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Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 

 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 67 frá 25. mai 2009 um 

trygging móti avleiðingunum av 

arbeiðsskaða (Arbeiðsskaðatryggingar-

lógin), sum broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 

8. Mai 2012 og løgtingslóg nr. 51 frá 12. 

mai 2015, verða gjørdar hesar broytingar:  

 

 1. Í § 17, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 19, stk. 2, § 

21, stk. 2 og 4, § 23, stk. 4, 1. pkt., § 28, 

stk. 1, 2 og 3, § 29, stk. 1, 1. pkt., 29, 

stk. 4, § 30, § 31, stk. 1 og 2, § 32, stk. 1 

og 2, § 33, stk. 1, § 34, § 40, stk. 1, § 41, 

stk. 2, § 42, stk. 4, § 43, stk. 2, § 45, stk. 

2, 2. pkt., § 48, stk. 1 og 4, § 53, stk. 2, 

2. pkt., § 54, stk. 2 og 3, 1. pkt., § 56, 

stk. 1, § 58, stk. 2, 2. pkt., § 65 og § 78, 

stk. 4, 2. pkt. verður 

“Vanlukkutryggingarráðið” broytt til: 

“Arbeiðs- og brunaeftirlitið”. 

 2. Í § 10, stk. 2, 1. pkt., § 21, stk. 3, 1. pkt., 

§ 23, stk. 1 og 2, § 24, stk. 3, § 25, stk. 

2, § 29, stk. 3, 1. pkt., § 36, stk. 1, § 42, 



 

stk. 2, 2. pkt., § 43, stk. 1, § 45, stk. 1, § 

51, stk. 2, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 58, 

stk. 1, § 62 og § 71 verður 

“Vanlukkutryggingarráðnum” broytt til: 

“Arbeiðs- og brunaeftirlitinum”. 

 3. Í § 23, stk. 4, 2. pkt., § 28, stk. 3 og § 34 

verður “ráðnum” broytt til: “Arbeiðs- og 

brunaeftirlitinum”. 

 

Tvær staðni í § 28, stk. 2, 2. pkt., í § 29, 

stk. 3, 2. pkt., §§ 30 og 41, stk. 2 verður 

“ráðið” broytt til: “Arbeiðs- og 

brunaeftirlitið”. 

 4. Í § 25, stk. 1, 1. pkt., § 28, stk. 4, 1. og 

2. pkt., § 37, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 44, 

stk. 1, 1. og 3. pkt., § 52, stk. 2, 2. pkt. 

og § 72, stk. 2, 2. pkt. verður “sbr. § 21, 

stk. 4” broytt til: “sbr. § 21, stk. 7”. 

§ 25. ... 

 

Stk. 2. ... 

§ 25. ... 

 

Stk. 2. ... 

 

5. Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta, at 

fráboðanir um arbeiðsskaðar og vinnusjúkur 

skulu verða talgildar. 

 

Vanlukkutryggingarráðið 

 

6. Yvirskriftin yvir § 26 verður: 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið 

§ 26. Vanlukkutryggingarráðið tekur avgerð 

í málum um arbeiðsskaðatrygging sambært 

hesi lóg og í málum viðv. vinnusjúkum, 

hendar í sambandi við arbeiði, sbr. § 10. 

 

Stk. 2. Eftir áheitan og móti einum av 

landsstýrismanninum ásettum gjaldi, kann 

Vanlukkutryggingarráðið eisini geva 

vegleiðandi ummæli um persónskaða, sum 

ikki er fevndur av hesi lóg.  

 

Stk. 3. Vanlukkutryggingarráðið kann móti 

gjaldi heita á danska Arbejdsskadestyrelsen 

um vegleiðandi úttalilsi viðvíkjandi málum 

sbrt. § 26, stk. 2. 

7. § 26. Arbeiðs- og brunaeftirlitið tekur 

avgerð í málum um arbeiðsskaðatrygging 

sambært hesi løgtingslóg og í málum 

viðvíkjandi vinnusjúkum, hendar í sambandi 

við arbeiði sbrt. § 10. 

Stk. 2. Starvsfólk hjá Arbeiðs- og 

brunaeftirlitinum mugu ikki starvast hjá ella 

taka lut í leiðsluni í tryggingarfelag, sum 

teknar arbeiðsskaðatryggingar í Føroyum, 

ella vera limur í ella starvast í 

Vinnusjúkugrunninum.  

