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Ummælisskjal  
 

Uppskot til løgtingslóg um at banna mismuni og tryggja javnviðgerð á 

arbeiðsmarknaðinum  

 

 

 

Lógaruppskotið varð sent til ummælis tann 17. januar 2019 við ummælisfreist 25. januar 

2019. Umframt at lógaruppskotið varð lagt á hoyringsportalin hjá landsstýrinum og á 

heimasíðuna hjá Samferðslumálaráðnum, varð uppskotið sent til ummælis hjá hesum 

pørtum: 

 

Akademikarafelagið, Almannamálaráðið, Arbeiðs- og brunaeftirlitinum, 

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 

Kærustovni, 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, Javnstøðunevndin, Kommunala Arbeiðsgevarafelagið, 

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

Føroyar, Ljósmøðrafelag Føroya, Løgmansskrivstovan, Maskinmeistarafelagið, MEGD, 

Meginfelag Útróðrarmanna, Mentamálaráðið, Musikklærarafelag Føroya, Prestafelag 

Føroya, S&K Felagið, Samtak, Serlæknafelag Føroya, Starvsmannafelagið, Uttanríkis- og 

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

fyritøkum, Yrkisfelagið Miðnám. 

 

Samferðslumálaráðið fekk ummælir frá hesum pørtum: 

 

Almannamálaráðnum, Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya, Fakfelagssamstarvinum, 

fakfelagsumboðunum í fylgibólkinum til arbeiðið við lógaruppskotinum, Fiskimálaráðnum, 

Fíggjarmálaráðnum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Kærustovni, Heilsu- og 

innlendismálaráðnum, Heilsuhjálparafelag Føroya, Javnstøðunevndini, Kommunala 

Arbeiðsgevarafelagnum, LGBT Føroyar, MEGD, Mentamálaráðnum og Samtak. 
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Fiskimálaráðið, Heilsu- og innlendismálaráðið og Mentamálaráðið høvdu ongar 

viðmerkingar. 

 

Almannamálaráðið metir, at lógaruppskotið er eitt framstig á økinum, og tikið verður undir 

við, at lógin eisini fevnir um at banna mismuni vegna kyn, tí mett verður, at tað er ein 

fyrimunur, at allur mismunur og javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum eru í somu lóg og undir 

sama myndugleika. 

 

 Samferðslumálaráðið fegnast um jaligu viðmerkingarnar. 

 

 

Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya tekur undir við lógaruppskotinum. Heldur, at tað 

kundi verið skilagott, at klagunevndin, sum verður sett á stovn við lógaruppskotinum, eisini 

fer at viðgera møgulig brot á javnstøðulógina. Á tann hátt kundi Javnstøðunevndin, sum er 

mannað við leikfólkum, tikið sær av tí kunnandi og upplýsandi partinum í javnstøðulógini, 

meðan klagunevndin sbrt. lógaruppskotinum kundi tikið sær av tí løgfrøðiliga partinum. 

  

Samferðslumálaráðið heldur at hetta er eitt gott hugskot. Víst verður til § 11, stk. 8, 

2. pkt., har tað stendur, at klagumál sbrt. øðrum lógum kunnu leggjast til 

klagunevndina, um málini hóska saman. Í serligu viðmerkingunum stendur, at hugsa 

verður um klagumál sbrt. javnstøðulógini.  

 

 

Fakfelagssamstarvið (Starvsmannafelagið, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, 

Føroya Pedagogfelag, Akademikarafelag Føroya, Havnar Arbeiðskvinnugelag og Føroya 

Lærarafelag) fegnast um lógaruppskotið frá Samferðslumálaráðnum og heldur, at tað er í 

tøkum tíma, at slík lóggáva kemur í Føroyum, sum hevur verið galdandi í grannalondunum í 

áravís. Metir, at lógin kann geva starvsfólki veruliga og ítøkiliga verju, t.d. í setanar- og 

uppsagnarmálum um mismun vegna eyðkennini, sum eru nevnd í lógini. Tillagingarskyldan 

er eitt týðandi amboð at tryggja starvsfólk við breki. Hevði ynskt, at fylgibólkurin, ið varð 

settur, fekk betri stundir at viðgera málið, men heldur ikki, at tað er nøkur grundgeving fyri, 

at uppskotið ikki verður lagt fram sum ætlað, nú skeiðið hjá sitandi samgongu fer at halla. 

Heldur, at Samferðslumálaráðið hevur tikið hædd fyri kritikki og ivamálum, sum hava verið 

í tilgongdini, og at tað er gott, at uppskotið liggur so nær donsku forskelsbehandlingsloven. 

