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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) 

 

 

§ 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 
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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”. 

 

5. Í § 25 verður sum stk. 3 sett: 

“Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta, 

at fráboðanir um arbeiðsskaðar og 

vinnusjúkur skulu vera talgildar.”  

 

6. Yvirskriftin yvir § 26 verður orðað 

soleiðis: 

 

“Arbeiðs- og brunaeftirlitið” 

 

7. § 26 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 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.” 

 

8. § 27 verður strikað. 

 

9. Yvirskriftin yvir § 29 verður orðað 

soleiðis: 

 

“Freistir” 

 

10. Yvirskriftin yvir § 35 verður strikað. 

 

11. § 35 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 35. Landsstýrismaðurin ásetir nærri 

reglur í kunngerð um kærur um 

avgerðir, sum eru tiknar sambært hesi 

løgtingslóg, herundir hvør kann kæra, 

kærufreist, um kærur skulu hava 

steðgandi virknað og skyldur í 

samband 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.”   

 

12. Í § 36, stk. 2 verður “Ankestyrelsen” 

broytt til: “kærumyndugleikin”. 

 

13. § 37 stk. 1 og 2 verða orðað soleiðis: 

“§ 37. Myndugleikar, stovnar, haruppií 

Vinnusjúkugrunnurin, arbeiðsgevarar, 

tey tryggjaðu, umframt onnur hava 

eftir áheitan skyldu til at lata 

kærumyndugleikanum allar tær 

upplýsingar, sum kærumyndugleikin 
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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 

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.” 

 

14. Í § 41, stk. 3 verður “Almannastovan” 

broytt til: “Almannaverkið”. 

 

15. Í § 46, stk. 1 verður “Almannastovuni” 

broytt til: “Almannaverkinum”. 

 

16. § 46, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

“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.” 

 

17. Í § 75, stk. 1, 1. pkt. verður 

“Almannastovan” broytt til: 

“Almannaverkið”, og “sbr. § 21, stk. 

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

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Orsøkin til, at málið verður tikið upp, er, at mett verður, at umleggingin fer at hava fleiri ágóðar við 

sær. Vanlukkutryggingarráðið og Arbeiðs- og brunaeftirlitið arbeiða við tætt skyldum økjum innan 

arbeiðsmarknaðarmál, og hoyra bæði undir Samferðslumálaráðið.  

 

Bæði arbeiðsskaðatryggingarlógin og arbeiðsumhvørvislógin áseta fráboðanarskyldu viðvíkjandi 

arbeiðsvanlukkum. Hóast kravdu fráboðanirnar eru nærum eins, er onki samstarv um hesar 

fráboðanir. Ein umskipan hevði havt við sær, at tað einans var neyðugt hjá arbeiðsgevaranum at boða 

frá hjá einum almennum myndugleika. Hetta hevði eisini havt við sær eitt hægri tænastustøði, m.a. 

av tí, at partarnir á arbeiðsmarknaðinum bara skulu fyrihalda seg til ein myndugleika, eina fráboðan, 

eina heimasíðu, kunning o.a.  

 

Umskipanin hevði eisini havt við sær, at stovnurin í størri mun kundi samstarva við aðalaráðið um 

dagføring av lóggávuni á arbeiðsskaðatryggingarøkinum.  

 

Harumframt hevði umskipanin givið fleiri møguleikar fyri samvirkandi fyrimunum (synergieffekt) 

og harvið eina skynsamari gagnnýtslu av fíggjarliga tilfeinginum innan arbeiðsumhvørvisøkið; t.d. 

journal, bókhald, fíggjarstýring, hagtølum og leiðslu.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Føroya Vanlukkutryggingarráð (tá Det færøske Ulykkesforsikringsråd) varð upprunaliga sett á stovn 

við Anordning nr. 389 af 15. november 1966 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde. Ráðið varð 

tá umsitingarliga staðsett hjá Føroya Rætti við sorinskrivaranum sum føddum formanni.  

