
Aksel V. Johannesen 

Ingilín Didriksen Strøm 

Henrik Old 

Heðin Mortensen 

Djóni Nolsøe Joensen 

Jóhannis Joensen 

Bjarni Hammer 

vegna Javnaðarflokkin 

 

Løgtingið 

 

Løgtingsmál 63/2019: Uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanini 

 

 

Uppskot til 

Samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið broytingar í 

dagpeningaskipanini, soleiðis at ein afturberingarskipan verður gjørd fyri smærri vinnurekandi 

við starvsmonnum í starvi. 

 

Almennar viðmerkingar: 

Vinnurekandi, sum hava fólk í starvi, sum ikki eru at rokna sum starvsmenn, rinda 1. og 2. 

sjúkradag hjá starvsfólkum sínum, og síðan verða starvsfólkini fevnd av dagpeningaskipanini 

hjá Almannaverkinum. 

Vinnurekandi, ið hava fólk í starvi, sum eru at rokna sum starvsmenn, skulu gjalda hesum løn 

undir sjúku, sum staðfest í lóg um starvsmenn. Hetta er ein góð skipan, sum tryggjar hesum 

arbeiðstakarum eina trygga inntøku, eisini hóast sjúka rakar, og tí meta uppskotssetararnir, at 

rætturin hjá starvsmonnum til løn undir sjúku skal varðveitast.  

Men smærri vinnurekandi, sum hava starvsmenn í starvi, verða hart rakt, verður eitt 

starvsfólk burtur í longri tíð orsakað av sjúku. Tí meta uppskotssetararnir, at tað er neyðugt 

við eini afturberingarskipan fyri smærru arbeiðsgevararnar, sum hava starvsmenn í starvi, so 

hvørki arbeiðsgevari ella arbeiðstakari noyðast at stúra um, hvørt sjúkutilburðurin verður 

orsøk til, at virksemið má steðga. Ein afturberingarskipan sum hendan kundi blivið skipað 

nakað sum afturberingarskipanin, sum er galdandi í sambandi við starvsfólk, sum fara í 

barnsburðarfarloyvi.   

Persónar, sum eru at rokna sum starvsmenn, eru: 

a)    Persónur, sum starvast í handli, á skrivstovu ella í vørugoymsluavgreiðslu, sum kann 

setast javnbjóðis. 

b)    Persónur, hvørs starv er at veita tekniska ella kliniska hjálp, sum kemur ikki undir 

handverk ella ídnað, og hartil aðrir, sum starvast í arbeiði, sum kann setast javnbjóðis. 



c)    Persónur, hvørs starv er bert ella fyri ein meginpart arbeiðsgevarans vegna at hava eftirlit 

við útinningini av annans arbeiði. 

d)   Persónur, hvørs arbeiði fyri ein meginpart er av sama slag sum tilskilað undir a) og b). 

Uppskotsetararnir mæla til, at landsstýrismaðurin ger nærri ásetingar um, nær talan er um 

smærri vinnurekandi t.d. við støði í tali av starvsfólkum og/ella umsetningi í felagnum.  

Við hesum uppskoti heita uppskotssetararnir á landsstýrið, um at fyrireika og leggja fyri 

Løgtingið lógaruppskot, sum setir í verk eina afturberingarskipan fyri smærri vinnurekandi, 

sum hava starvsmenn í starvi.  

 

Á Løgtingi, 6. februar 2020 
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