Tað í sær sjálvum gevur ein tryggleika fyri, at lógin verður góð og trygg at umsita hjá 

arbeiðsmarknaðinum, og ein rættarpraksis er, sum kann leggjast til grund, tá lógin skal 

umsetast til veruleika. Víst verður eisini til hoyringssvarið frá umboðunum fyri løntakarar í 

fylgibólkinum. Metir, at lógaruppskotið er rímiliga væl gjøgnumarbeitt, og at tað 

innihaldssliga ikki er nøkur forðing fyri at leggja uppskotið fyri løgtingið. Vónar, at ein 

breiður meiriluti í løgtinginum fer at taka undir við lógaruppskotinum. 

 

 Samferðslumálaráðið fegnast um viðmerkignarnar frá Fakfelagssamstarvinum. 

 

 

Fíggjarmálaráðið tekur undir við, at hesi viðurskifti verða skipað í lóg. Talan er um eitt 

lógaruppskot, ið fer at fáa stóra ávirkan á føroyskan arbeiðsrætt, um tað verður samtykt. 

Fylgibólkurin átti at luttikið í arbeiðinum við lógaruppskotinum, til tað var liðugt, tí talan er 

um arbeiðsmarknaðarlóggávu, ið hevur munandi broytingar við sær. Av tí, at brekhugtakið í 

§ 1 í lógaruppskotinum í ávísum førum eisini umfatar langtíðarsjúku, verða krøvini til 

arbeiðsgevarar orsakað av tillagingarskylduni herd heilt munandi. Dømir eru um 

uppsagnarmál vegna langtíðarsjuku, har danskir arbeiðsgevarar eru dømdir at gjalda stórar 
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upphæddir í viðurgjaldi – heilt upp til 12 mánaðarlønir – tí teir ikki hava klárað at lyft 

próvbyrðuna í mun til, at teir hava hildið tillagingarskylduna. Verður rættarstøðan 

viðvíkjandi viðurgjaldi í sambandi við mál um uppsøgn av starvsfólkum vegna 

langtíðarsjúku við hesum tann sama í Føroyum sum í Danmark, merkir tað eina rættiliga 

munandi og prinsipiella broyting í føroyskum arbeiðsrætti, har viðurgjald í dag ikki er ein 

týðandi partur.  

 

Samferðslumálaráðið ásannar, at tað er sera harmiligt, at fylgibólkurin ikki varð 

tikin meira upp á ráð í tilgongdini við lógaruppskotinum. Tá tað er sagt, so er í stóran 

mun tikið hædd fyri ráðum og viðmerkingum frá fylgibólkinum, og 

Samferðslumálaráðið hevði stórt gagn av fylgibólkinum. Av tí, at ásetingarnar um 

viðurgjald eru eins í lógaruppskotinum og í forskelsbehandlingsloven, so eru 

sannlíkindini stór fyri, at viðurgjøldini verða eins stór í Føroyum sum í danskari 

rættarvenju. Hetta fer at geva løntakarum eina munandi betri verju í mun til støðuna í 

dag. 

 

 

 

Føroya Arbeiðsgevarafelag fýlist á, at hoyringsfreistin var alt ov stutt til eitt lógaruppskot, 

sum er so umfatandi í innihaldi, og har nógv ivamál framhaldandi eru, og at setti 

fylgibólkurin ikki fekk høvi at fylgja arbeiðinum við lógaruppskotinum upp. Orsakað av 

stutta skotbránum eru bara gjørdar viðmerkingar til tvey av punktunum, har Føroya 

Arbeiðagevarafelag serliga hevur atfinningar og ivamál.  

1. Bæði reint málsliga og í mun til innihald eru t.d. ásetingar, sum eru ógreiðar. Hvat 

merkir t.d. orðið “sáttmáli” í § 14, stk. 1? Er her talan um kollektivar sáttmálar 

eisini? Viðmerkingarnar til greinina gera ikki ásetingina greiðari. Hvat merkir 

“ódámligt huglag” í § 2, stk. 6 og stk. 7? Og hví er t.d. akkurát 18 ár tikið fram sum 

eitt mark í § 3, stk. 3? “sáttmáli” í § 14, stk. 1 og allastaðni í lógartekstinum er broytt 

til “kollektivur sáttmáli”. Ódámligt huglag er umseting av “ubehageligt klima” í 

donsku lógini um ligestilling af kvinder og mænd. Orsøkin, til at 18 ár er tikið fram 

sum eitt mark í § 3, stk. 3, er, at tað stendur í donsku forskelsbehandlingsloven. 

2. § 11 og § 12 um klagunevnd hava týðiliga íblástur frá danska 

ligebehandlingsnævnet. Tankin er ivaleyst góður, men her eru nógvir leysir endar í 

mun til aðra føroyska lóggávu og kærumøguleikar. Hvussu er markamótið við t.d. 

