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Fylgiskjal 2 

 

Ummælisskjal  
 

 

Umframt at uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um trygging móti avleiðingunum 

av arbeiðsskaða (Arbeiðsskaðatryggingarlógin) (Uppgávurnar hjá Føroya 

Vanlukkutryggingarráði verða lagdar til Arbeiðs- og brunaeftirlitið at umsita) varð lagt á 

heimasíðurnar hjá Samferðslumálaráðnum og Løgmansskrivstovuni, varð uppskotið tann 9. 

august 2018 sent til hoyringar hjá hesum pørtum: 

 

Akademikarafelagið, Almannamálaráðið, Betri Trygging, Bioanalytikarafelagið, Búskapar- 

og Løgfrøðingafelag Føroya, Ergoterapeutfelagið, Fakfelag Sjómansskúlalærara í Føroyum, 

Farmakonomfelagið Føroyadeild, Felag Tænastumanna Landsins, Felagið Føroyskir 

Sjúkrarøktarfrøðingar, Felagið Maskinmeistaralærarar, Fiskimálaráðið, Fíggjarmálaráðið, 

Fysioterapeutfelag Føroya, Føroya Arbeiðarafelag, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya 

Handverkarafelag, Føroya Lærarafelag, Føroya Pedagogfelag, Føroya Reiðarafelag, Føroya 

Skipara- og Navigatørfelag, Føroya Tekniska Lærarafelag, Føroysk Miðlafólk, Grafiska 

Yrkisfelagið, Havnar Arbeiðskvinnufelag, Havnar Arbeiðsmannafelag, Heilsu- og 

innlendismálaráðið,  Heilsuhjálparafelag Føroya, Heilsurøktarafelagið, HK stat Føroya Deild, 

Hjálparlæknaráð Føroya, Kommunala Arbeiðsgevarafelagið, Kommunufelagið, 

Kommunulæknafelag Føroya, Kost- og Føðslufelagið, Landsfelag Handverkaranna, Lív, 

Ljósmøðrafelag Føroya, Løgmansskrivstovan, Maskinmeistarafelagið, Meginfelag 

Útróðrarmanna, Mentamálaráðið, Musikklærarafelag Føroya, Prestafelag Føroya, 

Ríkisumboðið, S&K Felagið, Samtak, Serlæknafelag Føroya, Starvsmannafelagið, Trygd, 

Trygdargrunnur Fiskivinnunar, Uttanríkis- og vinnumálaráðið, Vanlukkutryggingarráðið, 

Yngri Læknar, Yrkisfelag teirra, ið starvast í tryggingar-, fíggjar-, KT o.l. fyritøkum, 

Yrkisfelagið Miðnám. 

 

Hoyringarfreistin var 6. september 2018. 

 

Samferðslumálaráðið hevur fingið hoyringarsvar frá hesum pørtum: 

Almannamálaráðnum, Betri, Fiskimálaráðnum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya 

Vanlukkutrygingarráði, Heilsu- og innlendismálaráðnum, Heilsuhjálparafelag Føroya, 

Mentamálaráðnum, Samtak, Starvsmannafelagnum, Trygd, Trygdargrunni Fiskivinnunar, 

Uttanríkis- og vinnumálaráðnum. 

 

 

Fiskimálaráðið, Fíggjarmálaráðið, Føroya Vanlukkutryggingarráð, Heilsu- og 

innlendismálaráðið, Mentamálaráðið og Uttanríkis- og vinnumálaráðið høvdu ongar 

viðmerkingar. 
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Almannamálaráðið hevur ikki viðmerkingar til ætlaðu broytingarnar, men mælir til, at 

tøkniligar broytingar verða gjørdar í § 46.  

  

 Samferðslumálaráðið tekur áheitanina til eftirtektar. 

 

 

Betri lat hoyringarsvar inn, eftir at hoyringarfreistin var úti. Tískil eru teirra viðmerkingar 

ikki viðgjørdar í hesum skjalinum.  

 

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag hevur ikki viðmerkingar til ætlaðu broytingarnar og metir tað 

vera ein fyrimun at minka um umsitingarligu mannagongdirnar, og at broytingarnar fara at 

lætta um hjá vinnuni. Harafturat verður mælt til at áseta í lógina, at løn undir sjúku aftan á 

arbeiðsskaða verður endurrindað arbeiðsgevarunum av tryggingarfeløgunum ella landinum, 

eins og dagpeningur frá Almannaverkinum verður endurgoldin Almannaverkinum. 

  

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Endamálið við hesum lógaruppskotinum er bara at 

gera tær broytingar í lógini, ið eru neyðugar fyri at flyta umsitingina av 

arbeiðsskaðatryggingarmálum. Tí verður áheitanin um at gera áseting um, at løn undir 

sjúku skal verða endurrindað arbeiðsgevarum, ikki tikin til eftirtektar á hesum sinni. 