Stk. 3. Arbeiðs- og brunaeftirlitið kann undir 

einstøku málsviðgerðini leita sær sakkøna 

hjálp. Útreiðslurnar, ið standast av hesum, 

verða rindaðar av viðkomandi 

tryggingarfelagi, Vinnusjúkugrunninum og 

av landinum. 

Stk. 4. Eftir áheitan og móti einum av 

landsstýrismanninum ásettum gjaldi, kann 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið eisini geva 

vegleiðandi ummæli um persónskaða, sum 

ikki er fevndur av hesi løgtingslóg.  



 

Stk. 5. Arbeiðs- og brunaeftirlitið kann móti 

gjaldi heita á danska Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring um vegleiðandi úttalilsi 

viðvíkjandi málum sbrt. stk. 4.  

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um, at útreiðslur, sum standast av stk. 1, 

verða rindaðar av viðkomandi 

tryggingarfeløgunum, sum tekna 

arbeiðsskaðatryggingar, landinum og 

Vinnusjúkugrunninum 

§ 27. Vanlukkutryggingarráðið er mannað 

við einum dómara frá Føroya Rætti sum 

formanni umframt 4 nevndarlimum, sum 

landsstýrismaðurin tilnevnir, har ið ein 

teirra skal vera útbúgvin lækni og verða 

tilnevndur eftir tilmæli frá 

Vanlukkutryggingarráðnum, fyri 4 ár ísenn. 

Harumframt velur landsstýrismaðurin 3 

varalimir fyri 4 ár í senn.  

Stk. 2. Limir og varalimir í 

Vanlukkutryggingarráðnum mugu ikki 

starvast hjá ella taka lut í leiðsluni í 

tryggingarfelag, sum teknar 

arbeiðsskaðatryggingar í Føroyum, ella vera 

limur í ella starvast í Vinnusjúkugrunninum.  

Stk. 3. Vanlukkutryggingarráðið skal hava 

skrivara, sum hevur lokið løgfrøðiligt 

embætisprógv ella annað viðkomandi prógv 

frá hægri lærustovni. 

Stk. 4. Vanlukkutryggingarráðið kann undir 

einstøku málsviðgerðini leita sær sakkøna 

hjálp. Útreiðslurnar, ið standast av hesum, 

verða rindaðar av viðkomandi 

tryggingarfelagi, Vinnusjúkugrunninum og 

av landinum. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann kunngera 

ásetingar um gjøld, sum standast av stk. 1 

og 3, og rinda tryggingarfeløgini, sum tekna 

arbeiðsskaðatryggingar landið og 

Vinnusjúkugrunnurin, hesi gjøld. 

Stk. 6. Vanlukkutryggingarráðið ger uppskot 

um reglugerð fyri virksemi sítt, sum skal 

góðkennast av landsstýrismanninum. 

 

8. § 27 verður strikað.  

Freistir Vanlukkutryggingarráðsins 

 

9. Yvirskriftin yvir § 29 verður: 

Freistir 

Ankestyrelsen 10. Yvirskriftin yvir § 35 verður strikað. 

§ 35. Við Ankestyrelse er at skilja ein 

yvirskipaður danskur fyrisitingarstovnur, 

sum viðger avgerðir hjá einum lægri 

fyrisitingarstovni. 

11. § 35. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur í kunngerð um kærur um avgerðir, 

sum eru tiknar sambært hesi løgtingslóg, 

herundir hvør kann kæra, kærufreist, um 



 

 

 

 

Stk. 2. Avgerðir,sum 

Vanlukkutryggingarráðið tekur sambært 

hesi lóg, kunnu av tryggjaða, hansara 

avvarðandi, viðkomandi arbeiðsgevara, 

sjálvstøðugt vinnurekandi, viðkomandi 

tryggingarfelag, av landinum og av 

Vinnusjúkugrunninum kærast til 

Ankestyrelsen, tó ikki avgerðir, tiknar 

sambært § 26, stk. 2. Arbeiðsgevarin kann 

bert kæra avgerðir, tiknar sambært § 29. 