Javnstøðunevndina, við Fasta Gerðarrætt og við sáttmálanevndina fyri 

Yrkisútbúgvingar? Danska Ligebehandlingsnævnet virkar eftir lov om 

Ligebehandlingsnævnet. Fyri tað fyrsta hevur Ligebehandlingsnævnet fleiri lógir á 

sínum øki, m.a. donsku javnstøðulógina. Harafturat verður í lógini júst komið inn t.d. 

markamótið við kollektivu sáttmálarnar og fakrættarliga økið, og tað er ásett, at til 

ber ikki at leggja sama mál fyri bæði støðini. Ongin støða verður tikin til hetta í 

lógaruppskotinum. Tikið til eftirtektar við nýggjari áseting í § 11, stk. 10 og stk. 11. 

Har stendur, at klagunevndin kann ikki viðgera klagur, sum kunnu leggjast til 

avgerðar hjá øðrum fyrisitingarligum myndugleika, áðrenn hesin hevur tikið avgerð í 

málinum; um tann avgerðin er endalig innan fyrisitingina, kann hon ikki klagast til 

klagunevndina. Tað er ein treyt fyri viðgerð í klagunevndini, at málið ikki er til 

viðgerðar í rættinum ella í fakrættarligari viðgerð. Og í stk. 11:  Hóast ásetingina í § 

14, stk. 2 kann klagunevndin viðgera klagur frá arbeiðstakara um brot á ásetingar í 

kollektivum sáttmála, sum inniheldur samsvarandi vernd sum handan lóg, treytað av, 

at løntakarin prógvar, at viðkomandi fakfelag ikki ætlar at byrja fakrættarliga 

viðgerð av kravinum.  

Mett verður ikki, at lógaruppskotið er nóg væl fyrireikað í mun til tær skipanir, sum føroyski 

arbeiðsmarknaðurin longu virkar undir. Hóast Føroya Arbeiðsgevarafelag ikki er ímóti eini 
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lóg, sum bannar mismuni og tryggjar javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum, verður staðiliga 

frámælt at leggja lógaruppskotið fyri tingið, sum tað nú fyriliggur. Felagið er framhaldandi 

sinnað at luttaka í einum fylgibólki at gera eina væl orðaða og samanhangandi lóg. 

 

Samferðslumálaráðið ásannar, at tað er sera harmiligt, at fylgibólkurin ikki varð 

tikin meira upp á ráð í tilgongdini við lógaruppskotinum. Tá tað er sagt, so er í stóran 

mun tikið hædd fyri ráðum og viðmerkingum frá fylgibólkinum, og 

Samferðslumálaráðið hevði stórt gagn av fylgibólkinum. Viðmerkingarnar hjá 

Føroya Arbeiðsgevarafelag verða tiknar til eftirtektar. Ásett eru markamót millum 

lógaruppskotið og onnur rættarstig (instanser). Sí viðmerkingarnar omanfyri við 

bláum teksti. 

 

 

Føroya Kærustovnur vísir á munin á málum sambært lógaruppskotinum og á málunum, 

sum Kærustovnurin annars viðger. Størsti parturin av virkseminum hjá Kærustovninum 

inniber eina meting av avgerðum hjá almennum myndugleikum, og arbeitt verður eftir 

officialprinsippinum. Tað merkir í stuttum, at Kærustovnurin hevur skyldu til at upplýsa 

málini, soleiðis at komið verður fram til rættar avgerðir. Avvarðandi myndugleikar hava 

skyldu til at upplýsa málini fyri nevndunum og eru undir eftirkanning hjá 

Umboðsmanninum. Hetta ger seg ikki galdandi, tá talan er um privatar arbeiðsgevarar, og tí 

kann hugsast, at viðgerðin eftir lógini um at banna mismuni og tryggja javnviðgerð á 

arbeiðsmarknaðinum meira kemur at minna um eina viðgerð í rættinum, har 

samráðingargrundreglan (forhandlingsprincippet) er galdandi, og hvør partur leggur fram 

tað, ið viðkomandi metir vera av týdningi, og støða verður síðan tikin út frá tí framlagda.  

 Eisini verður víst á, at Ankestyrelsen í Danmark vísir mál til Ligebehandlingsnævnet 

frá sær, ið ikki kunnu avgerast uttan vitnisfrágreiðingar.  

 Samanborið verður við kærur eftir lóg um setanarviðursifti, har tað er lagt til 

Vinnukærunevndina at taka støðu til, um arbeiðsgevarin hevur hildið upplýsingarskylduna 

eftir lógini. Hvørki Vinnukærunevndin, ella klagunevndin í lógaruppskotinum skulu taka 

avgerð um viðurlagið, men tað er lagt til dómstólin. Er endamálið at fáa viðurgjald, sýnist 

klaguviðgerðin sum eitt óneyðugt stig á leiðini. 

 Ein grundleggjandi munur á virkseminum hjá Føroya Kærustovni og tí virksemi, ið 

ið klagunevndin sbrt. lógaruppskotinum skal taka sær av, eru ásetingarnar um tær 

uppfylgjandi  uppgávurnar hjá klagunevndini í § 12.  