Málsøkið varð yvirtikið í 1980, og Vanlukkutryggingarráðið virkar nú sambært løgtingslóg nr. 67 frá 

25. mai 2009 um trygging móti avleiðingunum av arbeiðsskaða. Vanlukkutryggingarráðið er tó 

varðveitt við staðseting hjá Føroya Rætti og sorinskrivaranum sum føddum formanni.  

Í høvuðsheitum er virksemið hjá Vanlukkutryggingarráðnum lík teirri hjá fyrrverandi danska 

Arbejdsskadestyrelsen. Høvuðsuppgávan hjá Vanlukkutryggingarráðnum er at taka avgerðir í málum 

um arbeiðsskaðatrygging og málum viðvíkjandi vinnusjúkum. Harumframt hevur ráðið aðrar smærri 

umsitingarligar uppgávur.  

Umframt sorinskrivaran, sum er føddur formaður, er Vanlukkutryggingarráðið mannað við 4 

nevndarlimum, sum landsstýrismaðurin tilnevnir. Ein limur skal vera útbúgvin lækni og verður 

tilnevndur eftir tilmæli frá Vanlukkutryggingarráðnum.  

Vanlukkutryggingarráðið skal hava skrivara, sum hevur lokið løgfrøðiligt embætisprógv ella annað 

viðkomandi prógv frá hægri lærustovni. 

Hóast tað fyrr var vanligt at leggja yvirtiknar umsitingarligar uppgávur til serkønar nevndir og 

danskar myndugleikar í Føroyum, gerst hetta alsamt minni vanligt. Føroyska landsfyrisitingin er ment 

munandi, og flestu av hesum umsitingarligu uppgávunum liggja nú hjá føroyskum stovnum. Verandi 

skipan og staðseting av Vanlukkutryggingarráðnum var møguliga skilvís í 1966, men er 

ótíðarhóskandi í 2018. 
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1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at gera neyðugu broytingarnar, soleiðis at tað er gjørligt at leggja 

uppgávurnar hjá Vanlukkutryggingarráðnum til Arbeiðs- og brunaeftirlitið. Bygnaðurin og virksemið 

hjá Vanlukkutryggingarráðnum er ásett í løgtingslóg nr. 67 frá 25. mai 2009 um trygging móti 

avleiðingunum av arbeiðsskaða. Lógin og kunngerðir, givnar við heimild í lógini, sum nevna 

Vanlukkutryggingarráðið, mugu tískil broytast.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við umleggingini verður Føroya Vanlukkutryggingarráð tikið av, og uppgávurnar verða lagdar til 

Arbeiðs- og brunaeftirlitið at umsita.  

 

Umleggingin hevur við sær, at nærum øll vitan um arbeiðsóhapp, arbeiðsumhvørvi, skaðar og árin 

verður savnað í einum stovni. Fíggjarliga og umsitingarliga orkan á arbeiðsmarknaðarøkinum verður 

gagnnýtt betur, umframt at Arbeiðs- og brunaeftirlitið sum stovnur verður styrktur m.a. í mun til 

luttøku í fakligum arbeiði, arbeiðsbólkum, lógarfyrireikandi arbeiði og strategimenning. Umleggingin 

fer eisini at styrkja umsitingina av arbeiðsskaðatryggingarlóggávuni og tryggja, at lógarverkið 

áhaldandi verður dagført.  

 

Ætlanin er at skipa umsitingina í eina arbeiðsskaðadeild á Arbeiðs- og brunaeftirlitinum. Deildin skal 

eftir ætlan verða mannað 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. Deildin fyri Arbeiðs- og 

Almannaheilsu virkar longu nú sum læknafrøðilig ráðgeving hjá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum. Við 

at hava Deildina fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu at ráðføra seg við, verður tryggjað, at tað altíð er 

læknafrøðilig servitan við í málsviðgerðini, og vitanin verður savnað á deild í sjúkrahúsverkinum í 

staðin fyri at vera tengd at ávísum persóni. 

