fýra 

mánaðir. Orsøkin til hetta er, at hefti sum revsing ikki er til longur sbrt. broyting í revsilógini, 

sum fekk gildi 1. januar 2010. Fongsul í upp til fýra mánaðir er samsvarandi gomlu 

heftirevsingini. Tað er framvegis møguligt at revsa við sekt. 

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu.  

 

 

 

 

Samferðslumálaráðið, 1. november 2018 

 

 

 

 

Aksel V. Johannesen 

løgmaður 

 

/ Rúni Joensen 
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