 Mælt verður frá at leggja klagunevndina afturat virkseminum hjá Kærustovninum. 

Viðgerð av slíkum málum hevði hóskað seg betri hjá Javnstøðunevndini, sum longu viðgerð 

klagumál sbrt. løgtingslóg um javnstøðu millum kvinnur og menn, ella hjá eini 

mannarættindaeind, um ein tílík verður sett á stovn, ella í rættarskipanini. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Støða er ikki tikin til, hvar klagunevndin skal 

staðsetast við skrivstovu. Javnstøðunevndin hevur sagt, at hon er ikki før fyri, sum 

nú er, at taka sær av klagumálum sambært uppskotinum. Tískil er ásett í lógina, at 

landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur fyri, hvussu klagumál eftir hesi lóg skulu 

handfarast og fyri virkið hjá klagunevndini. Verður lógaruppskotið samtykt, verður 

farið undir eina tilgongd, har tað verður kannað, hvar besta staðsetingin hjá 

klagunevndini er. Skotið er upp, at lógin kemur í gildi 1. januar 2020, so væntandi 

verður tíð til leggja virksemið hjá klagunevndini í rætta legu áðrenn gildiskomuna. Í 

Danmark er Ankestyrelsen skrivarastova fyri Ligebehandlingsnævnet, sum hevði 

svarað til, um Føroya Kærustovnur hevði verið skrivarastova fyri klagunevndina 

sbrt. lógarruppskotinum. 
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Heilsuhjálparafelag Føroya lesur viðmerkingarnar til § 1 soleiðis, at arbeiðsgevarin ikki 

longur kann siga fólki upp vegna 67 ára aldur, og um ein persónur, ið er 68 ella eldri søkir 

starv, hevur hesin somu rættindi at fáa starvið sum umsøkjari, ið ikki hevur nátt 

pensjónsaldur. Heldur, at tað er týdningarmikið, at greiðar reglur eru, sum forða fyri, at 

starvsfólk, ið fylla 17 ár ella 18 ár vera koyrd úr starvi, tí tey hava krav á hægri løn sambært 

sáttmála. Fegnast um tillagingarskylduna í mun til starvsfólk, ið bera brek, men ynskir 

greiðar reglur ella vegleiðingar í sambandi við setan av starvsfólkum. Metur, at tað er 

neyðugt, at viðurgjald fyri brot á lógina verður sett nóg høgt, soleiðis at arbeiðsgevarin ger 

alt fyri ikki at bróta lógina. Metir, at tað er umráðandi, at tað eru greiðar reglur fyri, hvussu 

brot á lógina kunnu kærast, og at neyðug fígging er til klagunevndina á fíggjarlógini. 

Felagið heldur, at tað er gott at fáa eina mismunarlóg á arbeiðsmarknaðinum, men hevði 

ynskt eina lóg, sum bannaði mismuni á øllum geirum í samfelagnum. Tekur undir við lógini 

við nevndu viðmerkingum. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Viðvíkjandi pensjónsaldri. Fyri at gera tað greitt, 

at tað framhaldandi kann gerast munur, tá ið fólk pensjónerast, verður sett í lógina, at 

hóast ásetingina í § 3, stk. 1 er lógin ikki til hindurs fyri at varðveita aldursmark, sum 

fylgir av rundskrivi, felagssemjum ella sáttmálum, treytað av, at aldursmørkini eru 

objektivt og rímiliga grundað í einum lógligum endamáli innan fyri rammurnar av 

føroyskum rætti, og tiltøkini at røkka tí eru hóskandi og neyðug. Viðvíkjandi 

tillagingarskylduni: tað er møguligt, at greiðari reglur ella vegleiðingar verða gjørdar 

eftir at lógin er komin í gildi. Viðvíkjandi viðurgjaldi: tað verður upp til 

dómstólarnar at seta viðurgjaldið. Nærri reglur vera gjørdar av landsstýrismanninum 

viðvíkjandi klagunevndini.  

 

 

Javnstøðunevndin undrast á, at setti fylgibólkurin ikki fekk høvi at viðgera uppskotið á 

uppfylgjandi fundum, sum annars sýntist vera ætlanin. Fyrivarni verður tikið fyri, um lógin 

er sambærlig við løgtingslóg um javnstøðu millum kvinnur og menn frá 1994, og um tað 

rætta ikki hevði verið at endurskoða hesa samstundis. Orsakað av stuttu hoyringsfreistini 

vóru ikki stundir at viðgera uppskotið nágreiniliga.  