 

Viðvíkjandi málsviðgerðini frameftir skal viðmerkjast, at hóast Føroya Vanlukkutryggingarráð 

verður tikið av, og talan framyvir 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 í samráð við Samferðslumálaráðið gjørt 

avtalu um, at skrivstovufólkini hjá Føroya Vanlukkutryggingarráði flyta við umsitingini til Arbeiðs- 

og brunaeftirlitið.  

 

Hjá Vanlukkutryggingarráðnum starvast tvey skrivstovufólk, sum eftir 1. januar 2019 fara at starvast 

hjá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum. Hóast talan ikki er um eina yvirtøku av einum donskum málsøki, 

men um eina flyting av umsitingarligum uppgávum, verða starvsfólkaviðurskiftini ætlandi viðgjørd 

sambært aðalreglunum í lov nr. 528 frá 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i 

forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, og sambært 

løgtingslóg nr. 81 frá 14. mai 2005 um rættindi løntakaranna í sambandi við, at landsstýrið yvirtekur 

mál og málsøki frá ríkismyndugleikunum. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 
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Hesir partar hava fingið uppskotið til ummælis: 

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, Uttanríkis- og vinnumálaráðið, Vanlukkutryggingarráðið, Yngri Læknar, 

Yrkisfelag teirra, ið starvast í tryggingar-, fíggjar-, KT o.l. fyritøkum, Yrkisfelagið Miðnám. 

 

Samferðslumálaráðið hevur fingið hoyringarsvar frá hesum pørtum: Almannamálaráðnum, Betri, 

Fiskimálaráðnum, Fíggjarmálaráðnum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Vanlukkutrygingarráði, 

Heilsu- og innlendismálaráðnum, Heilsuhjálparafelag Føroya, Mentamálaráðnum, Samtak, 

Starvsmannafelagnum, Trygd, Trygdargrunni Fiskivinnunar og Uttanríkis- og vinnumálaráðnum. 

 

Víst verður til ummælisskjalið í fylgiskjali 2.  

 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur. Føroya 

Vanlukkutryggingarráð er longu ein sjálvstøðug høvuðskonta á fíggjarlógini (høvuðskonta 

17.31.1.13); starvsfólkaútreiðslurnar eru partur av hesi høvuðskonto. Sbrt. fíggjarlógaruppskotinum 

fyri 2019 verður hendan konto ein undirkonto til høvuðskonto hjá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum 

(høvuðskonta 17.39.1.07). (Sí s. 360-364 í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019.) 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at lógaruppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri landið, við at fíggjarliga 

og umsitingarliga orkan á arbeiðsmarknaðarøkinum verður gagnnýtt betur, umframt at Arbeiðs- og 

brunaeftirlitið sum stovnur verður styrktur m.a. í mun til luttøku í fakligum arbeiði, arbeiðsbólkum, 

lógarfyrireikandi arbeiði og strategimenning. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri vinnuna við tað, at arbeiðsgevarar bara skulu venda sær 

til ein myndugleika í sambandi við arbeiðsskaðar.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 
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2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar kendar marknaforingar eru á økinum. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir og ger ikki størri inntriv í rættindi 

hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Fleiri konsekvensbroytingar eru í uppskotinum, soleiðis at gjøldini, ið fyrr skuldu gjaldast til Føroya 

Vanlukkutryggingarráð, nú verða goldin til Arbeiðs- og brunaeftirlitið. Harumframt verður heimilað 

landsstýrismanninum at gera ásetingar í kunngerð um gjøld, sum nú eru regulerað í § 35, stk. 6 og § 

37, stk. 3. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Við lógaruppskotinum fær landsstýrismaðurin heimild til at áseta í kunngerð tær skyldurnar, sum í 

dag eru ásettar í § 37, stk. 1 og 2 í lógini.  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella til kommunur? 

Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur um talgilda fráboðan av arbeiðsskaðum og vinnusjúkum sbrt. 