 

 

Heilsuhjálparafelag Føroya heldur, at minsta kravið er, at Arbeiðs- og brunaeftirlitið hevur 

í minsta lagi líka góðar førleikar at viðgera mál, ið koma til stovnin, sum 

Vanlukkutryggignarráðið hevði. 

 

 Samferðslumálaráðið viðmerkir: Sí niðast í hesum skjalinum. 

 

 

Samtak mælir staðiliga frá at samtykkja uppskotið, tí mett verður, at tað eru ov fáar og ikki 

nóg góðar orsakir til at broyta verandi skipan, sum riggar væl. Í stuttum hevur Samtak hesar 

viðmerkingar: 

1. Hví broyta hesa vælvirkandi skipan, sum fólk og teirra advokatar eru væl nøgd við? 

2. Um endamálið er at stytta málsviðgerðartíðina, so hevði tað verið sera viðkomandi at 

fingið eina útgreining av málum, sum eru undir verandi skipan. 

3. Ivasamt um tað er rætt at broyta skipanina, soleiðis at eingin lækni er við, tá sjálvar 

avgerðirnar skulu takast. Umframt at vandi kann vera fyri, at dygdin á málsviðgerðini 

versnar, fer tað helst at leingja og dýrka um málsviðgerðina, um hvørt mál skal til ein 

læknakonsulent uttan fyri stovnin.  

4. Starvsfólkaviðurskiftini hjá teimum, ið starvast við málsøkinum í dag, eru ikki nevnd 

í lógaruppskotinum.  

5. Kunngerðirnar á økinum skulu dagførast. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: 

1. Í høvuðsheitum verður umsitingin flutt og ikki broytt, og mett verður, at hetta 

hevur fleiri samvirkandi fyrimunir, vísandi til viðmerkingarnar í uppskotinum. 

2. Endamálið er ikki at stytta málsviðgerðartíðina. Talan er um mál, sum av 

natúrligum ávum kunnu taka langa tíð. Harafturat nýtir Vanlukkutryggingarráðið 

ikki eina talgilda málsviðgerðarskipan, og tískil hevði tað verið eitt sera drúgt 

arbeiði at greina málsviðgerðartíðina av málunum undir verandi skipan. Ætlanin 

hjá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum er at nýta talgilda málsviðgerðarskipan.  
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3. Sí niðast í hesum skjalinum. 

4. Tikið til eftirtektar. 

5. Ætlanin er at dagføra vinnusjúkulistan. Miðað verður eftir, at listin yvir 

vinnusjúkur verður dagførdur eina ferð um árið. 

 

 
Starvsmannafelagið tekur undir við, at umsitingin av uppgávunum undir arbeiðsskaða-

tryggingarlógini verður løgd til Arbeiðs- og brunaeftirlitið, og heldur, at økini 

arbeiðsumhvørvi og arbeiðsskaðar/vinnusjúkur hoyra natúrliga saman. Ætlaða broytingin er 

ein fyrimunur fyri trygd og rættindi hjá starvsfólkum. Harumframt hevur felagið hesar 

viðmerkingar: 

1. Orðið “Samanlegging” eigur at verða strikað alla staðni í uppskotinum. 

2. Tað eigur at vera upplýst í kap. 2 í uppskotinum um starvsfólkaviðurskiftini hjá 

starvsfólkunum í Vanlukkutryggingarráðnum, eftir at uppgávurnar verða fluttar til 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið.  

3. Biðið verður um, at Samferðslumálaráðið tekur støðu til, hvørt tað fyri dygdina í 

málsviðgerðini kann vera ein fyrimunur, at nýggja arbeiðsskaðadeildin eisini hevur 

ein fastan lækna í starvi ella í minsta lagi ein fastan lækna formliga knýttan at sær.  

4. Mælt verður til at tryggja, at tær fakligu royndirnar, sum Vanlukkutryggingarráðið 

hevur vunnið sær gjøgnum árini, ikki fara fyri skeyti, men verða gagnnýttar í nýggju 

arbeiðsskaðadeildini.  

5. Felagið heldur, at støða eigur at verða tikin til, um tíðin er búgvin til, at kærur verða 

viðgjørdar av yvirskipaðum føroyskum myndugleika í staðin fyri sum nú av 

Ankestyrelsen í Danmark.  

6. Uppskotið leggur upp til, at vinnusjúkur skulu fráboðast til Arbeiðs- og brunaeftirlitið 

og aðrar avvarðandi eftirlitsstovnar. Biðið verður um, at tað verður nágreinað, hvørjir 

hinir avvarðandi eftirlitsstovnarnir eru.  

7. Mælt verður til, at arbeiðsgevarar og landi eisini fáa fráboðanarskyldu, tá ið tað snýr 

seg um møguligar vinnusjúkur. 