  

Samferðslumálaráðið ásannar, at tað er sera harmiligt, at fylgibólkurin ikki varð 

tikin meira upp á ráð í tilgongdini við lógaruppskotinum. Tá tað er sagt, so er í stóran 

mun tikið hædd fyri ráðum og viðmerkingum frá fylgibólkinum, og 

Samferðslumálaráðið hevði stórt gagn av fylgibólkinum. Viðvíkjandi løgtingslóg um 

javnstøðu millum kvinnur og menn er yvirlapp millum ta lógina og hetta 

lógaruppskotið, tí báðar lógirnar hava ásetingar um mismun á arbeiðsmarknaðinum 

vegna kyn. Nýggj áseting í § 11, stk. 10 hevur við sær, at klagunevndin kann ikki 

viðgera klagur, sum kunnu leggjast til avgerðar hjá øðrum fyrisitingarligum 

myndugleika, áðrenn hesin hevur tikið avgerð í málinum. Tað hevur við sær, at mál, 

sum snúgva seg um mismun vegna kyn, skulu avgerast av Javnstøðunevndini. 

Avgerðir hjá Javnstøðunevndini eru endaligar innan fyrisitingina, og tí kann avgerð 

hjá Javnstøðunevndini ikki klagast víðari til klagunevndina sambært 

lógaruppskotinum. 

 

 

Kommunala Arbeiðsgevarafelagið átalar, at hoyringsfreistin er alt ov stutt og mælir til, at 

hendan verður longd, tí ikki hevur verið gjørligt at geva lógaruppskotinum tí vanligu 

viðgerðina í nevndini hjá Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum. Tað er óheppið, at setti 

fylgibólkurin ikki fekk møguleika at gera sítt arbeiði í samband við arbeiðið við 

lógaruppskotinum. Tekur yvirskipað undir við, at tey í lógaruppskotinum nevndu viðurskifti 
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verða reguleraði í lóg, men heldur, at Samferðslumálaráðið eigur at lata partarnar á 

arbeiðsmarknaðinum fáa longri tíð at viðgera møguligar avleiðingar av lógaruppskotinum, tí 

talan er um grundleggjandi viðurskifti, sum koma at hava stóra ávirkan á allan 

arbeiðsmarknaðin. Uppskotið fer at hava umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar, 

men enn er ilt at meta um, hvussu umfatandi hesar verða. Annars eru hesar viðmerkignar: 

1. Fráfaringaraldur. Kommunur og kommunalir felagsskapir hava heimild í 

leiðslurættinum at áseta fráfaringaraldurin fyri starvsfólk tó við teimum 

avmarkingum, ið fylgja av fyrisitingarrættinum (saklig viðgerð og t.d. reglan um 

skøn under regel). Landið hevur ein almennan fráfaringaraldur á 70 ár, sum er 

ásettur í rundskirvi dagfest 1. apríl 2013. Verður lógaruppskotið viðtikið soleiðis, 

sum hetta fyriliggur í dag, so verður helst ikki møguligt at hava ein 

almennan/kommunalan fráfaringaraldur. Samferðslumálaráðið tekur hetta til 

eftirtektar, og áseting um hetta er sett inn í § 3, stk. 4 í lógaruppskotinum, sum er 

soljóðandi: “Hóast ásetingina í stk. 1 forðar lógin ikki, at aldursmørk verða varðveitt, 

um tey fylgja av rundskrivi, felagssemju ella kollektivum sáttmála, treytað av, at 

aldursmørkini eru objektivt og rímiliga grundað í einum lógligum endamáli innan 

fyri rammurnar av føroyskum rætti, og tiltøkini at røkka endamálinum eru hóskandi 

og neyðug.” víst verður eisini til serligu viðmerkingarnar til § 3, stk. 4 í 

lógaruppskotinum. 

2. § 3, stk. 2 er ógreið. Spurt verður um, um ásetingin er galdandi sum ein meginregla 

fyri allar starvsbólkar – ella um ásetingin einans er galdandi, sum verja fyri teir 

bólkar, sum eru nevndir í § 1. Er ásetingin galdandi sum meginregla fyri allar 

starvsbólkar, hvør skal tá gera av, nær talan er um sama arbeiði, og um arbeiðið er av 

sama virði. Tí starvsbólkar við eins longum útbúgvingum eru inni á sama 

arbeiðsplássi, og starvsfólk, sum  taka sær av sama málbólki, kunnu vera starvssett 

og lønt eftir ymiskum yrkissáttmálum kanska við ymiskum lønum og 

setanartreytum. Inntriv í hetta, má metast sum inntriv í fría samráðingarrættin hjá 

pørtunum á arbeiðsmarknaðinum, tí almenna lønarskipanin í dag er ikki ein felags 

lønarskipan. Ásetingin í § 3, stk. 2 í lógaruppskotinum verður ikki ein meginregla 

fyri allar starvsbólkar. Víst verður til allýsingarnar í § 2, stk. 1 og 2, har tað stendur, 