 

Stk. 3. Avgerðir, sum Ankestyrelsen tekur 

sambært hesi lóg, kunnu ikki kærast til 

annan fyrisitingarmyndugleika. 

 

Stk. 4. Áðrenn Ankestyrelsen viðger eina 

kæru eftir stk. 2, skal 

Vanlukkutryggingarráðið taka støðu til, um 

grundarlag er fyri at geva kæraranum heilt 

ella partvíst viðhald. Kæran skal tí sendast 

Vanlukkutryggingarráðnum. 

 

Stk. 5. Kann Vanlukkutryggingarráðið ikki 

geva kæraranum viðhald, verður kæran send 

víðari til Ankestyrelsen við grundgevingini 

hjá Vanlukkutryggingarráðnum fyri 

avgerðini og endurmetingini. 

 

Stk. 6. Landsstýrismaðurin kann kunngera 

ásetingar um gjald fyri útreiðslur sum 

Ankestyrelsen hevur av kæruviðgerð 

sambært hesi lóg. 

kærur skulu hava steðgandi virknað og 

skyldur í sambandi við kærumálsviðgerðina. 

 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann leggja 

kærumyndugleikan til eina kærunevnd ella 

óheftan stovn, hvørs avgerðir eru endaligar 

innan fyrisitingina.  

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 3. Landsstýrismanninum verður 

heimilað at gera avtalu við danska 

Ankestyrelsen um at fyrireika kærumálini. 

 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um gjøld fyri útreiðslur, sum standast av 

kæruviðgerð sambært hesi løgtingslóg. 

§ 36. ... 

 

Stk. 2. Um serligar umstøður tala fyri tí, 

kann Ankestyrelsen síggja burtur frá 

kærufreistunum í stk. 1. 

 

Stk. 3. ... 

12. § 36. ... 

 

Stk. 2. Um serligar umstøður tala fyri tí, 

kann kærumyndugleikin síggja burtur frá 

kærufreistunum í stk. 1. 

 

Stk. 3. ... 

§ 37. Myndugleikar, stovnar, haruppií 

Vinnusjúkugrunnurin, arbeiðsgevarar, tey 

tryggjaðu, umframt onnur hava eftir áheitan 

skyldu til at lata Ankestyrelsen allar tær 

upplýsingar, sum Ankestyrelsen heldur vera 

av týdningi fyri kæruviðgerðina. Somuleiðis 

kann Ankestyrelsen senda sakkøn fólk at 

gera kanningar á arbeiðsplássum o.ø. 

13. § 37. Myndugleikar, stovnar, haruppií 

Vinnusjúkugrunnurin, arbeiðsgevarar, tey 

tryggjaðu, umframt onnur hava eftir áheitan 

skyldu til at lata kærumyndugleikanum allar 

tær upplýsingar, sum kærumyndugleikin 

heldur vera av týdningi fyri kæruviðgerðina. 

Somuleiðis kann kærumyndugleikin senda 

sakkøn fólk at gera kanningar á 

arbeiðsplássum o.ø. 



 

Stk. 2. Tryggjaði hevur skyldu til at gera 

eftir teimum boðum, sum Ankestyrelsen 

heldur vera av týdningi fyri kæruviðgerðina, 

haruppií lata seg kanna av lækna, ávístur av 

Ankestyrelsen, at lata seg innleggja á 

sjúkrahús og líknandi til nærri kanningar, at 

lata seg arbeiðsroyna og at geva 

Ankestyrelsen nærri frágreiðing í málinum. 

 

Stk. 3. ... 

 

Stk. 2. Tryggjaði hevur skyldu til at gera 

eftir teimum boðum, sum 

kærumyndugleikin heldur vera av týdningi 

fyri kæruviðgerðina, haruppií lata seg kanna 

av lækna, ávístur av kærumyndugleikanum, 

at lata seg innleggja á sjúkrahús og líknandi 

til nærri kanningar, at lata seg arbeiðsroyna 

og at geva kærumyndugleikanum nærri 

frágreiðing í málinum. 

Stk. 3. ... 

 

§ 41. ... 

 

Stk. 2. ... 

