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Til Rættarnevndina viðv. máli 64/2018 
  
Hetta er tað, sum umboðini fyri Føroya Arbeiðsgevarafelag førdu fram á fundi í Rættarnevndini 5. 
december. 
  

• Onkrar av viðmerkingunum, sum FAG hevði til uppskotið, tá tað varð sent til hoyringar í februar, er 
tikið við í uppskotið, so tað er í lagi við tí. 

• Men síðan uppskotið varð sent til hoyringar, er kærunevndin hjá ALS tann 9. juli 2018 komin við 
einum úrskurði, sum sigur, at tað ber til at tekna sjálvbodna trygging. Sambært lógaruppskotinum 
64/2018 gevur uppskotið heimild til at krevja ALS-gjald inn av øðrum inntøkum enn a-inntøkum, 
soleiðis at lóggávan gerst í samsvar við norðurlendsku sosial konvensjónina. Men er neyðugt við 
hesi heimild, nú staðfest er, at til ber at tekna sjálvbodna trygging, kann man av røttum spyrja.  

• Uppskotið greiðir ikki frá, at til ber at tekna sjálvbodna trygging eins og í barsilsskipanini, men letur 
standa eftir, at tað ber ikki til hjá teimum við øðrum inntøkum enn a-inntøkum at tryggja seg í ALS. 
Hetta meta vit ikki er rætt upplýst fyri løgtinginum. Í uppskotinum verður harafturat víst til 
broytingar í ALS-lógini frá 1994, men lógin, sum vit hava nú, er frá 1997, og als ikki orðað á sama 
hátt sum grein 12b, stk. 2 í tí lógini, sum fór úr gildi í 1997, og sum SMR vísir til. So tað kann undra, 
at tað í viðmerkingum til hetta løgtingsmálið verður víst til viðmerkingar í eini lóg, sum er farin úr 
gildi. Og tað kann eisini undra, at onki verður sagt um úrskurðin hjá kærunevndini. 

• FAG hevur í skrivið 16. dec 2016 til landsstýrismannin í arbeiðsmarknaðarmálum, heitt á 
landsstýrismannin at fáa eins ásetingar í líknandi arbeiðsmarknaðarlóggávu:  

“Ásetingarnar í lóg um barsilsskipan §§ 17 og 18 og lóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing 
§§ 7 og 13 viðv. gjaldskyldu og møguleika at tekna trygging eru mestsum meinlíkar hvørji aðrari. 
Tað hevur tó víst seg, at fyrisitingarligu mannagongdirnar í ávikavist Barsilsskipanini og ALS ikki er 
eins. 
Tað eigur at vera so, at eins ásetingar geva somu fyrisitingarligu mannagongdir. Sum 
landsstýrismaðurin veit, hevur verandi støða skapt ivamál í mun til, hvussu arbeiðsgevarar skulu 
rinda inn, og í mun til hvussu borgarar eru tryggjaðir.  
Tí heitir Føroya Arbeiðsgevarafelag við hesum á Landsstýrismannin um at bera so í bandi, at bæði 
sjálvar ásetingarnar og eisini fyrisitingarligu mannagongdirnar verða eftirhugdar og broyttar.” 
  

• FAG fekk svar aftur hin 22. dec. 2016: 

“Vit vilja við hesum vátta móttøku av maili frá Vinnuhúsinum um, at ásetingar í Barsilsskipanini og 
Arbeiðsloysisskipanini, sum eru nærum eins, somuleiðis eiga at umsitast eins. Harafturat heita tit á 
Samferðslumálaráðið um at fara at endurskoða lógir og mannagongdir á økinum. 

Vit kunnu við hesum boða frá, at Samferðslumálaráðið er farið undir at endurskoða bæði lógir og 
mannagongdirnar.” 
  

• Nú er so uppskot í løgtinginum um at broyta ALS lógina, meðan løgtingslóg um Barsil hevur seinastu 
árini verið broytt heilt nógvar ferðir, uttan at hetta er broytt. Eftir øllum at døma er neyðugt at 
broyta ALS -lógina á hesum økinum, men ikki lóg um Barsil.   
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• Hví ber til í barsilslógini at hava einklar tryggingarásetingar + kunngerð, og ikki í ALS-lógini? Ístaðin 
verður a-inntøkuhugtakið, sum er eitt greitt hugtak, tikið úr lógini, og ístaðin verður bara sett 
“inntøka”, sum er eitt breiðari og meira ógreitt hugtak. 

• FAG staðfestir tó, at neyðugt er at fáa greiðar reglur á økinum, so arbeiðsgevarar kenna støðuna hjá 
teimum og hjá teirra starvsfólki.  
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