at mismunur sambært lógini er mismunur vegna eyðkennini, nevnd í § 1, og at 

javnviðgerð sambært lógini merkir, at beinleiðis ella óbeinleiðis mismunur ikki skal 

gerast á løntakarum ella umsøkjarum til leys størv. Mismunurin skal sostatt ikki vera 

tengdur at eyðkennunum, sum eru nevnd í § 1. Samferðslumálaráðið skal nágreina 

hetta gjøllari í serligu viðmerkingunum til ásetingina. Av tí, at talan ikki verður um 

eina meginreglu fyri allar starvsbólkar, men at tað ikki verður loyvt at gera mismun á 

lønini til persónar vegna eyðkenni, sum nevnt í § 1, metir Samferðslumálaráðið ikki 

at talan er um inntriv í fría samráðingarrættin. Eitt dømi kann vera, at ein asiati á 

einum arbeiðsplássi skal hava somu løn sum føroyingarnir á sama arbeiðsplássi, sum 

gera sama arbeiði sum asiatin. Fær hann ikki tað, so verður mismunur framdur, og 

asiatin hevur rætt til munin. Verður í sáttmála gjørdur mismunur á fólki í stríð við 

lógina, so hevur lógin forrættindi (forrang). 

3. Tillagingarskyldan í § 5 er ein nýskipan, sum tikið verður fult undir við. Hon hevur 

umsitingarligar avleiðingar fyri kommunalar arbeiðsgevarar. Samferðslumálaráðið 

rættar hetta í bingoplátuni.  

4. Tað kann vera óheppið at innskriva danska “bótsystemið” (sekt) í føroyska arbeiðs-

marknaðarlóggávu. Sekt verður eisini nýtt sum revsing í løgtingslóg um javnstøðu 

millum kvinnur og menn fyri tilsvarandi brot, og tilsvarandi brot á løgtingslóg um at 

banna mismuni á arbeiðsmarknaðinum orsakað av breki verður revsað við bót. Men 

sambært pkt. 3.9.6. í rundskrivi um lógarsmíð eigur orðið sekt at verða brúkt í 

lóggávu við týdninginum peningalig revsing.  
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Kommunala Arbeiðsgevarafelagið heldur tað vera skilagott at arbeiða við at seta 

lógaruppskotið í verk, men átalar at hoyringsfreistin er ov stutt. 

 

Samferðslumálaráðið vísir til viðmerkingarnar omanfyri við bláum teksti, har støða 

er tikin til einstøku viðmerkingarnar frá Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum. 

Ásannað verður, at tað er sera harmiligt, at fylgibólkurin ikki varð tikin meira upp á 

ráð í tilgongdini við lógaruppskotinum. Tá tað er sagt, so er í stóran mun tikið hædd 

fyri ráðum og viðmerkingum frá fylgibólkinum, og Samferðslumálaráðið hevði stórt 

gagn av fylgibólkinum. Orsakað av teimum ymisku freistunum, sum skulu 

yvirhaldast í samband við øll lógaruppskot, sum skulu fyri løgtingið í hesi tingsetuni, 

var tíverri ikki møguligt at geva eina longri hoyringsfreist.  

Samferðslumálaráðið tekur til eftirtektar, at tað verður trupult at avgera, 

hvørji arbeið hava sama virði. Hóast tað eisini stendur í løgtingslóg um javnstøðu 

millum kvinnur og menn, at kvinnur og menn skulu hava somu løn fyri sama arbeiði 

og arbeiði av sama virði, so er ongin allýsing av, hvat ið hetta merkir. Heldur ikki 

danska forskelsbehandlingsloven hevur eina allýsing av hugtakinum. Av tí, at hetta 

er so ógreitt, verður hetta tikið úr lógaruppskotinum. Verður tað hildið neyðugt, kann 

ein greining gerast av, hvat tað merkir, at arbeiðir hava sama virði. Síðan kann hetta 

setast inn í lógina við eini lógarbroyting.  

 

 

LGBT Føroyar tekur fult undir við fyriliggjandi lógaruppskoti, sum tryggjar og sendir eitt 

jaligt tekin um, at føroyski arbeiðsmarknaðurin er fyri øll, og at eingin skal vera fyri 

mismuni vegna teirra eyðkenni ella frávik. Fegnast verður um, at lógaruppskotið fevnir um 

allar limir í LGBT, tí kynslig sannføring og kynsligur samleiki eru jú ikki tað sama. 

Kynsliga sannføringin snýr seg um, hvønn tú ert kynsliga drigin at og/ella elskar, og fevnir 

um tví- og samkynd. Kynsligi samleikin snýr seg harafturímóti um, hvat kyn, ein kennir seg 

sum, og fevnir um tvørkynd (transseksuel) og millumkynd (tað, sum fyrr varð rópt 

hermafroditt). Mett verður, at lógaruppskotið fer at vera ein góð verja fyri mismuni, eins og 

tað fer at virka fyribyrgjandi. 