 

Stk. 3. Verða játtaðar veitingar, nevndar í 

stk. 1, goldnar eftir, at kærufreistin sambært 

§ 36 er runnin, verður renta, ið er 1% yvir 

diskonto Tjóðbankans, latin frá hesum 

tíðarskeiði, og til goldið verður. Í teimum í 

§ 75 nevndu førum er freistin 14 dagar frá tí 

degi, Almannastovan endaliga gav tí, sum 

skal gjalda endurgjaldið, fráboðan um 

aftursóknarkravið. 

 

§ 41. ... 

 

Stk. 2. ... 

 

14. Stk. 3. Verða játtaðar veitingar, nevndar 

í stk. 1, goldnar eftir, at kærufreistin 

sambært § 36 er runnin, verður renta, ið er 

1% yvir diskonto Tjóðbankans, latin frá 

hesum tíðarskeiði, og til goldið verður. Í 

teimum í § 75 nevndu førum er freistin 14 

dagar frá tí degi, Almannaverkið endaliga 

gav tí, sum skal gjalda endurgjaldið, 

fráboðan um aftursóknarkravið. 

§ 46. Dagpeningur vegna sjúku aftan á 

arbeiðsskaða ella vinnusjúku, sbr. § 10, stk. 

1, verður umsitin og útgoldin av 

Almannastovuni sambært vanligu reglunum 

í dagpeningalógini. 

 

Stk. 2. Verður ein vinnusjúku- ella 

arbeiðsskaðatilburður, sum er fráboðaður 

Almannastovuni sambært dagpeningalógini 

ella Lønjavningargrunninum sambært 

løgtingslógini um sjúkratrygd fiskimanna, 

seinni viðurkendur sum arbeiðsskaði ella 

vinnusjúka sambært hesi lóg, verður 

útgjaldingin av dagpeningaveitingini 

endurgoldin av tryggingarfelagnum ella 

landinum, sbr. § 21, stk. 4, ella 

Vinnusjúkugrunninum fyri alt 

sjúkutíðarskeiðið, har tilburðurin er 

tryggjaður. 

15. § 46. Dagpeningur vegna sjúku aftan á 

arbeiðsskaða ella vinnusjúku, sbr. § 10, stk. 

1, verður umsitin og útgoldin av 

Almannaverkinum sambært vanligu 

reglunum í dagpeningalógini. 

 

16. Stk. 2. Verður ein vinnusjúkutilburður 

ella arbeiðsskaðatilburður, sum er 

fráboðaður Almannaverkinum sambært 

dagpeningalógini, seinni viðurkendur sum 

arbeiðsskaði ella vinnusjúka sambært hesi 

løgtingslóg, verður útgjaldingin av 

dagpeningaveitingini endurgoldin av 

tryggingarfelagnum ella landinum, sbr. § 

21, stk. 7, ella Vinnusjúkugrunninum fyri alt 

sjúkutíðarskeiðið, har tilburðurin er 

tryggjaður. 

§ 75. Hevur tryggjaði ella avvarðandi teirra 

fingið útgoldið almannaveitingar sambært 

almannalóggávuni fyri eitt tíðarskeið, ið tað 

seinni verður játtað framhaldandi endurgjald 

fyri miss av vinnuføri sambært 11. kapitli, 

ella endurgjald fyri miss av uppihaldara 

sambært 14. kapitli, hevur Almannastovan 

17. § 75. Hevur tryggjaði ella avvarðandi 

teirra fingið útgoldið almannaveitingar 

sambært almannalóggávuni fyri eitt 

tíðarskeið, ið tað seinni verður játtað 

framhaldandi endurgjald fyri miss av 

vinnuføri sambært 11. kapitli, ella 

endurgjald fyri miss av uppihaldara sambært 



 

eitt aftursóknarkrav móti viðkomandi 

tryggingarfelag ella landinum, sbr. § 21, stk. 

4 ella Vinnusjúkugrunninum. Ásetingarnar í 

§§ 21 og 22 verða nýttar samsvarandi. 

14. kapitli, hevur Almannaverkið eitt 

aftursóknarkrav móti viðkomandi 

tryggingarfelag ella landinum, sbr. § 21, stk. 

7 ella Vinnusjúkugrunninum. Ásetingarnar í 

§§ 21 og 22 verða nýttar samsvarandi. 

 

 § 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019. 

 

 

 

 

 

 


