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Mál nr. : 

18/00035 

 

Lóg: 
§ 13 í ll. nr. 113 frá 13. juni 1997 

um arbeiðsloysistrygging og 

arbeiðsávísing (ALS-lógin) og  

§ 1 í kunngerð hjá Stýrinum fyri 

Arbeiðsloysisskipanina frá 15. 

oktober 2005 um sjálvbodna 

arbeiðsloysistrygging fyri 

løntakarar. 

Avgerð tikin: 

9. juli 2018 

 

 

Kært verður um, at ALS hevur sýtt kæraranum at tekna eina sjálvbodna trygging fyri 

løntakarar. 

 

Samandráttur:  

Kært verður um, at ALS hevur sýtt kæraranum at tekna eina sjálvbodna trygging fyri 

løntakarar. 

Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini avgjørdi at broyta avgerðina hjá ALS. 

Avgerðin er grundað á, at vísandi til § 13 í ALS-lógini, serligu viðmerkingarnar til nevndu 

grein og til § 1 í kunngerðini um sjálvbodna trygging fyri løntakarar, so verður mett, at hesin 

kærarin uppfyllir allar treytirnar fyri at verða fevndur av tí persónskarðanum, sum kann 

teknað eina sjálvbodna trygging fyri løntakarar. 

 

Viðmerkingar og avgerð hjá Kærunevndini hjá Arbeiðsloysisskipanini: 

Kært verður um avgerðina hjá ALS um at kærarin ikki fær loyvi til at tekna eina sjálvbodna trygging, 

vísandi til kunngerð um sjálvbodna trygging fyri løntakarar. 

 

Sambært § 13 í ALS lógini kann Stýrið í kunngerð áseta nærri reglur um, at persónar, sum annars ikki 

hava møguleika at koma undir Arbeiðsloysisskipanina, eftir egnum ynski tekna trygging og koma undir 

arbeiðsávísingina. Um stýrið tekur undir við ásetingunum, kann landsstýrismaðurin í kunngerð áseta 

nærri reglur um inngjald, útgjald, nær hesir persónar eru arbeiðsleysir, tøkir, o. l.. 

 

§ 13 í ALS-lógini er sambært § 1, nr. 33 í løgtingslóg nr. 79 frá 25. mai 2009, broytt soleiðis, at  har tað 

er latin stýrinum heimild at áseta reglur í kunngerð, verður heimildin latin landsstýrismanninum, treytað 

av, at stýrið góðkennir ásetingarnar.” 

 

Í serligun viðmerkingunum (løgtingsmál nr. 99/1997) til omanfyri nevndu grein, stendur, at persónar, 

sum annars ikki hava møguleika at koma undir Arbeiðsloysisskipanina, kunnu eftir egnum ynski tekna 

trygging, og koma undir arbeiðsávísingina. Her verður m.a. hugsað um føroyskar handverkarar, sum 

arbeiða í útlondum. 

 

Stýrið hevur, tann 15. oktober 2005, gjørt eina kunngerð um sjálvbodna trygging fyri løntakarar, við 

heimild í § 13 í ALS-lógini. Sambært § 11 í hesari kunngerðini, so hevur kunngerðin gildið frá 1. januar 

2006. 

 

Í § 1 í omanfyri nevndu kunngerð er ásett, at rætt til at tekna trygging hava persónar, sum hava inntøku 

frá útlendskum arbeiðsgevara, ið ikki er A-inntøka, og sum annars lúka treytirnar í løgtingslóg nr. 113 

frá 1997 um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, við seinni broytingum, um so er, at inntøkan eftir 

skattalógini hevði verið A-inntøka, um arbeiðsgevarin hevði heimting her á landi. 

 

Upplýst er í málinum, at kærarin hevur fastan bústað í Føroyum, at hann hevur fulla skattskyldu í 

Føroyum, at hann er fyltur 16 ár, men ikki 67 ár og at hann hevur lønarinntøku frá norskum 

arbeiðsgevara, sum sambært skattalógini § 61 ikki er A- inntøka. 
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Umframt hetta, so er upplýst er í málinum, at kærarin er frítikin frá at rinda sosial gjøld í Noregi, so 

leingi sum hann er sendur til Noreg at arbeiða, av ..., vísandi til góðkenningar skriv frá NAV, dagf. 28. 

apríl 2011.  

 

Kærunevndin leggur í hesum sambandi til grund, at viðkomandi myndugleikar hava mett um og tikið 

støðu til týdningin av Nordisk Konvention om Sosial Sikring og tilkemur tað ikki kærunevndini at seta 

spurnartekin við málsviðgerðina hjá Almannaverkinum, ella við góðkenningina frá NAV. 

 

Kærunevndin hjá Arbeiðsloysisskipanini avgjørdi at broyta avgerðina hjá ALS. 

 

Avgerðin er grundað á, at vísandi til § 13 í ALS-lógini, serligu viðmerkingarnar til nevndu grein 

og til § 1 í kunngerðini um sjálvbodna trygging fyri løntakarar, so verður mett, at hesin kærarin 

uppfyllir allar treytirnar fyri at verða fevndur av tí persónskarðanum, sum kann teknað eina 

sjálvbodna trygging fyri løntakarar. 

 