 

 Samferðslumálaráðið fegnast um jaligu viðmerkingarnar. 

 

 

MEGD tekur undir við ásetingini um tillagingarskylduna. Mett verður, at klagunevndin átti 

at kunna tikið bindandi avgerðir, sum kunnu nýtast sum grundarlag í t.d. Fútarættinum. 

Hildið verður, at tað er rættiliga ilt at meta um og taka støðu til, um klagumálsviðgerðin eftir 

lógaruppskotinum natúrliga hevði hoyrt heima hjá eini mannarættindaeind, um ein slík 

verður sett á stovn. Ongin veit, hvussu ein mannarættindaeind í Føroyum fer at verða 

skipað, hvørjar uppgávur fara at liggja har, og hvørjar heimildir hon fer at hava. 

 

Samferðslumálaráðið viðmerkir: Orsøkin til, at klagunevndin ikki kann taka 

bindandi avgerðir, er navnliga, at talan er um eina klagunevnd. Kærunevndir 

harafturímóti viðgera kærur um avgerðir, sum eru tiknar av einum fyrisitingarligum 

myndugleika. Hesar avgerðir eru bindandi. Avgerðir hjá einum hægri 

fyrisitingarligum myndugleika eru bindandi fyri ein lægri fyrisitingarligan 

myndugleika. Ein klagunevnd harafturímóti viðgerð trætumál millum privatar partar 

ella almennar og privatar partar. Ein fyrisitingarlig eind kann ikki taka eina avgerð, 

sum er bindandi fyri privatar partar, tí tann privati er ikki undirgivin tí 

fyrisitingarligu eindini (klagunevndini) á nakran hátt.  

Viðvíkjandi mannarættindaeindini verður mett, at ein slík fer at vera mannað 

við kompetentum fólkum til at viðgera tílík mál, sum kunnu standast av 
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lógaruppskotinum. Men viðmerkingarnar til lógaruppskotið eru ikki bindandi, og 

støða má takast til hendan spurningin, tá og um ein slík mannarættindaeind verður 

sett á stovn í framtíðini. 

 

 

Samtak (Føroya Fiskimannafelag, Føroya Arbeiðarafelag, Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag 

og Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag) fegnast um uppskotið og heita staðiliga á løgtingið um at 

samtykkja tað. Tað er gott, at arbeiðsmarknaðurin verður dagførdur á lógarøkinum, tí stórur 

tørvur er á slíkari lóggávu, sum gevur løntakarum í Føroyum eina vernd, sum í 

grannalondunum er ein sjálvfylgja. Tað er gott og neyðugt við tillagingarskylduni fyri at 

fremja rúmliga arbeiðsmarknaðin og er við til at fremja okkara altjóða skyldur á 

brekøkinum. Uppskotið til klagunevndina er ein fínur háttur at loysa spurningin um 

kærumyndugleika. Mælt verður til, at landsstýrið við tíðini umhugsar at gera ein 

kærumyndugleika í arbeiðsmarknaðarmálum, ið kann liggja í Føroya Kærustovni. Mælt 

verður til at áseta í lógartekstin, at tað eru vanligu dómstólarnir, sum taka støðu til, um 

viðurgjald skal veitast. Hetta fyri at løntakarin út frá lógartekstinum skal kunna lesa, hvørji 

rættindi og hvørji amboð hann hevur, tá talan er um mismun. 

 

Samferðslumálaráðið fegnast um jaligu viðmerkingarnar. Tikið verður til eftirtektar 

at seta í lógartekstin, at viðurgjald kann fáast við dómstólarnar. 

 

 

Umboðini fyri fakfeløgini í fylgibólkinum, ið varð settur við tilknýtið til arbeiðið við 

lógaruppskotinum (Páll Nielsen og Dánjal Højgaard) høvdu ynskt, at fylgibólkurin fekk 

betri stundir til at viðgera lógaruppskotið, men halda kortini ikki, at tað kann vera nøkur 

avgerandi grund fyri, at uppskotið, sum nú er rættiliga gott og fullfíggjað, ikki verður lagt 

fram nú. Halda, at tað er í tøkum tíma, at slík lóggáva kemur í Føroyum, sum hevur verið 

galdandi í grannalondunum í áravís. Grundgevingarnar fyri, at líknandi uppskot frá Sonju 

Jógvansdóttir, tingkvinnu, fall, vóru at tað var mangulfult, at tað var landsstýrið, ið átti at 

leggja eitt slíkt uppskot fram, og at partarnir á arbeiðsmarknaðinum áttu at verið tiknir við 

upp á ráð. Hetta verður mett at vera uppfylt nú. Vit kunnu staðfesta, at uppskotið, liggur 

rættuliga nær uppat donsku forskelsbehandlingsloven, og eisini tað gevur eina ávísa vissu fyri, 

at lógin verður góð og trygg at umsita, við tað at vit hava eina drúgva rættarvenju at stuðla 

okkum til. Staðfest verður,  

- at tillagingarskyldan kann blíva eitt týðandi framstig fyri fólk við breki og møguleikar 

teirra á føroyska arbeiðsmarknaðinum.  
- Tikið verður undir við, at klagunevnd verður sett á stovn, sum minnir um 