§ 25, stk. 3 (broyting nr. 5 í uppskotinum). Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um kæru um 

avgerðir, tiknar sambært lógini. Landsstýrismaðurin kann eisini leggja kærumyndugleikan til eina 

kærunevnd ella óheftan stovn, hvørs avgerðir eru endaligar innan fyrisitingina. Landsstýrismaðurin 

kann gera avtalu við danska Ankestyrelsen um at fyrireika kærumálini. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 
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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 Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1-3 og 6 

Broytingarnar snúgva seg einans um at broyta Vanlukkutryggingarráðið til Arbeiðs- og 

brunaeftirlitið.  

 

Til nr. 4 

Tá ið arbeiðsskaðatryggingarlógin varð broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 12. mai 2015, vórðu nýggj 

stykkir sett í § 21. Aðrar greinir í lógini, ið vísa til § 21, vórðu ikki broyttar samsvarandi. Tað verður 

hervið rættað. 

 

Til nr. 5 

Ásetingin heimilar landsstýrismanninum at áseta reglur um, at fráboðanir um arbeiðsskaðar og 

vinnusjúkur skulu vera talgildar. Ítøkiligar ætlanir eru ikki um at áseta slíkt krav, men mett verður, at 

eitt slíkt krav kann gerast viðkomandi, tá ið talgildingin av Føroyum er komin longri áleiðis.  

 

Til nr. 7 

Broytingin hevur til endamáls at staðfesta, at Arbeiðs- og brunaeftirlitið er útinnandi myndugleikin 

sambært arbeiðsskaðatryggingarlógini. Harumframt eru tilhoyrandi broytingar av tekniskum slagi. 

 

Til § 26, stk. 1 

Ásetingin staðfestir, at Arbeiðs- og brunaeftirlitið er útinnandi myndugleikin sambært lógini. 

 

Til § 26, stk. 2 

Ásetingin ásetur herdar gegnisreglur fyri starvsfólkini hjá Arbeiðs- og brunaeftirlitinum, soleiðis at 

hesi ikki mugu starvast hjá ella taka lut í leiðsluni í tryggingarfelag, sum teknar 

arbeiðsskaðatryggingar í Føroyum, ella vera limur í ella starvast í Vinnusjúkugrunninum. Talan er 

um somu reglur, ið eru galdandi fyri limir í Vanlukkutryggingarráðnum sambært verandi § 27, stk. 2. 

 

Til § 26, stk. 3 

Talan er um eitt framhald av heimildini hjá Vanlukkutryggingarráðnum í verandi § 27, stk. 4. 

 

Til § 26, stk. 4 

Talan er um eitt framhald av heimildini hjá Vanlukkutryggingarráðnum í verandi § 26, stk. 2. 

 

Til § 26, stk. 5 

Talan er um eitt framhald av heimildini hjá Vanlukkutryggingarráðnum í verandi § 26, stk. 3. 

 

Til § 26, stk. 6 

Talan er um eitt framhald av heimildini hjá landsstýrismanninum í verandi § 27, stk. 5, ið heimilar 

landsstýrismanninum at kunngera ásetingar um gjøld, sum standast av umsitingarútreiðslum og 

stovnsútreiðslunum, sum Arbeiðs- og brunaeftirlitið hevur av arbeiðsskaðatryggingarlógini.  

 

Til nr. 8 
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Ásetingin um val og skipan av Vanlukkutryggingarráðnum verður strikað. 

 

Til nr. 9 

Í yvirskriftini yvir § 29 verður “Freistir Vanlukkutryggingarráðsins” broytt til “Freistir”.  

 

Til nr. 10 

Yvirskriftin yvir § 35, ”Ankestyrelsen”, verður strikað. 

 

Til nr. 11 

Til § 35, stk. 1: 

Tað er ikki hóskandi, at avgerðir, sum verða tiknar av einum myndugleika undir landsstýrinum, skulu 

kærast til ein danskan myndugleika. Tí verða ásetingarnar um at kærast kann til Ankestyrelsen í 

Danmark tiknar úr lógini. Ístaðin verður heimild givin til landsstýrismannin at áseta nærri reglur um 

kærur í kunngerð. Her kann landsstýrismaðurin áseta reglur um t.d., hvør kann kæra, hvat kærast kann 

um, kærufreist, um kærur skulu hava steðgandi virknað, um avgerðir í kærumálum skulu vera 

endaligar innan fyrisitingina, og um skyldur í sambandi við kærumálsviðgerðina. Her verður hugsað 

um, at myndugleikar, stovnar, haruppií Vinnusjúkugrunnurin, arbeiðsgevarar, tey tryggjaðu umframt 

onnur kunnu hava skyldu til at lata upplýsingar, sum eru av týdningi fyri kærumálsviðgerðina. Eisini 

kunnu sakkøn gera kanningar á arbeiðsplássum.  