 

Samferðslumálaráðið: 

1. Tikið til eftirtektar. 

2. Tikið til eftirtektar. 

3. Sí niðast í hesum skjalinum. 

4. Sambært Vanlukkutryggingarráðnum nýtir Vanlukkutryggingarráðið siðvenjuna 

hjá Arbejdsskadestyrelsen (nú: Arbejdsmarkedetserhvervsforsikring). Ætlanin er 

eisini framyvir at nýta hesa siðvenju. Ætlanin er eisini at halda fram við at senda 

mál til vegleiðandi úttalilsi frá Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, sum er heimilað 

í lógini. 

5. Tað verður ikki mett at geva nóg góða rættartrygd til arbeiðstakararnar, um 

kærumyndugleikin var føroyskur. Hetta kemst av, at serlæknarnir í Føroyum eru 

so fáir, og tískil kann tað hugsast, at sami lækni, ið hevði skrivað eina læknaváttan, 

sat í kærunevndini, sum skuldi meta um somu læknaváttan.  

6. Tað er rætt, at, sum lógin er orðað í dag, kemur Arbeiðs- og brunaeftirlitið undir 

orðingina “aðrir avvarðandi eftirlitsstovnar”. Men aðrir avvarðandi eftirlitsstovnar 

eru eisini Sjóvinnustýrið og Luftfartsstyrelsen.  

7. Vísandi til, at tað ofta er ein long og torgreidd tilgongd at staðfesta vinnusjúkur, 

og at vinnusjúka kann vera íkomin hjá einum fyrrverandi arbeiðsgevara hjá 

starvsfólkinum, verður tað mett mest skynsamt at lata heilsuverkið hava ábyrgdina 

av at fráboða vinnusjúkur. 
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Trygd hevur ikki viðmerkingar til  sjálva samanleggingina og grundgevingarnar fyri henni. 

Um so er, at ætlanin er at broyta verandi mannagongd, har ein lækni altíð er til staðar, tá ið 

avgerðir verða tiknar, er Trygd ivasamt yvir fyri valda leistinum. Spurt verður, hvørjar 

útreiðslur tryggingarfeløgini koma at gjalda framyvir í mun til verandi skipan við 

Vanlukkutryggingarráðnum.  

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Fíggingarleisturin heldur fram sum áðrenn. 

Grundarlag er ikki fyri at halda, at útreiðslurnar fara at broytast, men eins og nú ber 

ikki til at siga, hvussu stórar útreiðslurnar fara at vera. Viðvíkjandi læknaligari luttøku 

í málsviðgerðini sí niðast. 

 

 

Trygdargrunnur Fiskivinnunnar tekur undir við, at ásetingin um lønjavningargrunnin 

verður strikað.  

 

 

Viðvíkjandi læknaliga leiklutinum í málsviðgerðini, eftir at uppgávurnar hjá 

Vanlukkutryggingarráðnum eru fluttar til Arbeiðs- og brunaeftirlitið at umsita 

Fleiri av hoyringarpørtunum hava sett spurnartekin við, hvussu verður við læknaliga 

leiklutinum í málsviðgerðini, tá ið umsitingin verður flutt. 

 

Tikið verður til eftirtektar, at viðmerkingarnar til lógaruppskotið ikki vóru nóg greiðar hesum 

viðvíkjandi. Samferðslumálaráðið skal viðmerkja, at ætlanin er at skipa umsitingina í eina 

arbeiðsskaðadeild á Arbeiðs- og burnaeftirlitinum. Deildin skal eftir ætlan mannast við 

tveimum skrivstovufólkum og einum fulltrúa, ið er løgfrøðingur.  

 

Frameftir fer Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu at gera meinflokkingar av øllum 

skaddum, greining av vinnusjúkum og líknandi læknafrøðiligar uppgávur. Yvirlæknin á 

deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu er serlækni í arbeiðsmedisini, granskari og professari 

á Megindeildini fyri náttúruvísindi og heilsuvísindi á Fróðskaparsetrinum. Mett verður tískil, 

at viðkomandi hevur sera góðar førleikar til at gera slíkar læknafrøðiligar metingar og geva 

myndugleikanum vegleiðing. 

 

Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu virkar longu nú sum læknafrøðilig ráðgeving hjá 

Arbeiðs- og brunaeftirlitinum.  

 

Viðvíkjandi málsviðgerðini frameftir skal viðmerkjast, at hóast Føroya 

Vanlukkutryggingarráð verður tikið av, og talan frameftir verður um avgerðir, sum verða 

tiknar av einum vanligum fyrisitingarligum myndugleika/stovni, merkir hetta ikki, at 

metingarnar hjá læknafrøðiliga ráðgevanum fara at vekta minni enn nú. Fyrisitingarliga er 

ikki hugsandi, at myndugleikin tekur eina avgerð, sum gongur ímóti eini slíkari meting. 

 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið og Dómaraskrivstovan hava gjørt avtalu um, at skrivstovufólkini 

hjá Føroya Vanlukkutryggingarráði flyta við umsitingini til Arbeiðs- og brunaeftirlitið.  

 

 