Ligebehandlingsnævnet, sum er eitt hóskandi amboð, sum kann vera við til at tryggja, at 

lógin fer at virka væl eftir síni ætlan.  
- Í lógaruppskotinum verður fyrivarni tikið fyri fyri avbjóðingini við ungum arbeiðsfólki, 

sum arbeiða fyri lægri løn, sum hevur verið eitt av ivamálunum (sí § 3, stk. 3). 

- At í uppskotinum verður í viðmerkingunum gjørt greitt, at eru tilsvarandi verjuásetingar 

í sáttmálunum, sum tað eru í lógini, so skulu málini viðgerast fakrættarliga og hoyra 

heima í Fasta Gerðarrætti. (sí viðmerkingarnar til § 14, stk. 2) Tað kundi kanska verið 

gjørt enn týðiligari við at sett tað inn í almennu viðmerkingarnar (niðasta reglubrot á s. 

5). 

- Í uppskotinum verður hædd tikin fyri hvussu samspælið við Javnstøðunevndina skal 

vera, við tað at kyn er nevnt sum ein av diskriminatiónsgrundunum bæði í hesi lógini og 

í javnstøðulógini. Møgulig óvissa hesum viðvíkjandi skuldi tí verið beind burtur. 

Samanumtikið verður mett, at uppskotið tekur væl hond um ivamál, sum hava verið, og er 

so fullfíggjað, at tað við smærri tillagingum kann leggjast fyri løgtingið. Mælt verður til at 

gera hesar tillagingar: 
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1. Um ætlanin ikki er at geva klagunevndini heimild til at áseta viðurgjald, skal tað 

sigast týðiligari, t.d. Um brot á hesa lóg er staðfest, kann løntakarin fáa viðurgjald 

við dómstólarnar. Mælt verður eisini til at gera greitt, hvat hugtøkini viðurgjald, 

viðurlag, endurgjald og sekt merkja, og hvør kann gera hettar. Orðið viðurlag er tikið úr 

lógaruppskotinum, og bert viðurgjald verður nýtt. Við viðurgjald verður hugsað um eina 

samsýning, ið man fær orsaka av órættinum, man hevur verið fyri. Sekt er gjald, ið skal 

rindast í bót. Endurgjald er gjald at bøta fyri miss.  

2. Hjá tí almenna er vanligt við kæru í fyrisiting. Lógin sigur tó onki um, hvussu 

fyrihaldast skal um eitt mál er kært fyrisitingarliga. Víst verður til ásetingar fyri 

Ligebehandlingsnævnet. Hetta kundi verið nevnt í sambandi við § 11, har nevnt 

verður, at niðurstøðurnar hjá klagunevndini kunnu altíð leggjast fyri dómstólarnar. 

Tikið til eftirtektar við nýggjari áseting í § 11, stk. 10. 

3. Dømini um tillagingarskylduna kunnu vera so mong, og tað kann vera óheppið og 

kanska skapa misskiljingar, um bert eittans dømi verður nevnt um 

tillagingarskylduna í almennu viðmerkingunum. Betri er við eini meiri generellari 

lýsing, t.d. nakað sum fluktar við serligu viðmerkingarnar til § 5. Dømið er flutt til 

serligu viðmerkingarnar, og greitt verður meira generelt frá í almennu 

viðmerkingunum, hvat ið tillagingarskyldan inniber. 

4. Í viðmerkingunum til § 1 kundi tað verið orðað meira presist, at hugtakið brek eftir 

lógini skal skiljast soleiðis, sum týdningurin er staðfestur í rættarpraksis eftir donsku 

forskelsbehandlingsloven, sum er fyrimynd fyri hesi lóg (kanska við tilvísing til 

leiðandi dómin U2015.302 H. Tað framgongur heldur ikki rættuliga, at tað skal vera 

niðursettur førleiki í longri tíð, ‘av lang varighed’  fyri at koma undir lógina. Tikið 

til eftirtektar. 

5. Víst verður til, at tað má vera ein feilur, at ‘sosialum’ verður nevnt sum ein 

diskriminatiónsgrund. Tað er rætt; ‘sosialum’ er strikað. 

 

Samferðslumálaráðið fegnast um jaligu viðmerkingarnar. Omanfyri er tilskilað við 

bláum teksti, hvørja støðu Samferðslumálaráðið hevur tikið til einstøku tilmælini um 

tillagingar í uppskotinum.  