 

Eisini kunnu ásetingar gerast um, at tryggjaði hevur skyldu til at gera eftir boðum frá 

kærumálsviðgeranum; t.d. geva nærri frágreiðingar í málinum, lata seg kanna av lækna, lata seg 

innleggja á sjúkrahús til nærri kanningar ella lata seg arbeiðsroyna.  

 

Til § 35, stk. 2 

Landsstýrismanninum verður heimilað at leggja kærumyndugleikan til eina kærunevnd ella óheftan 

stovn, hvørs avgerðir eru endaligar innan fyrisitingina; t.d. Føroya Kærustovn. 

 

Til § 35, stk. 3 

Av tí, at mett verður, at tað ikki eru nóg nógvir serlæknar í Føroyum til bæði at gera serlæknaváttanir 

í sambandi við avgerðir, sum skulu takast sambært lógini, og til at viðgera kærumál, har m.a. somu 

serlæknaváttanir skulu viðgerast, verður tað mett skilabest, at landsstýrismaðurin hevur heimild til at 

gera avtalu við danska Ankestyrelsen um at fyrireika kærumálsviðgerðina. Í dag er tað danska 

Ankestyrelsen, sum er kærumyndugleiki sambært lógini. 

 

Til § 35, stk. 4 

Tað verður heimilað landsstýrismanninum at gera ásetingar um gjøld, sum standast av 

kærumálsviðgerð sambært lógini. T.d. at útreiðslurnar, ið standast av kærumálsviðgerðini, sbrt. stk. 

1-3, skulu rindast av ávikavist tryggingarfelagnum, av landinum, sbr. § 21, stk. 7, ella av 

Vinnusjúkugrunninum.  

 

Til nr. 12 og 13 

Av tí, at Ankestyrelsen ikki longur skal vera kærumyndugleiki, verður “Ankestyrelsen” broytt til 

“kærumyndugleikin”. 

 

Til nr. 14 og 15 

Almannastovan hevur skift navn til Almannaverkið. 
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Til nr. 16 

Almannastovan hevur skift navn til Almannaverkið. Skipanin við sjúkratrygd til fiskimenn fór úr gildi 

31.12.2016. Tískil verður ásetingin um Lønjavningargrunnurin, sum er vorðin til Trygdargrunn 

Fiskivinnunar, tikin úr arbeiðsskaðatryggingarlógini.  

 

Til nr. 17 

Almannastovan hevur skift navn til Almannaverkið. Tilvísingin til § 21, stk. 4 verður rættað til § 21, 

stk. 7, sí viðmerking til broyting nr. 4. 

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu.  

 

 

 

 

 

Samferðslumálaráðið, 1. november 2018 

 

 

 

Aksel V. Johannesen 

løgmaður 

 

/ Rúni Joensen 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal  1: Javntekstur 

Fylgiskjal  2: Ummælisskjal 

Fylgiskjal  3: Hoyringarsvar frá Almannamálaráðnum 

Fylgiskjal  4: Hoyringarsvar frá Betri 

Fylgiskjal  5: Hoyringarsvar frá Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Fylgiskjal  6: Hoyringarsvar frá Heilsuhjálparafelag Føroya 

Fylgiskjal  7: Hoyringarsvar frá Samtaki 

Fylgiskjal  8: Hoyringarsvar frá Starvsmannafelagnum 

Fylgiskjal  9: Hoyringarsvar frá Trygd 

Fylgiskjal 10:Hoyringarsvar frá Trygdargrunni Fiskivinnunnar 

 


